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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Попри формування базового 

категорійного апарату вітчизняної 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 

аналізували від найдавніших етапів її розвитку. Існують різноманітні підходи 

до аналізу співвідношення політики й мистецтва в політичній науці, проте 

досі немає цілісного аналізу їх взаємодії, який опирався б на 

концептуалізацію історично-світоглядних принципів в межах ключових 

етапів інтелектуальної історії західної цивілізації. У ній досі ґрунтовно не 

розроблено підходу, який би досліджував цю проблематику з погляду 

синкретизму політики і мистецтва – естетичного виміру політики й 

політичної ролі мистецтва. Крім того, потребує наукової апробації погляд на 

політику і мистецтво в їхній діалогічності, тобто суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

цих начал, що постає способом конституювання історичної динаміки 

людської свободи.  

Зауважмо, 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 різноманітним 

маніпуляціям, у яких не останню роль відіграє названий феномен естетизації 

політики. Його осмислення на теоретичному рівні є актуальним завданням з 

погляду побудови в нашій державі стабільної й ефективної демократії. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Наукове дослідження є складовою частиною 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 вирішення 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, на основі наявних підходів, історичні типи 

діалогічності політики й мистецтва в контексті актуалізації свободи 

(принципи, метапринципи, форми і способи); 

– проаналізувати історичні типи діалогічності політики і мистецтва та 

їхній взаємозв’язок з історичною актуалізацією людських свобод у кожен з 

наступних історичних періодів: стародавні східні цивілізації, античність, 

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

постмодерн. 

Об’єктом дослідження є синтезуюча основа діалогічності політики й 

мистецтва в контексті історичних форм свободи. 

Предмет дослідження становлять історичні принципи, форми та 

способи діалогічності політики й 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.  
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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 й мистецтва, що полягає в 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 і завдань дослідження застосовано такі методи: 

історичний – для аналізу послідовної історичної еволюції політики, 

мистецтва, свободи та їх взаємодії; діалогічний – для розгляду політики й 

мистецтва як двох «промовляючих» одне до одного начал, які актуалізують у 

своєму діалозі історичний поступ свободи; семантичний – задля дослідження 

дифузії політики й мистецтва в контексті їх взаємної символізації (політика 

як символ мистецтва, мистецтво як символ політики); конструктивістський 

– задля аналізу однакового світоглядного принципу, покладеного в основу 

політики й мистецтва, що провадить до їхньої взаємної символізації; 

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 й 

мистецтва як антитезу до попереднього. 

Окрім того, у дослідженні діалогічної взаємодії політики й мистецтва 

використано загальнонаукові та загальнологічні методи: аналіз, синтез, 

індукцію, дедукцію, абстрагування, класифікацію тощо.  

Етапність аналізу діалогічної взаємодії політики й мистецтва та її 

впливу на формування людської свободи ґрунтується на двох послідовних 

кроках: 

1) концептуалізація історичного принципу (-ів), що лежить в основі 

політики й мистецтва у визначений історичний період (стародавні східні 
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цивілізації, античність, середньовіччя, епоха відродження, «ера розуму», 

романтизм, модерн, постмодерн), постаючи при цьому як узагальнювальна 

парадигма людської свободи; 

2) встановлення взаємної дифузії політики й мистецтва у світлі цього 

принципу (набуття політикою естетичного виміру, а мистецтвом – 

політичного), визначення форм і способів діалогічної взаємодії політики й 

мистецтва. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена сукупністю 

визначених завдань, засобами їх вирішення та конкретизована в таких 

положеннях: 

уперше:  

– проаналізовано діалогічну взаємодію політики й мистецтва в їхньому 

синкретизмі, що опирається 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 й 

мистецького начал, механізми їхньої взаємодії та взаємодетермінації в 

рамках цих принципів; 

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

запропоновано й обґрунтовано поняття «ауратична політика» – політика, що 

постає символом історично-світоглядного принципу, який лежить в основі 

соціокультурного буття на певному етапі його історичного розвитку, 

виступає історичною формою реалізації людської свободи та втілюється, 

зокрема, в мистецтві; доведено евристичний і теоретико-методологічний 

потенціал цієї категорії в процесі аналізу історичної взаємодії політики й 

мистецтва; 

– обґрунтовано кореляцію між негативним і позитивним вимірами 

свободи в концепції І. Берліна та політикою й мистецтвом; на основі аналізу 

наукових джерел зроблено висновок про те, що позитивний вимір свободи 

синтезує політику й мистецтво, а негативний – їх розмежовує; запропоновано 
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авторську модель історичної кореляції цих вимірів свободи з політикою й 

мистецтвом у межах категорій монізму, плюралізму та їх синтезу; узасаднено 

діалектичний зв’язок цих категорій за принципом гегелівської тріади в 

контексті епох «премодерн – модерн – постмодерн»; 

– запропоновано авторський теоретико-методологічний інструментарій 

аналізу історичних типів діалогічної взаємодії політики й 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 й мистецтва) і двох 

способів (культурний та ідеологічний) діалогічності політики й мистецтва;  

– обґрунтовано зміст поняття «діалогічна взаємодія» у стосунку до 

політики й мистецтва, визначено історичну специфіку цієї взаємодії в 

площині взаємовпливу політичного й мистецького начал, яка полягає в 

їхньому діалозі як двох рівноправних начал, що «промовляють» одне до 

одного та актуалізують в процесі свого діалогу історичний поступ свободи; 

уточнено:  

– специфіку набуття політикою естетичного виміру в історичному зрізі 

і на сучасному етапі, яка полягає в артикуляції нею принципів, що слугують 

водночас естетичними ідеалами в конкретну історичну епоху; також 

уточнено особливості артикуляції політичної влади мистецтвом, які 

полягають в тому, що мистецтво символічно втілює принципи, які слугують 

основоположною підставою легітимності політичної влади; 

– особливості ідеологічної ролі мистецтва у межах концепції символу й 

алегорії В. Беньяміна, яку пристосовано до аналізу гіперестетичної політики 

та гіперполітизованого мистецтва тоталітарних режимів;  
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– розуміння ролі Французької революції 1789–1799 рр. як «осьового 

часу», що обумовив перехід від історичного метапринципу монізму до 

плюралізму в стосунку до еволюції політики й мистецтва, узасаднено його 

зв’язок з діалектикою позитивної й негативної свободи; охарактеризовано 

політико-мистецький синтез романтизму як парадоксальну єдність монізму і 

плюралізму, а також його генетичну спорідненість з діалогічністю політики й 

мистецтва в умовах демократії і тоталітаризму; 

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

окремі історичні періоди, наприклад, у добу античності, ренесансу, частково 

в періоди романтизму та постмодерну, мистецтво виступало 

започатковувальним принципом політики, який обумовив домінування в 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 в набутті нею дедалі повніших вимірів крізь 

послідовність протиріч; 

– розуміння ролі Французької революції 1789–1799 рр. як «осьового 

часу», що обумовив перехід від позитивного до негативного вимірів свободи 

та втілився в новому – динамічно-плюралістичному – способі 

конституювання політики й мистецтва.  

Практичне значення одержаних результатів. Дисертаційна робота 

розширює категорійний та понятійний апарат сучасної політології, 

пропонуючи новий, нестандартний підхід до аналізу політичних процесів, 

який полягає в розумінні політичних феноменів крізь призму мистецтва, 

естетики й художньої творчості. Такий підхід збагачує політологічне знання, 
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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» тощо. 

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), Всеукраїнська наукова конференція «Придніпровські 

соціально-гуманітарні читання» (м. Дніпропетровськ, 2013), Всеукраїнська 

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

Подільський, 2014), 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 дисертації викладено в 16 наукових 

працях, з яких 8 статей у фахових виданнях з політичних наук, 1 – у 

закордонному фаховому виданні. 

Структура роботи зумовлена метою, завданнями, об’єктом і 

предметом дослідження. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

одинадцяти підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(132 позиції). Загальний обсяг дисертації становить 207 сторінок, з них 

основний текст – 195 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДІАЛОГІЧНОСТІ  

ПОЛІТИКИ І МИСТЕЦТВА У СТОСУНКУ ДО СВОБОДИ  

У СВІТЛІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ 

 

Про зв’язок політики й мистецтва можемо говорити одразу на кількох 

рівнях. Політику часто називають «мистецтвом можливого». Трактат 

Н. Макіавеллі «Державець» у цьому сенсі – це підручник з «політичного 

мистецтва», який навчає основних правил ефективної політики. 

Водночас оволодіння політикою як мистецтвом (у практичному сенсі) 

провадить до набуття нею естетичного виміру та споріднює з розумінням 

мистецтва як естетики. Так, перечитуючи трактат Н. Макіавеллі, не раз 

впадає у вічі естетика витонченої політики, яка нагадує віртуозну шахову 

гру. Схожу естетику політики, мабуть, мав на увазі один з лідерів «Партії 

регіонів», нині покійний М. Чечетов. Відомий його вислів: «Оцініть красу 

гри. Ми їх [опозицію] розвели, як котят!» [83]. Незаконно, неморально, але ж 

як красиво!  

Про політику як мистецтво (в естетичному значенні) можна говорити і 

на процесуальному, і на структурному рівні. Про естетику говорять, як 

правило, тоді, коли сукупність елементів об’єднана тим чи іншим 

принципом. Естетика картини, скажімо, утворена сполученням фарб на 

полотні, а естетика музики – сполученням нот у мелодію. У цьому сенсі 

естетика характеризує й політику, у якій роль фарб чи нот відіграє 

«суспільний» матеріал, сполучений в єдине ціле – державу. В ілюстрації до 

першого видання «Левіафана» Т. Гоббса художник зобразив державу як 

колективну людину, утворену з безлічі атомів-індивідів.  

Спільна основа політики й мистецтва – це властива їм обом ідеалізація. 

І політиці, і мистецтву властиве те, що вони обоє прагнуть вийти за свої межі 

й осягнути ідеал. В політиці цим ідеалом є утопія – досконала модель 

суспільства, яка обіцяє загальне щастя. Її форми варіюються від масштабних 
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суспільних моделей, наприклад комунізму, до банальних передвиборчих 

обіцянок. У мистецтві ж це – ідеалізація форми, яка трансцендує буденну 

реальність, вносячи в неї красу, гармонію тощо. В ідеалізації політика 

набуває естетичного виміру («красиве» життя за комунізму, «красиві» 

передвиборчі обіцянки), а мистецтво здатне ставати політизованим, адже 

артикулює політичний устрій, що асоціюється з відповідним естетичним 

ідеалом (зображуючи красиве життя за комунізму, мистецтво соцреалізму, 

наприклад, виконує пропагандистські функції, а не лише естетичні). 

Інший рівень, який об’єднує політику й мистецтво, – емоції. 

Входження у сферу мистецтва – це передусім входження у сферу емоцій; 

саме мистецтво – це ніщо інше, як засіб фіксації та передачі людських 

емоцій. Аналогічно відбувається й політична соціалізація, яка пов’язана з 

цілою гамою емоцій та почуттів (від почуття гордості й патріотизму під час 

споглядання національного прапора до ненависті до ворогів батьківщини). 

Оскільки естетика невіддільна від емоцій, то й естетичний бік політики 

актуалізується, як правило, в період криз, революцій, війн тощо, що пов’язані 

з неабиякою емоційною напругою. Своєю чергою, передаючи цілу гаму 

людських емоцій, мистецтво здатне передавати й ті з них, які пов’язані з 

політикою, об’єктивуючи її в естетичних символах. 

Між політикою і мистецтвом, окрім спільного, є й фундаментальні 

відмінності. Політика – це насамперед практична діяльність, пов’язана з 

реалізацією інтересів індивідів та суспільних груп через інститути влади. 

Мистецтво ж відображає неутилітарне, споглядальне, творче ставлення до 

дійсності. Мистецтво – це антипод практики, а отже, й політики як 

практичної діяльності. По-друге, ключові категорії політики – держава, 

влада, суспільство, інститути тощо – є ноуменами, тобто абстрактними 

поняттями, які можна осягнути розумом, а не відчуттями. Якщо говорити про 

політичні відчуття, то можна, звичайно, «відчути» окремі прояви політики. 

Наприклад, можна побачити державний прапор на будівлі чи скорчитись від 

болю від удару міліцейського кийка. Однак державу, суспільство, політичну 
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систему можна лише збагнути розумом. Своєю чергою, мистецтво належить 

до феноменальної сфери. Його ключові категорії – краса, гармонія, 

прекрасне, потворне тощо – можна лише відчути на конкретних прикладах, 

але неможливо збагнути. Як слушно вказував К. Гірц, «ви можете прочитати 

сто книжок про джаз, але ніколи не дізнаєтесь, що це таке, якщо хоча б раз не 

послухаєте джазу» [20]. 

Отже, між політикою й мистецтвом є і спільне, і відмінне. Однак 

фундаментальною категорією, яка лежить в основі цих сфер, одночасно 

об’єднюючи і протиставляючи їх, є свобода.  

Свобода – одна з найскладніших категорій, яка має політичний, 

філософський, морально-етичний та естетичний зміст. Попри багатозначніть 

цього поняття, на думку британського філософа І. Берліна, воно має два 

ключові виміри – позитивний («свобода до») та негативний («свобода від»). 

«Ці значення центральні, – пише І. Берлін, – та увібрали в себе значну 

частину людської історії, і минулої, і, наважусь сказати, майбутньої» [9]. 

Негативна свобода, за І. Берліном, окреслює сферу, в якій індивідові 

«дозволено або має бути дозволено чинити те, на що він здатний, або бути 

тим, ким він може бути, не піддаючись на вплив з боку інших людей» [9]. 

Позитивний вимір свободи, на думку науковця, полягає у відповіді на 

запитання: «Що слугує джерелом контролю або втручання та змушує людину 

чинити ті чи ті дії, а не будь-які інші, й бути саме таким, а не іншим?» [9]. 

Обидва виміри свободи утворюють простір людського життєствердження. Але 

якщо у другому випадку йдеться про простір, в якому індивід прагне діяти, 

мультиплікуючи у своїх вчинках його цінності і принципи, то в першому – про 

простір, від якого індивід прагне бути незалежним, покладаючи в основу свого 

життєвого проекту винятково власні, суб’єктивні інтенції. 

Свобода – фундаментальна категорія політики. Впродовж усієї історії 

людства триває боротьба за розширення негативної свободи супроти 

політичного суб’єкта (держави, партії, правителя тощо), який прагнув її 

узурпувати. Але при цьому, за висловом Аристотеля, людина – це «політична 
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тварина», яка є невід’ємною частиною політичної спільноти (полісу, общини, 

класу, нації тощо), з якою себе ідентифікує. З погляду свободи, політику можна 

охарактеризувати як динамічний процес регуляції, розподілу й перерозподілу 

свободи між членами суспільства. Причому цей процес постає як постійний 

коливальний рух між двома полюсами: тоталізуючими інтенціями соціуму, які 

прагнуть знівелювати індивідуальну чи групову автономію, та анархією «війни 

всіх проти всіх». Постійне «самоналаштовування» політичної спільноти, її 

коливання між двома полюсами задля пошуку оптимального співвідношення 

позитивного і негативного вимірів свободи становить квінтесенцію політичного 

процесу як історичної актуалізації людської свободи. 

При цьому свобода – це сутнісна категорія й мистецтва, яке, як і 

політика, є формою буття свободи в позитивному і негативному вимірах. 

Адже мистецтво, з одного боку, є формою експресії людської суб’єктивності, 

вираженням її індивідуальності, нетотожності загалу, тобто «негативною 

свободою». З іншого боку, мистецтво пов’язане з об’єктивними естетичними 

ідеалами – красою, гармонією тощо – які мають вже не індивідуальний, а 

колективний зміст.  

Отже, і політика, і мистецтво ґрунтуються на свободі. Проте чи існують 

точки перетину між ними в динамічному процесі історичної актуалізації 

свободи? Чи свобода споріднює політику й мистецтво, а чи, навпаки, 

протиставляє їх? Розгляньмо співвідношення цих категорій у світлі сучасних 

та класичних політологічних інтерпретацій.  

Уперше концептуалізація кореляції між категоріями «політика», 

«мистецтво» та «свобода» здійснена у філософії І. Канта. Зазначимо, що 

філософ не аналізував політико-мистецьку діалогічність безпосередньо. 

Кореляція між цими категоріями в його вченні присутня опосередковано – 

крізь призму свободи, яка є наріжним каменем його філософії. 

Свобода, за І. Кантом, – це умова людської поведінки в 

підпорядкуванні моральному закону. Свобода обумовлює абсолютну цінність 

індивіда, втілену у принципах категоричного імперативу: «чини відповідно 
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до максими, яка у той же час може стати всезагальним законом» та «стався 

до іншої людини лише як до цілі, а не засобу». Вчення І. Канта постулює 

розмежування понять свободи і волі. Людина діє вільно, лише 

підпорядковуючи свою поведінку моральному закону. Але при цьому, як 

вказує В. Денисенко, «коли б розум міг завжди спрямовувати волю, то всі дії 

були б ідеальними, але насправді цього немає, бо впливовими щодо дій є 

емоції, емпіричні фактори, які негативізують волю» [26, с. 178]. У такий 

спосіб моральний закон обумовлює право – систему юридичних норм, які 

конституюють соціальний простір реалізації свободи (громадянське 

суспільство). Але дієвим право може бути лише тоді, якщо його своїми 

санкціями забезпечує держава. Політичне вчення І. Канта конституює 

логічний зв’язок: «свобода» – «право» – «держава». Держава похідна від 

права, а право – від свободи. Лише у строгій послідовності між цими 

категоріями відбувається артикуляція свободи як наріжного каменя 

політичної системи.  

Первинний елемент цього ланцюга – свобода – лежить і в основі 

осмислення І. Кантом мистецтва. В основу мистецтва філософ покладав 

«вільну гру» уяви творчого суб’єкта, яка, як і моральна свобода практичного 

розуму, не тотожна волі, а полягає в її синтезі із трансцендентальним 

розумінням краси. А це розуміння, своєю чергою, є не що інше, як емпірична 

репрезентація моральної свободи.  

Відтак свобода у вченні І. Канта – це започатковувальна ланка і 

політики, і мистецтва. У політиці вона об’єктивується у праві та державі, які 

окреслюють соціальний простір її реалізації. А мистецтво – це її 

опредметнення в царині прекрасного. Політика й мистецтво – це дві 

паралельні гілки, які однаково виростають із трансцендентальної моральної 

свободи. Попри те, що І. Кант пов’язав політику і мистецтво в межах єдиної 

логічної системи, в основу якої покладена свобода, ці сфери в його вченні 

постають як різні форми її об’єктивації, що призводить до неконгруентності 

й нетотожності політичного та мистецького дискурсів.  
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Ця неконгруентність лежить в основі ліберально-демократичної вимоги 

розрізнення політичної і мистецької сфер, яка основу свободи вбачає у 

невідчужуваних правах індивіда, які окреслюють простір самовияву індивіда 

в суспільстві, а державу трактують як інституційний апарат забезпечення 

цього простору. Свобода в ліберальному дискурсі – це насамперед негативна 

«свобода від», яка конституює недоторканну, суверенну сферу особистості, 

яка втілюється, зокрема, у мистецтві. Спробу синтезу політики й мистецтва 

знаходимо насамперед у традиції політичної філософії, яка виходить з 

позитивного розуміння свободи, тобто примату в політиці не індивіда, а 

спільноти – держави, нації, класу тощо. Вперше спробу синтезу політики й 

мистецтва здійснили політичні мислителі європейського романтизму.  

Відштовхуючись від поглядів І. Канта, але водночас гостро 

полемізуючи з ним, таку спробу здійснив, зокрема, німецький філософ і поет 

Ф. Шиллер у праці «Листи про естетичне виховання людини». Ф. Шиллера 

не задовільняло розмежування політики й мистецтва, яке випливає з 

кантіанської філософії. Якщо для І. Канта первинний вимір свободи – 

моральні закони «категоричного імперативу», які стають серцевиною 

структурування держави і права, а мистецтво – це тільки доказ свободи у 

сфері, яка є апріорі споглядальною, суб’єктивно-формалізованою, 

«непрактичною», то Ф. Шиллер дійшов протилежних висновків: основний 

вимір свободи полягає не в морально-політичній, а в естетико-політичній 

сфері. Виходячи з радикальної тези, що «тільки через красу пролягає шлях 

людини до свободи» (цит. за [108]), мислитель розвинув концепцію 

«естетичної держави», тобто держави, сформованої за принципами 

мистецького твору.  

На відміну від І. Канта, чиї погляди ґрунтувались на просвітницькій 

вірі в розум як царство свободи, Ф. Шиллер виходив з романтичної антиномії 

раціональної та емоційної сфер, стверджуючи, що лише в емоційній сфері і 

окремий індивід, і суспільство загалом здатні досягнути «цілісності 

характеру» та «обміняти державу необхідності на державу свободи» [86]. 
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Основна проблема, що постала перед Ф. Шиллером, – механічна 

відчуженість індивідів, до якої спричинила просвітницька абсолютизація 

розуму та нехтування індивідуально-емоційного начала. «Чому кожний 

окремий грек міг бути представником свого часу, а кожна сучасна людина на 

це не здатна? – запитував мислитель. – Тому що грекам надавала форму 

всеоб’єднювальна природа, а нам – всероз’єднувальний розум. Людина, яка 

вічно прикована до малого уламку цілого, сама стає уламком» [86]. Провину 

за фрагментацію суспільної цілісності мислитель покладав на державу, чия 

машинерія відчужила індивідів один від одного і зруйнувала гармонію між 

ними. Держава тепер повинна знову об’єднати їх в єдине ціле, а засобом 

цього об’єднання має стати естетико-політична соціалізація. Лише в такий 

спосіб індивід, ідентифікуючи себе з «естетичною державою», долає і 

«матеріальний примус законів природи», і «духовний примус морального 

закону» та досягає істинної свободи, яку не в змозі гарантувати ні «правова», 

ні «моральна» держава. 

Концепція «естетичної держави» Ф. Шиллера передбачає не лише 

здійснення політичної соціалізації у формі мистецького судження, але й 

формуванння держави за принципами мистецтва. Красу мистецького твору 

утворює різноманіття та гармонія його складових частин – фарб, нот, 

архітектурних елементів тощо. Саме в мистецтві мислитель вбачав ідеальну 

метафору суспільства, у якому постійно присутня колізія між негативним і 

позитивним вимірами свободи. Радикальне вирішення цієї суперечності на 

користь одного з начал нівелює свободу, зумовлюючи або тоталітарну 

рівність платонівської «Держави», або «війну всіх проти всіх» Т. Гоббса. 

Натомість ключ до поєднання цих антиномій Ф. Шиллер вбачав у мистецтві з 

його фундаментальними принципами гармонії та «єдності в різноманітті».  

Ф. Шиллер зосередив увагу на мистецько-політичній обумовленості, 

узалежнюючи «естетичну державу» від принципів мистецтва. Однак як 

політика трансформує мистецтво? Перший, хто почав досліджувати 

політико-мистецький аспект їхньої взаємодії в модерній політичній думці, – 
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це А. де Токвіль. У фундаментальній праці «Про демократію в Америці» він 

аналізував, як демократичний устрій у Сполучених Штатах, з одного боку, та 

аристократичний у Франції, з іншого, трансформують мистецтво. 

Демократична держава, на думку А. де Токвіля, обумовлює демократичне 

мистецтво, основні ознаки якого – масовість, егалітарність, простота та 

практичність. А аристократична – «високе» мистецтво, у якому домінує 

витонченість, непрактичність та елітарність. Причина цієї детермінації 

полягає в різній структурі суспільства, яка випливає з політичної системи. 

«Демократія, – пише мислитель, – не лише спрямовує людську свідомість до 

корисних видів мистецтва і ремесел, але й спонукає майстрів дуже швидко 

виготовляти багато недосконалих речей, а споживачів – задовольнятися 

якістю цієї продукції. Прибувши в яку-небудь країну і побачивши декілька 

прекрасних творів мистецтва, створених в ній, я нічого не можу сказати про 

її державний устрій та політичні закони. Але як тільки я бачу, що твори 

мистецтва тут середньої якості, що ринок рясніє від величезної кількості 

недорогих товарів, я впевнений, що в цій країні роль привілеїв зменшується, 

класові перегородки ламаються і скоро усі класи між собою змішаються» [78, 

с. 345]. 

Кореляцію між політикою та мистецтвом услід за Ф. Шиллером та А. 

де Токвілем розглядав німецький мислитель О. Шпенглер. У праці «Сутінки 

Європи» вчений розробив морфологічну концепцію їхнього зв’язку, 

аналізуючи його в межах запропонованого концепту цивілізаційної «душі». 

«Душа» – це фундаментальна соціокультурна матриця, яка зводить до 

спільного знаменника усі форми духовної культури, зокрема політику і 

мистецтво. «Душа» обумовлює морфологічний синтез політики й мистецтва, 

що дозволяє трактувати політику за аналогією з мистецтвом.  

Так, в основу античної душі, яку науковець називав «аполлонівською», 

він покладав принцип гармонії цілісних, наочних величин. Її прикладами 

стала антична скульптура з її пропорційними образами людського тіла, а 

також античний поліс, який можна назвати «суспільно-політичним тілом». 
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«Держава, – стверджує вчений, – була елементом архітектури. Її форми – 

форми того, що сталось, збулося – свідчать про основний символ будь-якої 

культури. Античний поліс – це корелят доричного храму, це суто евклідове 

тіло» [87, с. 113].«Душа» західноєвропейської цивілізації, яку він називав 

«фаустівською», своєю чергою, ґрунтується на принципах безнастанного 

розвитку, пориву, руху уперед. Колоніальна експансія імперіалістичних 

держав, принцип «волі до влади», революційні події ХІХ–ХХ ст. – усе це 

прояви фаустівського світобачення в політиці, яке обумовило й відповідне 

динамічне мистецтво, зокрема готичні собори, що трансцендують свої 

матеріальні форми, динамічна західноєвропейська музики з її засобами фуги 

та контрапункту, а також відома лише в західноєвропейському живописі 

перспектива.  

Свободу в «Сутінках Європи» О. Шпенглер трактує суто в негативному 

сенсі. Свобода – це насамперед артикуляція окремішності індивіда, яка 

руйнує цілісний, органічний характер культури, у який «вписаний» індивід 

як її невід’ємний елемент. А це призводить до формування омертвілого, 

механічного світу, який віщує близьку смерть культури і який вчений 

називав цивілізацією. Натомість він розвивав позитивне розуміння свободи, 

яке полягає в ідентифікації індивіда з об’єктивним соціокультурним буттям. 

Політика у цій концепції – це не рівноважне alterego мистецтва, яке окреслює 

сферу реалізації в суспільстві свободи (І. Кант), а сам простір людського 

буття, конституйований, як і «естетична держава» (Ф. Шиллер), за 

принципами мистецтва. 

Основна перевага концепції О. Шпенглера в тому, що вона дає змогу 

подолати обмеженість політики й мистецтва як окремих «світів-в-собі», 

пов’язуючи їх спільним концептуальним принципом – «душею». Недолік – у 

тому, що однаковий трансцендентний принцип статично конституює ці 

сфери, не даючи змоги реконструювати їхній динамічний взаємовплив. На 

виявлення такого взаємовпливу орієнтовані передусім марксистські підходи, 

зокрема класична концепція К. Маркса та Ф. Енгельса. 
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У цьому контексті потрібно зазначити, що між романтичною 

традицією, яку ми досі розглядали (до пізнього, консервативно-

песимістичного романтизму можна відносити і погляди О. Шпенглера), і 

марксизмом існує історична спадковість. Як вказує англійський історик 

Д. Прістланд, «невідповідність між принципами Просвітництва (з його 

визнанням розуму, порядку і науки) і принципами романтизму (з його 

зневажливим ставленням до рутини і пристрастю до героїчної боротьби) 

заважала Марксу в його роздумах, адже його особистості були більш 

властиві риси блискучого генія романтизму, ніж земної вольтерівської 

людини науки» [121, с. 24]. Марксистську та романтичну традиції 

споріднюють діалектика протиріч, зокрема романтична колізія між людиною 

та світом, «Я» і «не-Я», що через діалектику Й.-Г. Фіхте та Г. Гегеля 

трансформувалась в марксистську концепцію класової боротьби, установка 

на революційне перетворення світу, прагнення відновити тотальність буття, а 

також спільна зневага до ліберальних прав як буржуазної буденності. 

Романтизм та марксизм пов’язує між собою позитивне розуміння свободи, її 

ототожнення з об’єктивними вимірами буття – нацією, національним духом, 

державою, класом, законами історичого розвитку тощо, що конституюють 

свободу як «усвідомлену необхідність», а не простір суб’єктивної 

самореалізації. Тому, на наш погляд, не випадково романтичну установку на 

синтез політики й мистецтва розвивали саме в марксизмі. 

Хоча К. Маркс і Ф. Енгельс не залишили окремої праці, яка б 

стосувалась лише політико-мистецької взаємодії, до різних її аспектів вони 

звертались у багатьох своїх творах, зокрема «Економічних та філософських 

рукописах 1844 р.», «Німецькій ідеології», «Анти-Дюринзі», 

«Вісімнадцятому брюмера Луї Наполеона» та ін. 

Діалогічність політики й мистецтва у працях К. Маркса та Ф. Енгельса 

обумовлена загальним контекстом їхньої філософії, у якому центральне місце 

посідає вчення про класову боротьбу, економічний базис та культурну 

надбудову. Політику й мистецтво споріднює те, що вони належать до 
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надбудови: їх однаково обумовлюють об’єктивні матеріальні чинники та 

похідні від них класові антагонізми. Політика здатна і сприяти об’єктивному 

прогресу людства, наближаючи майбутню революцію, і стояти на заваді 

цього процесу, слугуючи реакційним силам. «Подвійною» є й роль 

мистецтва, яке здатне і викривати хиби експлуататорського ладу, і 

завуальовувати їх.  

К. Маркс та Ф. Енгельс звертали значну увагу на те, як політика в 

капіталістичному суспільстві трансформує мистецтво. «Капіталістичне 

виробництво, – писав К. Маркс, – вороже до деяких форм духовного 

виробництва, наприклад до мистецтва і поезії» [56, с. 261]. Ця теза не 

означає, що мистецтво в капіталістичному суспільстві неможливе, а свідчить 

радше про те, що експлуататорська суть капіталізму суперечить високим 

ідеалам, які лежать в основі істинного мистецтва.  

Марксистське розуміння мистецтва апріорі політизоване. За словами 

радянського вченого Б. Крилова, «марксистська естетика, як і все вчення 

Маркса й Енгельса, підпорядкована завданням боротьби за комуністичне 

перетворення суспільства» [115]. Що більше мистецтво перебуває в опозиції 

до експлуататорського класу та здіймає проти нього свій голос, то вищу 

цінність воно має. «Батько трагедії Есхіл і батько комедії Арістофан, – писав 

Ф. Енгельс, – так само як і Данте і Сервантес, були яскраво вираженими 

тенденційними поетами, а основне достоїнство ―Підступності і кохання‖ 

Шиллера полягає в тому, що це перша німецька політично-тенденційна 

драма. Сучасні російські і норвезькі письменники, які пишуть прекрасні 

романи, також цілковито тенденційні» [89, с. 357]. 

Діалогічність політики і мистецтва виникає в площині перетину 

чотирьох змінних – «революційна політика / реакційна політика» та 

«революційне мистецтво / реакційне мистецтво». Наприклад, у боротьбі 

проти феодального ладу пліч-о-пліч з революційною політикою буржуазії 

йшло буржуазне мистецтво, яке на цьому етапі, несучи прогресивні ідеали, 

було справді високим та вартісним. Однак коли буржуазія сама стала 
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правлячим класом і на арені з’явився пролетаріат, кореляція «буржуазна 

політика – буржуазне мистецтво» змістилась у бік реакції й відвернення 

майбутньої революції.  

Віддзеркалення революційної політики, за К. Марксом та 

Ф. Енгельсом, можливе лише в одному мистецькому стилі – реалізмі. Між 

революцією і реалізмом існує пряма залежність. Реалізм – це не просто 

мистецька копія дійсності, а проникнення в її суть, спосіб естетично-

історичного узагальнення, що неодмінно розкриває класово-антагоністичну 

природу суспільства. Отже, реалізм апріорі політизований і, по суті, є 

продовженням політики мистецькими засобами. 

«Світ годі лише пояснювати – його потрібно змінювати», – ця теза 

К. Маркса слугує лейтмотивом діалогічності політики і мистецтва. «Змінювати 

світ» має насамперед революційна політики та її авангард – комуністична 

партія. Мистецтво ж зобов’язане солідаруватися з нею, а це фактично закладає 

підвалини його підпорядкування партійно-політичному диктату. 

Діалогічність політики і мистецтва в марксизмі пов’язана з історичним 

прогресом свободи. Свобода – це «усвідомлена необхідність»: людина не 

може бути вільною від об’єктивних законів розвитку суспільства, які 

встановлюють історичні рамки її діяльності, а здатна лише прискорювати чи 

сповільнювати їх об’єктивний хід. Але при цьому незалежний від 

індивідуальної волі розвиток суспільства прямує в напрямку дедалі 

повнішого розгортання свободи. «Перші люди, що виділились з тваринного 

царства, – писав Ф. Енгельс, – були такі ж невільні, як і самі тварини, але 

кожний крок уперед на шляху культури був кроком до свободи» [88]. 

Діалектика класових антагонізмів у підсумку призводить до визволення 

всього людства в безкласовому, комуністичному суспільстві, у якому 

«вільний розвиток кожного є умовою вільного розвитку усіх» [57]. 

Діалогічність політики й мистецтва відбувається в контексті об’єктивної 

історичної динаміки свободи в напрямку дедалі повнішого її розгортання, 

постаючи водночас як чинник конституювання цієї динаміки.  
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Концепцію політико-мистецької взаємодії К. Маркса та Ф. Енгельса 

продовжив діяч італійського комуністичного руху А. Грамші, який, на 

відміну від засновників марксизму, аналізував її безпосередньо, присвятивши 

їй окрему працю «Мистецтво і політика». А. Грамші називають засновником 

неомарксизму, адже саме він змістив марксизм з економічної проблематики, 

яка була пріоритетною для К. Маркса та Ф. Енгельса, на аналіз культури, у 

якій відносинам між політикою та мистецтвом належить пріоритетна роль. 

Принципом діалогічності політики й мистецтва, за А. Грамші, є 

культура. Мислитель увійшов в історію як автор концепції «культурної 

гегемонії». Її суть у тому, що правлячий клас продукує культуру, яку 

пригноблений приймає як власну. У такий спосіб культура цементує 

суспільство та легітимізує класову нерівність. Аналізуючи передумови 

революції в Італії, мислитель писав, що італійський пролетаріат – культурно 

відсталий та не спроможний самостійно усвідомити своє пригноблене 

становище. Тому каталізатором революції повинна стати інтелігенція, 

зокрема творча, яка має «розбудити» пролетаріат. Саме в цьому контексті 

вчений розглядає зв’язок політики і мистецтва.  

Як і К. Маркс та Ф. Енгельс, А. Грамші визнавав вагому роль 

мистецтва в майбутній революції. Однак щодо відносин революційного 

мистецтва і революційної політики його погляди розійшлися з 

ортодоксальним марксизмом. Мислитель звертає увагу на суперечність між 

політикою і мистецтвом, що відкидає «автоматичну» політизацію 

останнього. «Для політика, – писав А. Грамші, – будь-який ―фіксований‖ 

образ є a priori реакційним: політик розглядає рух лише в становленні. 

Художник же, навпаки, має справу з фіксованими образами, які відлиті в 

остаточну форму. Політик представляє людину такою, якою вона є, й 

одночасно такою, якою вона повинна стати, щоб досягнути поставленої мети. 

Художник завжди зображує ―те, що є‖. Тому політик ніколи не буде 

задоволений художником. Художник завжди ―відстає‖ у часі, він завжди 

анахронічний, завжди позаду реального руху» [22, с. 18]. 
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Політика і мистецтво відрізняються і за відношенням до дійсності, і за 

способом її репрезентації. Політика спрямована на зміну соціального ладу; 

мистецтво – на його віддзеркалення; політика трансцендує соціальну 

дійсність, мистецтво – іманентне щодо неї; політик бачить свої цілі в 

майбутньому, художник – у зображенні «тут і тепер». Ці розбіжності 

наштовхують на думку, що продуктивний симбіоз між політикою і 

мистецтвом неможливий, але А. Грамші застерігає від такого висновку. 

Відносини між політикою і мистецтвом опосередковує культура. 

Завдання революційної політики – боротися за нову культуру, а не за 

конкретний «зміст» мистецтва. Підпорядкування мистецтва політичним 

цілям для А. Грамше неприйнятне: істинне мистецтво може бути створене 

лише добровільно – через солідаризацію митця з революційною політикою, 

однак не під тиском з її боку. Маючи спільну мету – революційне 

перетворення суспільства – політика і мистецтво, по суті, є паралельними 

фронтами у цій боротьбі.  

У твердженні, що відносини між політикою і мистецтвом 

опосередковує культура А. Грамші навіть ближчий до О. Шпенглера, ніж до 

К. Маркса і Ф. Енгельса. Однак між концепціями А. Грамші та О. Шпенглера 

є принципова розбіжність. Якщо для О. Шпенглера культурна матриця, яку 

він називав душею цивілізації, незмінна і трансісторична, то для А. Грамші 

вона може – і повинна! – бути змінена через революційну дію. «Література не 

породжує літературу, – писав мислитель, – ідеології не породжують ідеології, 

надбудови не породжують надбудови, якщо тільки мова не йде про спадок 

інерції й пасивності. Усе це породжується не шляхом ―партеногенезу‖, а 

через втручання ―чоловічого начала‖. Історія, революційна діяльність формує 

―нову людину‖, тобто нові суспільні відносини» [22, с. 708]. 

Це «чоловіче начало» – революційна політика, яка покликана створити 

нові форми свідомості і культури. А мистецтво, яке репрезентує актуальну 

культуру, – це основний «барометр» успішної політичної дії. «Якщо 

культурний світ, за який ведеться боротьба, – стверджує А. Грамші, – є 
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явищем життєвим і необхідним, то внутрішнє прагнення цього світу до свого 

розвитку виявиться непереборним, і він створить своїх художників. А якщо 

ж, незважаючи на натиск, вони не дають про себе знати, то це означає, що 

мова йде про світ надуманий і уявний, про ефемерні вигадки нездар, які 

жалібно скаржаться на незгоду з ними людей незрівнянно більшого 

масштабу» [22, с. 710].  

Діалогічність політики й мистецтва в концепції А. Грамші можна 

підсумувати так: політика «запускає» процес революційних змін, а мистецтво 

«цементує» ці зміни та робить їх незворотними. Однак не лише політика 

впливає на мистецтво, а й мистецтво на політику: революція неможлива, 

якщо культурний рівень мас не дозволяє їм усвідомити своє пригноблене 

становище. На мистецтві лежить важлива політична місія – торувати шлях до 

майбутньої революції.  

Важлива відмінність між поглядами А. Грамші та К. Маркса і 

Ф. Енгельса полягає в трактуванні свободи. На відміну від засновників 

марксизму, для А. Грамші індивід не стільки «вільний» у можливості 

революційної трансформації умов свого буття, хай навіть така трансформація 

продиктована об’єктивними законами історичного розвитку, скільки 

обумовлений «інерцією» культури. Культура має спершу еволюціонувати до 

стану, за якого революція стане внутрішньо спорідненою свідомості 

пролетаріату, а не буде нав’язаною йому як чужий, зовнішній щодо нього 

дискурс. Об’єктивуючись у мистецтві, культура обумовлює його як 

своєрідний індикатор такої готовності. Відтак у політико-мистецькій 

діалогічності в концепції А. Грамші поєднуються позитивний і негативний 

виміри свободи. Позитивний – афіліація людини з культурою втілюється 

передусім у мистецтві, яке первинне щодо політики, хоча саме на політику 

покладено завдання з перетворення культури; негативний – тому що 

насильницький вплив політики на індивіда, хай навіть продиктований 

благими намірами, неодмінно суперечитиме свободі, що втілюється, зокрема, 

у мистецтві. 
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Основний недолік політико-мистецької концепції А. Грамші полягає в 

тому, що вона не дає відповіді на запитання, як політика трансформує 

мистецтво у класовому контексті «буржуазія – пролетаріат». Перша половина 

ХХ ст. кинула серйозний виклик марксистській методології, адже минула під 

знаком численних напрямків модерністського мистецтва, які, за словами 

українського дослідника І. Самохіна, «ніби й не обслуговували буржуазні 

смаки та інтереси, але водночас не поспішали викривати пороки 

капіталістичного суспільства та боротися за вселенську справедливість» [76]. 

Назріла потреба адаптувати марксизм до політико-мистецьких реалій ХХ ст. 

Таку адаптацію здійснив угорський філософ Д. Лукач. 

Діалогічність політики і мистецтва Д. Лукач осмислює в межах двох 

ключових принципів – тотальності й уречевлення. У працях «Теорія роману» 

та «Історія і класова свідомість» науковець концептуалізував тотальність як 

цілісну, когерентну картину світобудови, з якою людина становить одне, 

гармонійне ціле. Тотальність у цьому сенсі корелює з позитивним виміром 

свободи, однак її специфіка в тому, що об’єктивним носієм свободи є не 

стільки політична спільнота (поліс, нація чи клас), з якою ідентифікує себе 

індивід, скільки космос загалом, невід’ємним елементом якого є політичне 

начало. Тотальність характеризувала світосприйняття в докапіталістичну 

епоху. Її приклади знаходимо насамперед в епічній літературі, зокрема 

«Одіссеї» Гомера, «Енеїді» Вергілія чи «Божественній комедії» Данте. Ці 

твори вибудовують цілісний, довершений космос, у якому герой неначе 

«свій», а його випробування, перемоги і поразки не суперечать ні дійсному, 

ні необхідному світопорядку.  

Стан тотальності виявився зруйнованим з пришестям капіталістичних 

відносин, які зумовили перехід до нової форми соціокультурного буття – 

уречевлення. Д. Лукач запозичив цей термін з «Капіталу» К. Маркса, який 

трактував його як поширення товарної форми на всі явища суспільного 

буття. В уречевленні світ постає як фрагментований, комерціалізований і 

чужий для людини. Разом з відчуженням від людини праці у формі товару 
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відбувається відчуження її власної суті та, як наслідок, формування 

омертвілого, механічного світу, який протистоїть людині як чужорідна сила. 

Перехід від тотальності до уречевлення трансформує й політичне буття: 

органічний зв’язок між людиною і державою руйнується, а держава починає 

протистояти людині, мов механічний левіафан, що нівелює її свободу й 

перетворює на атом дегуманізованої соціальної машини. «Коли духовне 

начало цих структур більше не задане безпосередньо, – стверджує мислитель, 

– коли вони вже не постають лиш як згущено-сконцентрований вияв 

душевних рухів, здатних в будь-яку хвилину знову відродити духовність, 

вони, аби зберегтися, повинні надбати сліпу владу над людьми – без розбору 

та без винятків» [47]. 

Початковий етап уречевлення відобразили мистецтво й література 

романтизму, що сформували образ самотнього героя, який, керуючись 

високими ідеалами, кидає виклик світові і, не знаходячи в ньому правди, 

трагічно гине (Чайльд Гарольд, Євгеній Онєгін, Григорій Печорін та ін). 

Такий тип героя – «пережиток» тотальності в новому, уречевленому світі. 

Зрештою, уречевлення остаточно відобразили мистецтво й література 

модернізму, що висунули на порядок денний самотню, асоціальну людину, 

чию поведінку детермінує лише погранична, екзистенційна свідомість.  

Політико-мистецька концепція Д. Лукача полягає в тому, що він 

встановив паралелі між тотальністю, пролетарською революцією та 

реалізмом, з одного боку, та уречевленням, капіталізмом і модернізмом, з 

іншого. Основне завдання революції – відновити у світі тотальність та 

повернути втрачену гармонію «позитивної свободи». А це можливо лише в 

комуністичному суспільстві шляхом скасування приватної власності як 

основної причини уречевлення. Проблему протиставлення політичного 

суб’єкта й об’єкта вчений розв’язує в дусі «11-ї тези про Фейербаха»: світ 

потрібно змінювати. А це під силу лише пролетаріату, який, на відміну від 

буржуазії, є об’єктом, а не суб’єктом уречевлення, та зацікавлений у зміні 

status quo. 
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Як і К. Маркс та Ф. Енгельс, Д. Лукач стверджував, що реалістичне 

мистецтво несе в собі революційний потенціал. Тотальність у його концепції 

іманентно споріднена реалізму. Творячи реалістично, «проникаючи в суть», 

митець політизує свою творчість, викриває класові антагонізми й наближає 

майбутню революцію. Митці і літератори, які в «уречевлену епоху» 

залишились вірними реалізму, як-от Томас та Генріх Манни, за Д. Лукачем, 

по суті, є політичними нон-конформістами, які політизують свою творчість, 

виборюючи «нову-стару» тотальність. 

Отже, Д. Лукач запропонував розв’язання антиномії політики і 

мистецтва, яка постала перед А. Грамші. Функції трансцендування чинної 

політичної дійсності та артикуляції нового політичного порядку здатна 

виконувати не лише революційна політика, але й революційне мистецтво 

(реалізм), яке, з одного боку, спрямоване на світ «тут і тепер» та іманентне 

щодо нього, а з іншого – реконструюючи тотальність, долає буржуазну 

дійсність, на що, за А. Грамші, спроможна тільки політика.  

Оригінальний підхід до діалогічності політики й мистецтва та її 

кореляції зі свободою знаходимо у працях іншого представника 

неомарксистської школи В. Беньяміна. 

В. Беньяміна формально зараховують до представників марксизму, однак 

окремі аспекти його теорії настільки далекі від класичної марскистської 

методології, що їх можна співвіднести радше з платонізмом чи гегельянством.  

Як і Д. Лукач, В. Беньямін розпочинає розгляд діалогічності політики й 

мистецтва з мистецької проблематики, з якої поступово переходить на 

політичну. Ключове поняття його теорії – «аура». Мислитель трактує «ауру» 

як додатковий семантичний зміст мистецького твору, що дозволяє вбачати в 

ньому не стільки ізольований об’єкт, скільки символ певної світоглядної ідеї, 

яка самостійно розвивається в історії. У цьому сенсі його погляди напрочуд 

близькі до поглядів Г. Гегеля.  

Щоб зробити цю тезу очевиднішою, варто згадати сучасні українські 

реалії. «Ленінопад» в нашій державі відбувся через те, пам’ятники В. Леніну 
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– це не стільки мистецькі твори, скільки символи тоталітарної ідеології. 

Стоячи в центрі українських міст, вони створюють навколо себе негативну 

«ауру», тобто формують специфічний символічний простір, який стоїть на 

заваді демократичному розвитку.  

Зв’язок політики й мистецтва в концепції В. Беньяміна можливий не 

лише в контексті «аури», але й тоді коли ця аура занепадає. У праці «Твір 

мистецтва в епоху технічної відтворюваності» вчений аналізував, як 

політичні процеси індустріальної епохи корелюють з мистецтвом, 

зумовлюючи занепад «аури». Зокрема, він протиставив «культову» і 

«показову» цінність мистецтва. Культова випливає з його співвіднесення з 

трансцендентними смислами й тотожна «аурі», а показова конституює твір 

мистецтва як естетичну річ-в-собі безвідносно до «аури». Занепад «аури» 

розпочався в ХІХ ст. і досягнув апогею в епоху модерну. Найважливіша 

причина цього процесу – формування масового суспільства, що бажає 

«споживати» мистецтво, не вникаючи в його цінність. Масова мобілізація, за 

В. Беньяміном, відбувається навколо правої або лівої ідеології. Ліва ідеологія 

– комунізм – мобілізує маси навколо скасування приватної власності та 

майбутньої революції. А права – фашизм, – зберігаючи власність й не 

ліквідуючи експлуататорського ладу, змушена шукати інших шляхів масової 

мобілізації. Цей шлях – мистецтво, яке дає змогу концентрувати увагу мас на 

естетичних подразниках, спрямовуючи її в потрібне русло. На думку 

В. Беньяміна, «запровадження мистецтва в політику – логічний результат 

фашизму» [8]. 

Синтез політики й мистецтва, своєю чергою, породжує неминучу 

стадію фашизму – війну. Будучи цілковито позаетичною, війна, проте, 

володіє потужним естетичним потенціалом, який дозволяє тримати в полоні 

увагу екзальтованих мас. Аргументуючи цю тезу, В. Беньямін процитував 

уривок з «Маніфесту з приводу війни в Ефіопії» італійського поета-

футуриста Ф. Марінетті, палкого прихильника фашизму, який возвеличував 

війну, пишучи, яка вона «прекрасна». Фашистські режими, на думку 
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В. Беньяміна, неодмінно прагнуть воювати, адже лише війна володіє 

достатнім естетичним потенціалом, який дозволяє тривалий час 

підтримувати масовий емоційний підйом, якого потребує фашизм.  

Як у політико-мистецькій концепції В. Беньяміна артикулюється 

свобода? Вчений розвинув позитивне розуміння свободи, пов’язане з 

ідентифікацією індивідів з об’єктивною трансцендентною ідеєю, яка 

самостійно розвивається в історії. Внаслідок її інтеріоризації індивідами у 

формі власних життєвих принципів постає «ауратичне мистецтво», як її 

естетичне інобуття. Занепад мистецької «аури» в епоху модерну засвідчив 

втрату зв’язку між індивідами й об’єктивними трансцендентними смислами, 

з якими вони досі себе ідентифікували, та актуалізацію суто негативного, 

окремішного дискурсу свободи. Погляди В. Беньяміна корелюють з 

поглядами Д. Лукача: капіталізм обумовлює не лише актуалізацію 

фрагментованого й знесмисленого світу, але й поневолення людини 

відчуженою від неї політичною машиною. Остання теза, однак, отримала 

досить несподіване продовження: «сліпою владою над індивідом», про яку 

писав Д. Лукач, став синтез політики з мистецтвом. Політика, вбрана в 

естетичні шати, у практиці фашизму утвердилась як сурогат колишньої 

позитивної свободи.  

Співвідношення політики, мистецтва і свободи було одним з 

пріоритетних філософських пошуків Т. Адорно, автора концепції «негативної 

діалектики». Його погляди можемо розглядати як полеміку, з одного боку, з 

К. Марксом та Ф. Енгельсом, а з іншого – з неомарксистами Д. Лукачем та 

В. Беньяміном. Т. Адорно полемізує із засновниками марксизму, 

заперечуючи можливість революції на етапі пізнього капіталізму та, як 

наслідок, емансипативний потенціал мистецтва. Водночас «негативну 

діалектику» – методологічний лейтмотив його політичної філософії – 

доцільно трактувати і як антитезу до концепцій тотальності Д. Лукача та 

аури В. Беньяміна. Кореляцію політики, мистецтва і свободи вчений 

аналізував у працях «Діалектика Просвітництва» (у співавторстві з 
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М. Хоркгаймером), «Естетична теорія», «Філософія нової музики» та 

«Негативна діалектика». 

«Негативна діалектика» – відправний пункт роздумів Т. Адорно про 

політику й мистецтво – це метод критики буржуазного суспільства на етапі 

пізнього капіталізму, у який воно увійшло в 1960-ті рр. внаслідок 

формування «держав загального добробуту». Унаслідок цих процесів 

відбулось стирання рамок між буржуазією і пролетаріатом та його кооптація 

до монолітної капіталістичної тотальності, що засвідчило крах надій на 

революційне перетворення світу. На думку Т. Адорно, ці процеси не 

випадкові, а обумовлені логікою історичного розвитку з часів Просвітництва, 

а саме поступом тоталізуючого дискурсу, який стирає все одиничне, 

індивідуальне на користь абстрактного. «В умовах нівелюючого панування 

абстрактного, що робить усе в природі повторюваним, – пишуть Т. Адорно та 

М. Хоркгаймер, – самі звільнені індивіди стають, зрештою, натовпом, що 

Гегель охарактеризував як результат Просвітництва. Панування суперечить 

одиничному як втілений у дійсності розум» [82, с. 36]. На противагу 

попереднім підходам, які артикулювали позитивний дискурс 

свободи,Т. Адорно розглядає свободу лише в негативному сенсі – як 

«свободу від». Своєю чергою, полемізуючи з Д. Лукачем, він заперечує 

тотальність як панування абстрактного над індивідуальним, що нівелює 

свободу.   

«Негативна діалектика» – це метод деконструкції абстрактного 

дискурсу з метою визволення з-під його влади одиничного. Основну 

проблему, що стоїть перед «негативною діалектикою», можна сформулювати 

так: критика тотальності потребує артикуляції «нового», однак як 

артикулювати «нове», якщо наша свідомість конституйована тотальністю? 

На розв’язання цієї дилеми спрямована «діалектична складова» «негативної 

діалектики», яка розглядає будь-який предмет пізнання як антиномію 

протилежностей. В процесі зіткнення цих протилежностей хибна 

ідентичність об’єкта, обумовлена тотальністю, зіштовхується з його 
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інобуттям як одиничної «монади без вікон», розкриваючи його істинну суть. 

Про позитивний синтез, втім, не йдеться: «негативна діалектика» виходить з 

апріорної установки про неможливість утвердити будь-який позитивний 

дискурс, який не суперечив би свободі одиничного.  

Саме в цьому контексті Т. Адорно аналізує діалогічність політики й 

мистецтва. Науковець розглядає і антиномію політичного й мистецького 

дискурсів, і антиномії всередині самих цих дискурсів. Ці антиномії, з одного 

боку, протиставляють політику й мистецтво, а з іншого – парадоксально їх 

зближують. Констатуючи апріорну неспроможність артикуляції мистецтвом 

нового політичного ладу, який розширював би межі свободи, Т. Адорно 

водночас утвердив його емансипативний потенціал в аспекті символічного 

визволення індивіда з-під влади тотальності.  

Політика, за Т. Адорно, – це сфера сьогодення, обов’язку і практики, 

динамічний процес перерозподілу часу і простору між індивідами, що 

вступають у відносини влади-підпорядкування. Основна антиномія політики 

– між індивідуальною свободою (конкретним) та історичною необхідністю 

(загальним), що спрямовує та обмежує свободу. У цьому сенсі політичні 

погляди Т. Адорно йдуть врозріз з марксистською традицією, яка розглядає 

свободу як «усвідомлену необхідність», акцентуючи на тотожності цих 

понять. Мистецтво, своєю чергою, – це царина споглядання, апріорних форм, 

здійсненого часу і простору. У цьому сенсі мистецтво – це антитеза практики 

і, отже, політики. Основні суперечності мистецтва – між формою та змістом, 

суб’єктом і об’єктом, одиничним і загальним (конкретним твором мистецтва 

і мистецтвом загалом). 

Концепція Т. Адорно ґрунтується на марксистській тезі, що політику й 

мистецтво однаково обумовлюють класові суперечності та історичний 

детермінізм. Однак мистецтво відрізняється від політики ідеалізацією форми, 

що прагне подолати ці протиріччя, будучи ними же конституйована. Його 

найближчою аналогією в цьому сенсі є утопія, яку обумовлюють соціальні 

антагонізми, але які вона прагне подолати через ідеальну проекцію цих самих 
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антагонізмів. У цьому сенсі мистецтво одночасно естетичне (автономне від 

соціального) і глибоко соціальне (антиестетичне). Отож, політика й 

мистецтво ніби дотичні, але при цьому трагічно розділені. Практика 

(політика) не є частиною естетики (мистецтва) навіть попри на схожість між 

ними. А це впродовж історії обумовлює постійну обіцянку щастя з боку 

мистецтва й одночасно апріорну неспроможність її реалізувати, що можна 

порівняти з муками Тантала. Т. Адорно концептуалізував цей феномен як 

«провину мистецтва».  

Однак якщо між політикою й мистецтвом існує прірва, то на якому 

рівні аналізу можемо говорити про симбіоз між ними та кореляцію зі 

свободою? Як пояснює американський дослідник Я. Хан, «політична 

естетика для Т. Адорно, – це не можливість практики, а форма вищої 

практики через ―другу рефлексію‖ та негацію тотальності» [113]. Зв’язок 

політики, мистецтва і свободи і його концепції є суто негативістським: у 

тоталізуючій політичній дійсності, яка після кооптації пролетаріату до 

капіталістичної системи відносин стала всеохопною, роль останнього 

пристанища, куди ще може втекти людина, щоб віднайти в ньому свою 

свободу, може виконувати лише мистецтво. Трансцендування соціальної 

реальності задля утвердження свободи стає неможливим у політичній 

практиці й залишається лише його символічний замінник в царині естетики. 

У цьому сенсі мислитель розглядав атональну музику А. Шенберга як 

експресію свободи, адже вона засвідчила звільнення музики від об’єктивних 

музичних форм (гармонії), які, на думку Т. Адорно, уособлюють політичну 

тотальність соціуму, спрямовану проти індивіда. Політико-емансипативний 

потенціал естетики, артикуляцію нею свободи вчений визнавав лише за 

модернізмом, зокрема творами Ф. Кафки, Дж. Джойса, С. Беккета, Е. Іонеску 

в літературі, А. Берга та А. Шенберга в музиці, П. Клеє та В. Кандінського в 

живописі тощо. На думку мислителя, складність цих творів стоїть на заваді 

їхній комерціалізації та масифікації буржуазним суспільством, а отже, вони 

завжди є «новими» й такими, що артикулюють індивідуальну свободу. 
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Заглиблюючись у них, ми «відчуваємо істинну свободу, яка змушує їх 

(буржуазне суспільство. – Є. Л.) стікати піною на устах» (цит. за [101]). А 

втім, свобода, про яку йде мова, – це не дієва свобода людини як «політичної 

тварини», а негативна свобода відчуженого індивіда, зануреного в естетичне 

споглядання. Це – свобода втечі, а не свобода дії. 

Як резюмує погляди Т. Адорно дослідник І. Малишев, «філософія 

Адорно являє собою трагічний характер його екзистенційного світогляду, 

спорідненого з експресіонізмом. Це – світогляд трагічного розладу між 

соціумом та особистістю, яка не приймає соціуму, але й не бачить виходу з 

нього. Можна сказати, що філософія Теодора Адорно – це теоретичне 

оформлення неоромантичної реакції на суспільство пізнього капіталізму, 

обтяженого жахіттям Освенціму» [53]. 

Серед сучасних політологів, які розробляють естетичний підхід до 

політики, акцентуючи на її паралелізмі з мистецтвом у стосунку до людської 

свободи, оригінальними є погляди голландського політичного філософа 

Ф. Анкерсміта. Ф. Анкерсміт – автор естетичного підходу до політики, який 

він протиставляє основній течії сучасної політичної філософії, особливо 

поглядам Дж. Ролза, яка основи політичного устрою вбачає в етиці. У працях 

«Політична репрезентація» й «Естетична політика» Ф. Анкерсміт полемізує з 

Дж. Ролзом, відкидаючи етику як наріжний камінь політики. Дороговкази до 

ефективної й демократичної політики, до найповнішого втілення свободи, на 

думку вченого, потрібно шукати в іншому – в естетиці. Навіть більше: етика, 

покладена в основу політики, несе приховані загрози свободі й може навіть 

призводити до різних форм тиранії. Етичне розуміння політики, найбільшим 

представником якого у ХХ ст. був Дж. Ролз, трактує індивіда як альфу й 

омегу політики. Однак, як зазначає Ф. Анкерсміт, «якщо індивіда розглядати 

як єдине і граничне мірило усіх соціальних відносин між людьми, то тоді не 

залишається нічого недосяжного для колективної волі і бажання індивідів» 

[1, с. 22]. Саме це якобінське переконання, що в політиці немає нічого 

недосяжного для індивіда, й лежить в основі усіх форм диктатури. Вчений на 
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основі цього твердження робить висновок: «найкращий захист від 

тоталітарної спокуси і єдина стійка основа свободи – це не індивідуалізм, а, 

навпаки, визнання існування певної сфери, яка не може мати своєю основою 

індивіда і яка автономна щодо нього» [1, с. 22]. Зазначимо, що Ф. Анкерсміт 

далекий від проповіді аморалізму в політиці, а лише стверджує, що «політика 

– це щось більше, ніж розділ етики, як її трактує уся сучасна політична 

філософія» [1, с. 25].  

Автономна сфера, яка виступає гарантією свободи, має естетичну, а не 

етичну природу. Ця сфера – політична репрезентація, яка здійснюється за 

аналогією з мистецькою репрезентацією. Вчений трактує її так: «Коли 

суспільство розподіляється на групу, яку репрезентують, і групу, яка 

репрезентує, легітимна політична влада ―виростає‖ (wellsup) у прогалині між 

двома цими групами. Відтак підстави будь-якої легітимної політичної влади 

слід шукати в естетичному розриві між цими двома групами. А звідси 

випливає, можливо, дивовижний і, безумовно, нестандартний висновок: у 

представницькій демократії будь-яка політична влада за своєю природою 

естетична» [91, с. 18].  

Щоб зрозуміти цей висновок, варто зробити невеликий відступ в 

теорію мистецтва. Суть мистецтва – не в безпосередньому, фотографічному 

відтворенні об’єкта і не в цілковитій сваволі митця, а в естетичній заміні 

об’єкта його символом, що сполучає його об’єктивні параметри із 

суб’єктивними інтенціями художника. Мистецтво приречене балансувати 

між реальністю і художником: якщо одне із цих начал домінує над іншим, 

його естетична природа втрачається. На думку вченого, аналогічною є й 

природа демократичної політики, що передбачає існування прогалини між 

політичним суб’єктом (репрезентантом) і суспільством (репрезентатом), які 

він порівнює з художником та його моделлю. Політична реальність завжди 

розірвана, між політичним суб’єктом і суспільством завжди існує напруга, і 

якщо етичний підхід до політики вимагає мінімізації цього розриву, то 

концепція естетичної політики Ф. Анкерсміта, навпаки, приймає його як 
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визначальну передумову свободи. Ототожнення суспільства й політики 

(вчений назвав цей феномен «міметичним відображенням», запозичивши цей 

термін з естетичного вчення Аристотеля) призводить до тоталітаризму, а 

цілковита відокремленість політики й суспільства – до хаосу й анархії. У 

цьому контексті науковець гостро критикує постмодерну практику 

розмивання державного суверенітету, оскільки вважає, що лише сильна 

держава може дати собі раду з проблемами сучасності, такими як вичерпання 

природних ресурсів, мультукультуралізм, ріст безробіття, зміна клімату, 

злочинність, перенаселення, етнічні конфлікти тощо. 

У цьому контексті вчений реабілітує макіавеллізм, позбавляючи його 

негативних конотацій, які усталились за цим терміном. У його концепції 

макіавеллізм – це синонім «політичного мистецтва», а не аморальної 

політики. Основа макіавеллізму – поняття політичної доблесті (virtu). «Virtu, 

– пише вчений, – це здатність політичного діяча відразу розібратися в 

політичній ситуації і схопити її суть. Мова йде про талант державного мужа, 

який, проаналізувавши ситуацію, розуміє, в якому напрямку слід діяти, 

володіє особистою владою і харизмою, однак – і це найголовніше – тонко 

відчуває правильний момент для політичної дії» [1, с. 29].  

Virtu – це політичне мистецтво, причому не лише в практичному 

вимірі, пов’язаному з ефективністю й раціональністю макіавеллістської 

політики, але й в естетичному, пов’язаному з красою політики. Політику і 

мистецтво споріднює не лише репрезентація, але й водночас відсутність 

будь-яких правил, формул цієї репрезентації, що ставить обидві ці сфери, за 

висловом вченого, «поза межі факту і цінності». «Геніальність художників 

Рейнолдса, Ватто і Сезанна, – стверджує Ф. Анкерсміт, – полягає не в тому, 

що вони відкривають нові істини про дерева, пейзажі чи людей, а в тому, що 

їхні картини такі вражаючі і пропонують настільки нове бачення цих 

знайомих елементів нашого повсякденного життя, що ми вже ніколи не 

подивимось на них попереднім поглядом. Прозріння тут – це приналежність 

спостерігача та його відношення до політичної реальності, яка не пов’язана з 
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аналізом цієї реальності. Його місце – в репрезентації політичної дійсності, а 

не в спробі структурувати її за допомогою соціально-наукової 

концептуальної мережі чи моральних законів. Інакше кажучи, політичне 

прозріння не належить до світу фактів і цінностей. Воно належить до царства 

естетики» [1, с. 32]. Мислитель обстоює представницьку демократію, 

оскільки саме в ній реалізується, з одного боку, діалектична напруга між 

політикою й суспільством, баланс цих сфер, за якого вони і не зближаються 

між собою в «міметичному відображенні» тоталітаризму, і не розходяться 

настільки, щоб занурити суспільство в анархію, а з іншого – постійна 

діалогічність цих начал, що нагадує перманентний творчий пошук. На думку 

Ф. Анкерсміта, з усіх форм політичного устрою саме демократія найбільш 

естетична, тобто відповідає принципам мистецтва і в художньому, і в 

практичному сенсі. І саме цей її естетизм, як не парадоксально, виступає 

основною гарантією свободи.  

Із думкою Ф. Анкерсміта, що політична естетитика є передумовою 

свободи, категорично не погодився би український політолог Т. Возняк, який 

у статті «―Кожен бо ангел жахливий‖ або естетика contra етика» розглянув 

антиномію естетики й етики, постулюючи свободу за головний критерій 

їхнього розмежування. «Філософською банальністю, – пише Т. Возняк, – є 

проблема сепаратності, а отже, конфліктності етичного та естетичного 

начал» [16]. Основна характеристика, яка кардинально розмежовує етику й 

естетику, – свобода. При цьому, як наголошує Т. Возняк, це не «філістерська 

свобода у нічних капцях чи фриґійському вже зацукрованому каптурі, а 

жахлива свобода, що межує із сваволею. Можливо, це дійсно жахлива 

свобода/деспотія Робесп’єра чи свобода/аморальність де Сада. Багато 

абсолютно а-моральних, чи для більшого наголошування поза-моральних 

речей – красиві. Красиві абсолютно нелюдською жахливою красою. ―Кожен-

бо ангел – жахливий‖, – писав Райнер Марія Рільке» [16]. Естетика, на думку 

Т. Возняка, пов’язана з індивідуальною творчістю, яка не знає рамок і 

обмежень. Це – суто свавільний, суб’єктивний вимір свободи, у якому не 
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існує норм і правил, що обмежують «Я». Своєю чергою, у суспільстві діють 

принципи етики, які сковують свободу нормами і правилами, обумовленими 

фактом, що, крім «Я», існує ще й «Ти». «Етичне, – пише Т. Возняк, – 

можливе тільки тоді, коли є принаймні двоє. Етичним можна бути тільки 

щодо когось іншого. Не можна уявити собі етичного соліпсиста. Натомість, 

соліпсуючого естета уявити дуже природно. Зрештою, всі естети тяжіють, 

якщо не до соліпсизму, то до його ерзац-форм – індивідуалізму, егоїзму» 

[16]. 

Колізія між естетичним та етичним вимірами свободи виникає тоді, 

коли естет вривається на територію суспільного/етичного й трактує його як 

матеріал для втілення своїх свавільних, творчих задумів. При цьому «якщо, 

окрім суб’єктивного естетичного концепту, він опановує ще й суспільними 

збалансовуючими механізмами, якими є ―держава‖, ―влада‖, ―народ‖, 

―партія‖ тощо, то він отримує змогу суспільної реалізації свого 

суб’єктивного, часто свавільного естетичного концепту. Часто зорієнтовані 

на етику чи її похідні (як-от владу, ієрархію) суспільні механізми (держава, 

влада) дозволяють йому втілити свій абсолютно позаетичний естетичний 

концепт, зовсім не оглядаючись на суспільство. І тоді держава та ієрархія 

стають наче мультиплікаторами його естетичних проектів» [16]. Вчений у 

цьому контексті проводить паралель між терактом 11 вересня 2001 р., який 

американський учений Р. Шехнер назвав «найбільшим мистецьким 

перформансом за всю історію», і тоталітарними режимами ХХ ст. Обидва 

явища є свідченням однакового – естетичного – підходу до суспільства, який 

відкидає етику й трактує його суто як матеріал для творчості.  

Т. Возняк, на нашу думку, розвинув засадничу тезу І. Канта про те, що 

етика й естетика однакового пов’язані зі свободою, але проростають з неї в 

різні сторони, як дві паралельні гілки. Іманентно політика і не етична, і не 

естетична, а здатна коливатися між двома цими сферами, виходячи з різних 

дискурсів свободи – свавільної свободи політичного суб’єкта та об’єктивної, 

нормативної свободи політичного об’єкта (суспільства). Ці типи свободи 
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суперечать одна одній: свавільна свобода політичного суб’єкта призводить до 

несвободи суспільства, що втілюється в «естетичній» тоталітарно-

терористичній політиці, а свобода суспільства, своєю чергою, обмежує свободу 

політичного суб’єкта, провадячи до «етичної» демократичної політики. 

Аналіз політико-мистецької діалогічності, ґрунтуючись на первинності 

політичного начала, розвинув у праці «Естетика політичної влади» 

український політолог В. Бушанський. На його думку, влада – це 

самодостатня онтологічна реальність. Але при цьому потрібно розрізняти 

самостійне буття влади і її вплив на свідомість, в якому, окрім фізичного 

тиску, дослідник виокремлює категорію принадження. В. Бушанський 

концептуалізує принадження як «спосіб не лише абстрактного засвоєння 

цінностей, а й конкретного орієнтування на соціальні сфери та взірці, в яких 

цінності втілені» [15, с. 348]. З цього погляду, «принадження виступає 

головним способом соціалізації» [15, с. 348]. І політика, і мистецтво ваблять 

досконалістю – утопією в політиці чи абсолютною красою в мистецтві. 

Однак – тут В. Бушанський повторює тезу Т. Адорно – ідеал не може бути 

зреалізований, адже його не існує, а є лише його чуттєві маніфестації – 

принадження, – які постають у чотирьох модусах: сила, краса, розумність і 

святість.  

У контексті принадження постає естетичний вимір політики, який 

вчений трактує з погляду поняття політико-естетичного феномену. Політико-

естетичний феномен – це «феномен буття, що сприймається як політично 

значущий і естетично цінний за формальними рисами» [15, с. 350]. Лише 

категорія феномену, тобто предмета, даного в чуттєвому досвіді, здатна 

окреслити естетичний вимір політики, адже, як визначає вчений, на 

онтологічному рівні політика – посутньо неестетична, адже вона спрямована 

лише на прагматичні цілі й не відповідає Кантовому визначенню мистецтва 

як «доцільності без цілі». «Однак звідси не випливає, що сприйняття 

(курсив автора. – Є. Л.) політики не може бути естетичним», – вказує 

В. Бушанський.  
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Звідси випливає два висновки. По-перше, естетичний вимір політики 

пов’язує її з історією, яка іманентно естетична. «Естетичне судження, – 

стверджує науковець, – посутньо пов’язане з пам’яттю як передумовою 

усвідомлення історії. Минувшина постає в пам’яті як низка естетичних 

образів» [15, с. 351]. По-друге, естетичне сприйняття історії обумовлює 

політику, чий практичний зміст набуває естетичного характеру, пов’язаного 

із творенням естетичних образів минулого – міфів, за допомогою яких 

політика впливає на сьогодення. Це дало змогу вченому конкретизувати 

політико-естетичний феномен як «естетичний образ політики, завдяки якому 

політика стає надбанням історії як мистецька річ» [15, с. 353].  

Принадження як сутнісний зміст цього феномену відіграє двояку роль 

й слугує і суспільному розвитку, і занепаду. «Сила героїв, краса ідеалів, 

раціональність науки, святість борців за справедливість – ці образи 

беззастережно принаджують громадськість. – стверджує вчений. – Вони 

справді являють собою ті ірраціональні взірці, орієнтуючись на які, 

суспільство вдосконалюється. Однак процес принадження може мати й 

деструктивну спрямованість, маскуючи вульгарне насилля за величною 

силою, догматизм – за розумністю, а фанатизм – за святістю» [15, с. 355]. 

Серед українських дослідників, які активно вивчають естетичний вимір 

політики та її взаємодію з мистецтвом, виокремимо праці В. Полянської. У 

фокусі зацікавлення дослідниці перебуває символічний вимір політики, 

пов’язаний з естетизацією політичного простору.  

В. Полянська акцентує на існуванні феномену символічної політики, за 

якого політика відривається від свого раціонального змісту і зміщується у 

світ образів і символів, конструювання яких постає як форма влади над 

індивідом. «Спостереження за політичними спілкуваннями, 

опосередкованими ЗМІ, – пише В. Полянська, – наводить уважних 

спостерігачів на думку про фіктивність та ефемерність політичної 

комунікації, відсутність смислу у політичній діалогізації, відверту 

демагогізацію політичної мови» [71, с. 221]. Опираючись на праці П. Бурдьє, 
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Дж. Вебба та інших дослідників, В. Полянська розглядає естетико-

символічний вимір політики як різновид влади над індивідом. У контексті 

політичної комунікації, обміну символами і значеннями між суб’єктами 

політичних відносин, метою яких є активна побудова та впровадження в 

дійсність естетично-символічних конструктів, актуалізується визначення 

символічної політики як «стратегічної форми комунікації, націленої не на 

порозуміння, а на підкорення за посередництвом омани почуттів» [71, с. 222]. 

Особливу роль у цьому сенсі відіграють політичні метафори, які в 

чуттєво-доступній, наочній формі опредметнюють абстрактні політичні 

концепти і програмують суспільну свідомість. «Метафори, – вказує 

дослідниця, – не лише концептуалізують емоції та оформлюють ціннісні 

структури у певні художні словоформи, а й активно взаємодіють з 

контекстуальним середовищем, у якому первинні смисли можуть 

трансформуватися в залежності від емоційного фактору» [71, с. 223]. 

Особливу роль феномен метафоризації політичного простору відіграє в 

політичних ідеологіях, надаючи емоційно-естетичного забарвлення фактам 

суспільного життя, які самі собою є нейтральними, і спрямовуючи поведінку 

мас у потрібне русло. Як приклад, В. Полянська наводить метафоризацію 

понять «багатство», «гроші», «достаток» в ідеологіях лібералізму та 

соціалізму, яка ранжується від позитивної («гроші – це свобода») до 

негативної («влада грошей», «людина – це товар»).  

Конструюючий потенціал політичної метафори, на думку дослідниці, 

стосується не лише політичних смислів (ідеологій, міфів, уявлень тощо), але 

й самої політичної реальності. «В залежності від стилістичної конструкції 

політичних мовних структур, – резюмує В. Полянська, – здійснюється 

активна реконструкція політичної реальності як такої, що починає існувати в 

площині політичного дискурсу, а потім відбивається у відповідних подіях 

або інституційних формах» [71, с. 224]. На нашу думку, ця концепція є 

продуктивною з погляду аналізу діалогічності політики і мистецтва, адже 

мистецтво є одним із ключовим факторів метафоризації політичного 
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простору, з чого випливає його здатність не лише відображати, але й творити 

політичну дійсність в подієвому та інституційному вимірах.  

Проблематику кореляції політики, мистецтва і свободи досліджує 

сучасний французький філософ, представник постструктуралістського 

марксизму Ж. Рансьєр. Його погляди у цій царині представлені у праці 

«Естетика політики». 

Як і Ф. Анкерсміт, Ж. Рансьєр аналізує морфологічну спорідненість 

політики й мистецтва, трактуючи політику як різновид мистецтва. Однак 

якщо для Ф. Анкерсміта політика є динамічним процесом, що набуває 

естетичних ознак у контексті свого представницького змісту, то Ж. Рансьєр 

зосереджується на абстрактній кореляції між політикою і мистецтвом, які 

сходяться воєдино в матриці соціального. У цьому сенсі ключове поняття 

його філософї, яке об’єднує політичний та естетичний дискурси, – «розподіл 

чуттєвого». Воно має кантіанський зміст та стосується найбільш загальних, 

апріорних форм досвіду, які структурують соціальний часопростір та 

людське буття в ньому. Політичні й естетичні моменти цього структурування 

формують історично варіантивні форми людської свободи в її індивідуальних 

і колективних виявах.  

Дотичність політичного й мистецького дискурсів в контексті «розподілу 

чуттєвого» Ж. Рансьєр визначив так: «Естетика є системою апріорних форм, які 

визначають те, що відривається у відчутті. Естетика є поділом часу, простору, 

того, що видиме і невидиме, мови і шуму, котрий водночас визначає місце і 

мету політики як форми досвіду» [123, с. 70]. Естетика, на думку вченого, 

важливіша, ніж політика, адже саме в ній «розподіл чуттєвого» відбувається 

безпосередньо. Як це не парадоксально для лівої думки, представником якої є 

Ж. Рансьєр, політика – це лиш певна «надбудова» над мистецтвом. Її 

призначення – на владному, організаційному рівні закріплювати ті принципи 

людського життя, які безпосередньо дані у відчуттях, тобто в мистецтві.  

Трактування Ж. Рансьєром політики потребує уточнення. Вчений 

розрізняє поняття «соціальний порядок», який він називає також 
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«поліцейським порядком», і політики. Соціальний (поліцейський) порядок – 

це історично варіантивна система правил, норм, звичаїв і традицій, які 

визначають розподіл ролей і статусів у суспільстві. Легітимність формується 

унаслідок ідентифікації із цією системою та її інтеріоризації індивідом як 

власних життєвих установок. Проте, як вказує науковець, унаслідок 

розподілу ролей і статусів в суспільстві завжди з’являється суспільна група, 

яка перебуває поза владним, офіційним дискурсом. Ця група розпочинає 

боротьбу за своє визнання як легітимної частини соціального світу. Ця 

боротьба, за Ж. Рансьєром, і є основним змістом політики (у вузькому 

розумінні), визначальною категорією якої є рівність. 

І в соціальному порядку, і в політичній боротьбі мистецтву належить 

ключова роль, адже воно здатне конституювати соціальний часопростір і 

переформатовувати його відповідно до потреб опозиційної групи. «Дія 

мистецтва, – стверджує вчений, – здатна наново розділити матеріальний та 

символічний простір, і в цьому полягає її дотичність до політики» [124, 

с. 24].  

Специфіку конституювання мистецтвом політичного буття в 

історичному вимірі Ж. Рансьєр концептуалізував у вигляді трьох політико-

мистецьких «режимів» – найзагальніших історичних форм взаємовідносин 

політики й мистецтва, які окреслюють різні типи їхньої діалогічності. Це – 

етичний, репрезентативний та естетичний режими. Починаючи від 

античності, вони послідовно змінюють один одного, однак лінійної 

послідовності між ними немає, а є радше складна діалектика 

боротьби/співіснування. Етичний режим вперше сформулював Платон у 

«Державі». У ньому етико-політичний порядок спільноти є первинним щодо 

мистецтва та директивно його собі підпорядковує. Зі своєї ідеальної держави 

Платон елімінував усі види мистецтва, попри їхню естетичну цінність, які в 

будь-який спосіб суперечать її політичному устрою. Засади 

репрезентативного режиму вперше сформулював Аристотель у межах його 

критики платонівського монізму. Він полягає в усуненні прямої, директивної 
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залежності між політикою й мистецтвом та наданні мистецтву самостійного 

й навіть привілейованого статусу в ієрархії людської діальності. Однак таке 

мистецтво орієнтоване на «мімезис» – об’єктивні правила естетичного 

відтворення дійсності. Підпорядковуючись правилам, нормам, стилю, 

жанрам, таке мистецтво лише закріплює й дублює в царині прекрасного 

соціальну нерівність політичної спільноти. Етичний та репрезентативний 

режими охоплюють більшу частину людської історії. Впродовж останніх 

двох сторіч, починаючи з епохи романтизму, тривала актуалізація третього 

політико-мистецького режиму – естетичного. Його засаднича ознака – 

суб’єктивна свобода, перехід до якої засвідчив деконструкцію символічної 

ієрархії соціальних ролей і статусів, віддзеркалених у репрезентативному 

режимі. Він обумовив конституювання демократичних інститутів і 

плюралістичного громадянського суспільства в політиці й одночасно новий 

режим творчої експресії в мистецтві, що, за словами української дослідниці 

К. Шевчук, «не відтворює реальність творчими засобами, а творить саму 

реальність, що проявляється у тканині свідомої/несвідомої чуттєвості творів» 

[85]. 

Виклад основних моментів політико-естетичної концепції Ж. Рансьєра 

доводить: саме свобода є основним «каменем спотикання», що відрізняє його 

концепцію від концепції Ж. Анкерсміта. Якщо для голландського вченого 

свобода можлива лише у «прогалині» між суспільним і політичним й зникає 

у випадку ідентифікації політики та індивіда у практиці тоталітаризму, то в 

концепції Ж. Рансьєра така ідентифікація, конституюючи соціальний і в його 

рамках – індивідуальний – часопростір, виступає апріорною умовою свободи 

людини як «політичної тварини». При цьому основний вимір цієї 

ідентифікації відбувається саме в царині естетики, яка безпосередньо 

«розподіляє чуттєве», а політична ідентифікація, своєю чергою, закріплює 

цей первинний розподіл за допомогою владно-організаційних функцій. 

Важливо зазначити, що свобода набуває нового – індивідуального, 

суб’єктивного – виміру в контексті естетичного політико-мистецького 
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режиму, що, за Ж. Рансьєром, іманентно споріднений з демократією. Отже, 

його концепція окреслює еволюцію свободи в політико-мистецькому 

дискурсі від її позитивного виміру в етичному й репрезентативному режимах 

до негативного в естетичному. 

Серед останніх теоретичних напрацювань у галузі діалогічності 

політики й мистецтва можемо виділити працю американського вченого, 

представника ліво-анархістського руху К. Сартвела «Політична естетика». Її 

основну ідею можна визначити так: політика – це естетична система. 

К. Сартвел не стільки прагне продемонструвати тотожність політики й 

мистецтва, скільки довести тезу, що ми не зможемо сповна збагнути 

політичну реальність, якщо не осмислюватимемо естетику як її іманентний 

атрибут.  

Обґрунтовуючи цю тезу, вчений покладається на «Критику здатності 

судження» І. Канта. Відштовхуючись від обґрунтуваної І. Кантом природи 

естетики як сполучної ланки між абстрактним світом розуму й емпіричним 

світом відчуттів – чуттєвої репрезентації моральної свободи в уяві 

трансцендентального суб’єкта, К. Сартвел доводить, що її предметом 

виступає також політика. Естетичний вимір політики випливає із 

трансцендентального розширення абстрактних політичних понять, таких як 

«держава», «влада», «політичні інститути» тощо, до їхньої наочної 

конкретизації в уяві пізнаючого суб’єкта. Причому йдеться не стільки про 

естетизацію політики в символах (парадах, маршах, білбордах тощо), скільки 

про синкретизм політичних та мистецьких цінностей, між якими, за висловом 

вченого, існує «ортогональний взаємоз’язок» [127, с. 8] і які репрезентують 

політику в категоріях естетики.  

Беручи цю тезу за основу, вчений розкриває естетику політики в 

історичному вимірі, доводячи існування зв’язку, наприклад, між балансом 

гілок влади в американському республіканізмі та категорією гармонії в 

естетиці класицизму XVIII ст. чи радикальним негритянським націоналізмом 

«Чорних пантер» й естетизацією національної єдності в мистецтві 
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романтизму. На думку американської дослідниці К. Волф, підхід К. Сартвела 

цікавий тим, що він розкриває, «як наш категорійний апарат в осмисленні 

політичних феноменів залежить від історично сформованих естетичних 

смаків» [131]. 

Розглядаючи естетику як іманентну ознаку політики, К. Сартвел 

обґрунтовує підхід, який він назвав «мистецтво-політичним» (artpolitical), що 

трактує політику за аналогією з мистецтвом. У першому розділі своєї книжки 

він розглядає Третій Рейх як типовий приклад мистецтво-політичної системи. 

На думку вченого, естетика – це не орнамент і навіть не пропаганда нацизму, 

а сама його суть, яка обумовлена осмисленням німецької нації як 

ідеалізованого «арійського тіла» – вмістилище універсальних цінностей 

чистоти, гармонії і порядку. Окремі мистецькі твори нацистського періоду, 

зокрема стрічка Л. Ріфеншталь «Тріумф волі», у якій показано нацистський 

партійний з’їзд 1935 р., на думку К. Сартвела, не стільки пропагують, скільки 

конституюють нацизм, чия основна суть – в естетиці. При цьому вчений 

полемізує з В. Беньяміном, який стверджував, що тільки фашизм естетичний. 

Натомість К. Сартвел доводить: усі політичні системи, зокрема 

демократичні, – естетичні, про що свідчить, зокрема, його розгляд 

американського конституціоналізму крізь призму естетики класицизму.  

Теза про іманентний естетизм політики дала вченому змогу 

сформулювати погляд на історію політичної філософії, з одного боку, і 

мистецтва – з іншого, як «рівнозначно споконвічні» (equally primordial) 

царини, що співмірно розвиваються в історії. При цьому він не дає чіткої 

відповіді на те, як політика пов’язана з мистецтвом. Зокрема, він розпочинає 

свій аналіз із тези, що політика «ідентична з формальними та стилістичними 

аспектами мистецтва» [127, с. 3], далі він стверджує, що ідеологія – це 

«естетична система» [127, с. 3]; згодом констатує, що політика й мистецтво – 

це «близькоспоріднені, але нетотожні сфери» [127, с. 11]; надалі вважає, що 

їх пов’язує між собою «кореляція» [127, с. 31], «пересікання» [127, с. 48] або 

що «мистецтво центральне щодо політики» [127, с. 48].  
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Відсутність чіткої концептуалізації відносин між політикою й 

мистецтвом – не єдина проблема книжки К. Сартвела. Набагато вагомішою є 

проблематика свободи, адже ву погляді на політику як естетичну систему 

втрачається етичний вимір свободи, що був пріоритетним для І. Канта, на 

якого покладається дослідник. Як слушно вказує П. Войс, «К. Сартвел 

настільки захоплений тезою, що естетика – це першооснова політики, що він 

відкидає раціональний аргумент, що естетика в політиці є морально 

проблематичною» [130]. Якщо демократію і тоталітаризм розглядати 

винятково в категоріях естетики, гармонії і краси, то чим демократія ліпша 

від тоталітаризму? На думку П. Войса, К. Сартвел, покладаючись на Канта, 

обійшов увагою той факт, що однією зі сторін естетики в його вченні є 

чуттєва насолода, що суперечить вимогам моральної свободи (практичного 

розуму). Так, у стрічці «Тріумф волі» нас притягує передусім насолода від 

майстерно знятого фільму, а не ідеологія нацизму. К. Сартвел, отже, не надає 

достатньої ваги факту, що штучна естетизація політики, що за критерій 

політичної соціалізації обирає естетичну насолоду, може виконувати роль 

сурогата легітимності, етики та ефективності в політиці.  

Варто зазначити, що вчений далекий від виправдовування нацизму і 

взагалі відкидає будь-який політичний порядок та вважає себе анархістом. 

Політика, за К. Сартвелом, – це «відносини влади» [127, с. 197], а будь-яка 

влада, на його думку, несумісна зі свободою. Тому свобода можлива тільки в 

позаполітичній сфері, яку можна також назвати «поза-суспільно-

естетичною». Аргументація вченого тому йде далі підходу, який, 

розмежовуючи за критерієм свободи тоталітаризм та демократію, розглядає 

тоталітаризм як естетичний, а демократію як позаестетичну. Натомість 

вчений усі політичні системи трактує як естетичні, стверджуючи, що вони 

однаково суперечать свободі. Естетична відокремленість політики і свободи 

в цьому сенсі споріднює його підхід з концепцією Ф. Анкерсміта, а теза, що 

конституювання політики здійснюється за принципами мистецтва, дозволяє 

вбачати в ньому послідовника О. Шпенглера та Ж. Рансьєра. 
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Серед сучасних політологів, які аналізують діалогічність політики і 

мистецтва у стосунку до свободи, потрібно згадати ще одного 

американського вченого М. Едельмана, автора праці «Від мистецтва до 

політики». М. Едельман – представник біхевіористичної політології. У своїй 

праці він доводить, що серед чинників, які обумовлюють політичну 

поведінку, ключове місце належить мистецтву. 

Автор розпочинає свій аналіз із тези, що соціальна реальність, у якій 

здійснюється політика, – це соціальний конструкт, а серед чинників його 

конструювання вагоме місце посідає мистецтво. У цьому сенсі його думки 

близькі до поглядів Ж. Рансьєра: мистецтво важливіше, ніж політика, адже 

воно обумовлює апріорні форми соціального сприйняття, що слугують 

символічною матрицею для конституювання на ній політики. При цьому, як 

вказує вчений, лише невелика частина суспільства безпосередньо продукує і 

сприймає твори мистецтва, однак його вплив помножується численними 

каналами масових та міжособистісних комунікацій. Мистецькі ідеї прямо чи 

опосередковано відображені в мас-медіа, книгах, лекціях, соціальних 

мережах, публічних виступах політиків тощо.  

Основне завдання, що стоїть перед М. Едельманом, – доказати, що «на 

відміну від загальноприйнятого припущення, яке трактує мистецтво як 

допоміжний фактор соціальної сцени, протиставляє його їй або принаймні 

констатує її рефлексію в ньому, його потрібно трактувати як інтегральну 

частину трансакцій, що обумовлюють політичну поведінку» [105, с. 2]. 

Вчений доводить: політичний світ набуває логіки, порядку та структурування 

саме в мистецтві, яке протистоїть хаосу та невизначеності емпіричного 

політичного життя. Прикладом цієї тези слугує, скажімо, пропагандистське 

мистецтво, яке конституює ідеальний політичний світ, забарвлює його в 

чорно-білі кольори, ділячи за схемою «свій-чужий», «друг-ворог». Як 

наслідок, резюмує Едельман, «ідеї героїв та негідників, планування бажаного 

суспільства, загрози суспільному добробуту, форми дій, які можуть 

досягнути або не досягнути цілей, до яких прагнемо, та інші першочергові 
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політичні концепції постають із писаних та усних історій, романів, романсів, 

фільмів, картин та інших форм високого і популярного мистецтва» [105, с. 2].  

Цю тезу вчений ілюструє, на перший погляд, парадоксальними 

прикладами. Зокрема, він розглядає зв’язок між масовими безпорядками в 

Лос-Анджелесі 1992 р. темношкірого населення у відповідь на вбивство 

поліцією підлітка Родні Кінґа і трагедією Есхіла «Орестея». На думку 

М. Едельмана, масове насильство у відповідь на несправедливість, що 

загрожує членам групи, – це усталена форма політичної поведінки, витоки 

якої можна простежити ще в Стародавньому Римі під час повстання 

Спартака. У випадку з бунтом у Лос-Анджелесі актуалізувалось порочне 

коло помсти – помста у відповідь на помсту, що породжує ще більшу помсту. 

Таку модель політичної поведінки, за М. Едельманом, у західний політичний 

дискурс ввів давньогрецький драматург Есхіл у трагедії «Орестея». У цьому 

творі цар Мікен Агамемнон, щоб умилостивити богів перед Троянською 

війною, приніс у жертву свою доньку Іфігенію. Греки здобули перемогу, але 

коли Агамемном повернувся на батьківщину, його вбила його дружина 

Клітемнестра, що відомстила за доньку. Бог Аполлон звелів їхньому сину 

Оресту помститися за батька, і Орест вбиває матір. Але за це його 

переслідують богині помсти Ерінії. Класична давньогрецька драма, яка стала 

темою численних наслідувань, а ті, своєю чергою, наступних, на думку 

М. Едельмана, укоренила в західній свідомості стійкий шаблон політичної 

поведінки – порочне коло помсти. Інший приклад – зв’язок між державним 

терором і фрескою Мікеланджело «Страшний суд». Цей художній твір 

обумовив специфічний кодекс моральної поведінки, відповідно до якого 

індивід раціоналізує та виправдовує вбивства, тортури і покарання, які 

здійснює легітимна влада. 

Як співвідноситься політична поведінка, мистецтво і свобода? Погляди 

М. Едельмана в цьому сенсі близькі до марксизму: у політичній поведінці 

присутній нерозривний дуалізм свободи та необхідності, суб’єктивного і 

об’єктивного, який детермінує наперед заданий соціальний дискурс мистецтва. 
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Підсумовуючи названі теоретико-методологічні підходи до осмислення 

кореляції між політикою, мистецтвом та свободою, можемо констатувати таке. 

По-перше, у рамках осмислення діалогічності політики й мистецтва 

можемо виділити два основні підходи – гомогенний та гетерогенний. 

Гомогенний підхід постулює синкретизм політики й мистецтва. Іманентним 

атрибутом політики в межах цього підходу є естетика, тобто конституювання 

політичної системи здійснюється за принципом побудови художніх форм. 

Своєю чергою, принципи політичного устрою втілюються в мистецтві, яке 

постає символічною формою їх вираження. Основні приклади цього підходу 

– концепції Ф. Шиллера, О. Шпенглера, марксистські та неомарксистські 

концепції, погляди Ж. Рансьєра, К. Сартвела та М. Едельмана. Усі ці підходи 

об’єднує позитивне розуміння свободи: свобода полягяє передусім в 

ідентифікації індивіда з політичною спільнотою, чиї цінності він інтеріоризує 

та екстеріоризує через мистецтво. 

Гетерогенний підхід, натомість, постулює окремішність політичної та 

мистецької сфер, їх неспівмірність між собою. Цей підхід домінує в 

ліберальній політичній традиції. Він бере свій початок із праць І. Канта, 

однак до нього вдавались і представники неомарксистської політології, 

зокрема А. Грамші і Т. Адорно. Серед українських дослідників він 

репрезентований поглядами Т. Возняка. Свобода в межах цього підходу – це 

передусім негативна «свобода від», яка окреслює суверенітет та 

самостійність індивіда, примат індивідуального начала перед колективним. 

Політика й мистецтво, ґрунтуючись однаково на свободі, постають різними 

формами її об’єктивації, що зумовлює нетотожність політичного й 

мистецького дискурсів. Прагнення надати суспільству мистецької «форми», 

репрезентувати його наче естетичний артефакт нівелює свободу, 

перетворюючи людину на деіндивідуалізоване коліщатко політичної 

машини. Своєю чергою, спроба політизувати мистецтво, розглядати його з 

погляду виконання ним політичних функцій в суспільстві суперечить самій 

його суті як форми експресії особистої свободи.  



48 
 

При цьому розглянуті теоретико-методологічні підходи, насамперед 

концепції Д. Лукача, Т. Адорно, В. Беньяміна та Ж. Рансьєра, констатують 

вагому трансформацію, яка відбувалась в еволюції свободи у стосунку до 

політики й мистецтва впродовж останніх двох сторіч. Це – формування 

нового її виміру, що набув індивідуалістичного, плюралістичного та 

експресивного характеру. У політиці цей процес пов’язаний із формуванням 

демократичних інститутів, ліберальних прав та плюралістичного 

громадянського суспільства, а в мистецтві – з новою парадигмою творчої 

свободи, що прийшла на зміну наочної репрезентації мистецтвом дійсності 

відповідно до об’єктивних естетичних ідеалів (мімезису).  

Зв’язок між позитивним та негативним вимірами свободи й 

синтезом/розмежуванням політики й мистецтва, на наш погляд, ще не 

достатньо досліджено в політичній науці. Чому синтез політики з 

мистецтвом випливає з позитивного розуміння свободи, а розмежування – з 

негативного? Чи можемо стверджувати, що в останні два століття відбулось 

зміщення акценту з позитивного на негативний вимір свободи, що, своєю 

чергою, зумовило перехід від синтезу до розмежування політичної й 

мистецької сфер? Який зв’язок між політикою й мистецтвом до та після 

цього переходу? Ми вважаємо, що існує потреба в чіткій науковій 

концептуалізації відносин у тріаді «політика, мистецтво та 

позитивна/негативна свобода» у стосунку до часової осі «премодерн – 

модерн».  

По-друге, ключовою характеристикою концептуалізації діалогічності 

політики й мистецтва є її розгляд в контексті культурно-світоглядних 

принципів. Це зумовлено різним характером політичного й мистецького 

дискурсів, які в ізольованій формі постають як окремі «світи-в-собі», що 

розвиваються на підставі власних закономірностей. Щоб поєднати ці 

дискурси і встановити їхню діалогічність між собою, потрібно вийти за межі 

цих сфер поодинці й розглянути їх з погляду ширших принципів, здатних 

обумовлювати і політику, і мистецтво. Для О. Шпенглера, скажімо, таким 
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принципом є цивілізаційна «душа». Її різновиди – аполлонівська, магічна чи 

фаустівська душа – обумовлюють спільні морфологічні особливості 

політичної й мистецької сфер у контексті античної, арабсько-візантійської чи 

західноєвропейської цивілізацій. Для К. Маркса та Ф. Енгельса принципом 

політико-мистецької діалогічності були об’єктивні закони розвитку 

суспільства та його класова структура, що втілюються, зокрема, в політиці й 

мистецтві, обумовлюючи їхню діалогічність в контексті історичного поступу 

свободи. А. Грамші аналізував взаємодію політики й мистецтва крізь призму 

культури, Д. Лукач – категорій тотальності й уречевлення, В. Беньямін – аури 

та її занепаду; Ж. Рансьєр – концепції «розподілу чуттєвого», що втілилась у 

трьох історичних політико-мистецьких режимах тощо.  

Фундаментальною категорією, що споріднює політику й мистецтво, є 

свобода. Отже, абстрактна кореляція між політикою і мистецтвом набуває 

конкретизації в рамках сполучної ланки – принципу, що встановлює 

водночас конкретно-історичні форми вияву людської свободи. 

Проаналізувавши наявні підходи, можемо констатувати: у політичній науці 

досі відсутній аналіз діалогічності політики й мистецтва, який опирався би на 

принципи, що окреслюють історичні виміри свободи в контексті історичної 

періодизації за схемою «стародавні східні цивілізації, античність, 

середньовіччя, епоха відродження, ―ера розуму‖, романтизм, модерн, 

постмодерн». Для кожного із цих періодів існує потреба в концептуалізації 

принципу, що постає як конкретно-історична форма людської свободи, яка 

обумовлює політику й мистецтво, їх здатність приєднуватися одне до одного 

та взаємодіяти між собою. 

По-третє, із розглянутих підходів випливає проблематика взаємовпливу 

політики й мистецтва. Чи цей взаємовплив має безпосередній чи 

опосередкований характер? Ж. Рансьєр, наприклад, у межах етичного 

політико-мистецького режиму говорить про безпосередній вплив політики на 

мистецтво, яка пристосовує його до політичних цілей спільноти. На 

аналогічному способі відношення політики до мистецтва акцентує увагу і 



50 
 

В. Беньямін, розглядаючи, як фашистські режими за допомогою мистецтва 

маніпулюють масами. Однак при цьому, аналізуючи репрезентативний 

політико-мистецький режим, Ж. Рансьєр стверджує, що, незважаючи на те, 

що політичний порядок віддзеркалений у мистецтві, мистецтво все-таки 

залишається автономним щодо політики.  

Аналогічно і з обумовленістю політики мистецтвом. Чи є ця 

обумовленість опосередкованою, коли естетична лише політика 

«вибудовується» на матриці мистецтва, як-от античний поліс, що постає 

збільшеною копією доричного храму в концепції О. Шпенглера? Чи, 

можливо, мистецтво обумовлює політичні процеси безпосередньо? Такий 

тип кореляції знаходимо, наприклад, у концепціях Т. Адорно, який розглядав 

мистецтво як різновид політичної утопії, а також А. Грамші, який писав, що 

мистецтво повинне приготувати дорогу революції.  

Отже, в рамках визначеної нами періодизації «стародавні східні 

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

романтизм, модерн, постмодерн» існує потреба в концептуалізації способів 

діалогічності політики й мистецтва, які проливають світло на безпосередній 

чи опосередкований механізми їхньої взаємодії.  

По-четверте, теоретико-методологічні підходи, які ми розглянули, 

постулюють проблематику «первинності/вторинності» політичного й 

мистецького начал. Так, за Ж. Рансьєром та К. Сартвелом, фундаментальною 

матрицею людського буття є естетика, що безпосередньо втілюється в 

мистецтві, але опосередковано постає в політиці, що неначе «дублює» 

мистецтво в суспільному вимірі. З іншого боку, класичні марксистські підходи 

акцентують на первинності політики щодо мистецтва: зіткнення правлячого і 

підлеглого класів відбувається в політиці, а мистецтво постає як продовження 

політики «естетичними засобами». У концепції О. Шпенглера, своєю чергою, 

дискурс «первинності – вторинності» взагалі відсутній: політичне й мистецьке 

начала симетрично «проникають» одне в одне. Констатуємо, що в діалогічності 

політики й мистецтва в контексті виокремлених нами історичних періодів існує 
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потреба розв’язати проблему «первинності – вторинності – нейтральності» 

політичного і мистецького начал.  

По-п’яте, як було сказано, політика й мистецтво однаково постають як 

історичні форми вияву людської свободи. Однак який характер 

обумовленості свободою політико-мистецької діалогічності – статичний чи 

динамічний? У працях О. Шпенглера та Ж. Рансьєра, наприклад, свобода має 

трансісторичний, статичний характер, будучи пов’язаною з первинними, 

апріорними формами досвіду. Своєю чергою, марксистська методологія 

пропонує погляд на свободу як динамічний процес, що прямує до 

найповніших форм свого розгортання. Ми вважаємо, що актуальним 

завданням є поєднання цих підходів – розгляду історичних типів 

діалогічності політики і мистецтва на основі принципу, що не лише постає 

формою втілення свободи, але й конституює її в напрямку до найповніших 

форм розгортання. 

Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що в політичній науці 

відсутній підхід до розгляду діалогічності політики, мистецтва у стосунку до 

людської свободи, який поєднав би такі елементи аналізу: 

1) здійснив аналіз діалогічності політики й мистецтва, опираючись на 

історичні принципи, які окреслюють історичні виміри свободи, у контексті 

цілісної історичної еволюції за схемою «стародавні східні цивілізації, 

античність, середньовіччя, епоха відродження, ―ера розуму‖, романтизм, 

модерн, постмодерн»; 

2) поєднав особливості гетерогенного та гомогенного підходів, зокрема 

у стосунку до історичного вододілу в еволюції свободи, що відбувся в 

модерну епоху; 

3) розглянув, як свобода обумовлює політико-мистецьку діалогічність у 

кожен із вказаних історичних періодів та як вказана діалогічність здійснює 

зворотний вплив на історичну актуалізацію свободи; 
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4) проаналізував вплив мистецьких цінностей на конституювання 

політичної системи, а також безпосередній й опосередкований характер зв’язку 

між політикою й мистецтвом у кожен із вказаних історичних періодів.  

 

Висновки до розділу 1 

 

У цьому розділі ми розглянули ключові теоретико-методологічні 

підходи, які аналізують співвідношення політики й мистецтва у стосунку до 

свободи в історичній ретроспективі. Зокрема, проаналізовано 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. 

Аналіз цих підходів дозволяє зробити висновок, що основна проблема, 

яка стоїть перед політичними мислителями, що досліджують діалогічність 

політики й мистецтва, полягає в тому, який апріорний засновок прийняти: 

політика і мистецтво – це гомогенні чи гетерогенні сфери? Дискусія між 

вченими, яка представлена у цьому розділі, в основному полягає в 

конкретизації та різних способах аргументації цих первинних тверджень. 

Перший підхід (О. Шпенглер, Д. Лукач, Ж. Рансьєр, М. Едельман, 

К. Сартвел) постулює внутрішню тотожність політики й мистецтва, 

конституювання яких відбувається за єдиним набором принципів. Другий 

(К. Маркс та Ф. Енгельс, А. Грашмі, В. Беньямін, Т. Адорно, М. Едельман) – 

антиномію цих сфер, розглядаючи політику й мистецтво як різні, 

протиставлені одна одній сфери, які вступають між собою у складні та 

динамічні відносини.  

Ключовий момент, що розрізняє названі трактування, полягає в різному 

розумінні людської свободи. Чи свідомість індивіда конституйована 

апріорними принципами, які обумовлюють його буття та втілюються в 

історично необхідних формах політики й мистецтва? Свобода у цьому 
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контексті – це не синергетична сукупність можливих станів чи простір 

самореалізації людини, а «усвідомлена необхідність», яка обумовлює форми 

людського життєствердження, що об’єктивуються, зокрема в політиці й 

мистецтві. Чи, можливо, свобода полягає у розвитку, динаміці синергії? За 

таких умов її місце між політикою й мистецтвом як, хоча й споріднених, але 

нетотожних формах її об’єктивації, чия складна історична діалектика 

обумовлює її поступ у напрямку найповніших форм розгортання. У 

політичній та філософській думці усталилось трактування цих вимірів 

свободи як позитивного («свобода до») і негативного («свобода від»). Аналіз 

названих концепцій, отже, дає змогу стверджувати, що позитивна свобода 

синтезує політику й мистецтво, а негативна розмежовує.  

При цьому констатуємо, що в працях Г. Лукача, Т. Адорно та 

Ж. Рансьєра присутня теза, що впродовж останніх двох сторіч здійснюється 

перехід від позитивного до негативного вимірів свободи як домінантного. 

Цей перехід обумовив важливі імплікації для політики й мистецтва, які 

усталились у демократичній практиці як споріднені, але автономні й 

відокремлені сфери. Отже, у політичній науці присутня теза, що в 

історичному транзиті від домодерної до модерної епох настає перехід від 

симбіозу до розмежування політики й мистецтва, що пов’язаний з 

утвердженням негативного виміру свободи як первинного.  

Незважаючи на різноманіття підходів, що встановлють взаємозв’язки 

між політикою й мистецтвом на глибинному рівні, досі бракує підходу, який 

дав би змогу охопити цілісну картину їхньої кореляції в межах ключових 

етапів історичного розвитку. Такий підхід потребує концептуалізації 

історичних принципів, форм та способів їхньої взаємодії. 

Положення даного розділу дисертації викладені у статті автора: 

«Естетика і політика: форми взаємодії» (Вісник НТУ «КПІ». Політологія. 

Соціологія. Право. – 2012. – №1. – С. 38-43). 
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РОЗДІЛ 2 

ВИЗНАЧЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ТИПІВ ДІАЛОГІЧНОСТІ  

ПОЛІТИКИ І МИСТЕЦТВА  

В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДСЬКИХ СВОБОД 

 

2.1 Політика, мистецтво, свобода: загальні особливості кореляції в 

історичному вимірі 

 

З огляду теоретико-методологічних підходів випливають дві ключові 

проблеми кореляції політики, мистецтва та свободи в історичному вимірі. 

По-перше, це проблема взаємозв’язку політики з мистецтвом у контексті 

позитивного та негативного розуміння свободи. Огляд теоретико-

методологічних підходів вказує на те, що позитивне розуміння свободи 

корелює із синтезом політики й мистецтва, а негативне – із їх 

розмежуванням. Який, отже, причиново-наслідковий зв’язок між 

естетичною/позаестетичною політикою та позитивною і негативною 

свободою? По-друге, концепції Д. Лукача, Ж. Рансьєра, В. Беньяміна, 

Т. Адорно та інших політичних мислителів постулюють існування тенденції, 

за якої, починаючи з Французької революції 1789–1799 рр. та епохи 

романтизму, відбувся перехід до нової форми політико-мистецького зв’язку. 

Його зміст коротко можна окреслити так: політика стає гетерогенною, 

плюралістичною і динамічною сферою. Віддзеркалення цього процесу 

знаходимо в мистецтві, яке утверджується як сфера реалізації суб’єктивної 

свободи, втрачаючи єдність стилю. І політика, і мистецтво з монізму 

переходять до плюралізму. Чи є зв’язок між цією тенденцією та 

естетичною/позаестетичною політикою? 

Щоб відповісти на ці питання, пропонуємо розглядати зв’язок 

політики, мистецтва і свободи в контексті трьох історичних метапринципів – 

монізму, плюралізму та їхнього синтезу. У цьому підрозділі дослідження ми 

формулюємо таку тенденцію: у контексті Французької революції та епохи 
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романтизму відбувся перехід до нової форми політико-мистецького зв’язку, 

пов’язаний із набуттям політикою естетичного виміру в рамках 

метапринципу монізму, його втрата в контексті плюраліму та нової форми 

політичного естетизму в синтезі цих двох метапринципів. Названі 

метапринципи корелюють з епохами «домодерн» – «модерн» – «постмодерн» 

та окреслюють найзагальніші особливості історичного взаємозв’язку між 

політикою, мистецтвом і свободою в динаміці їхнього розвитку.  

Ми концептуалізуємо монізм як історично перший метапринцип, у 

межах якого можемо говорити про зв’язок політики й мистецтва. Політичний 

монізм характеризував політичні системи домодерної епохи, а в модерну 

епоху лежав в основі тоталітарних і традиційних авторитарних режимів. 

Його засадничі ознаки такі: 

1. Відсутність поділу на державу і громадянське суспільство та 

розподілу гілок влади. Держава тотожна суспільству загалом і постає як 

колективне політичне тіло, об’єднане ієрархією влади.  

2. Примат колективних цінностей перед індивідуальними, 

трактування індивіда як елемента політичного тіла, а не суверенної 

особистості, яка володіє невідчужуваними правами.  

3. Політична метафізика. Політичне начало невід’ємне від 

синтетичного світогляду, який пояснює смисл історії, суспільства, людського 

життя та світобудови загалом. У ХХ ст. таким світоглядом стала політична 

ідеологія, а в домодерну епоху – релігійні і філософські уявлення. 

Політичний монізм пов’язаний з позитивним розумінням свободи. За 

І. Берліном, позитивна свобода полягає в ідентифікації індивіда з 

об’єктивним порядком буття, зокрема політичним, що конституює людину як 

«політичну тварину». У межах позитивної свободи, за І. Берліном, «реальне 

Я осмислюється як щось ширше, ніж сам індивід, як соціальне ціле – чи то 

плем’я, раса, церква, держава, чи велика спільнота усіх живих, померлих і ще 

не народжених, у яку індивід включає себе як елемент чи аспект. Згодом його 

єство ототожнюється з ―істинним‖ Я, і воно, нав’язуючи єдину колективну 
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або ―органічну‖ волю своїм непокірним членам, досягає власної свободи, яка 

у такий спосіб стає і найвищою свободою його членів» [9]. Носієм свободи в 

цьому контексті є політична спільнота (поліс, держава, клас, нація тощо), яку 

інтеріоризує кожен індивід, який є її членом, як власну свободу. На думку 

Б. Констана, таке розуміння свободи було властиве передусім «древнім 

народам» (мислитель розглядав у цьому контексті Древні Грецію і Рим, 

протиставляючи їх Франції ХІХ ст.), і тому Сократ вчинив «вільно», коли 

випив отруту за вироком народних зборів Афін. 

Позитивний вимір свободи передбачає взаємну ідентифікацію держави 

і людини, за якої держава органічно постає продовженням людини, а людина 

– невід’ємною частиною держави. В органічних політичних концепціях 

державу часто ототожнювали з тілом, а громадян та їх об’єднання – з різними 

його органами і частинами. А втім, політичний монізм може і не бути 

внутрішньо споріднений зі світоглядом індивідів. У такому випадку він має 

штучний, нав’язаний, зовнішній характер і суперечить свободі, замість якої є 

лише її ілюзія, маска, симулякр. Саме в цьому полягає основна відмінність 

між політичним монізмом домодерної епохи й тоталітарними режимами 

ХХ ст. Монізм перших був органічно споріднений із світоглядом й не 

породжував колізії між індивідуальною свободою та політичним буттям, тоді 

як у випадку других він мав штучний, насильницький характер.  

У метапринципі монізму актуалізується синтез політики й мистецтва. 

Політика набуває естетичного виміру, постаючи неначе мистецький твір, 

виконаний із суспільного матеріалу. Своєю чергою, мистецтво виходить за 

межі естетичного «світу-в-собі» й виконує в суспільстві політичні функції 

символічної легітимації влади.  

Про естетику, як правило, говорять тоді, коли певна сукупність 

елементів об’єднана єдиним принципом. Естетика картини, скажімо, 

утворена сполученням фарб на полотні, естетика архітектурної споруди чи 

скульптури – поєднанням її частин, естетика музики – гармонією звуків. 

Естетика ж випливає зі способу сполучення індивідів в єдине ціле – державу. 
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Політику в цьому значенні можемо порівняти з твором мистецтва, у якому 

роль фарб, мармуру чи звуків виконує «суспільний» матеріал.  

Поява естетичного виміру в політиці в межах метапринципу монізму 

обумовлена наочною репрезентацією суспільства в рамках метафізичного 

смислу, покладеного в його основу. Як буде показано в наступних розділах 

дисертації, історично варіантивні метафізичні смисли, покладені в основу 

політики, обумовили її естетичну репрезентацію у вигляді піраміди в епоху 

стародавніх східних цивілізацій, людського тіла – античності, храму – 

середньовіччя тощо. Методологічним підґрунтям обґрунтування цієї тези 

слугує конструктивістський підхід, що трактує пізнання дійсності як 

«активну побудову суб’єктом моделі світу, а не просте його відображення» 

[39]. Конструктивізм трактує політичну дійсність як змодельовану за певним 

принципом, який водночас є метафізичним принципом світобудови загалом. 

Американський дослідник І. Адамс обґрунтував поняття «метафізичної 

політики». На його думку, в основі нормативного осмислення політики 

лежать метафізичні положення, які виходять за межі світу фактів. 

Аналізуючи погляди Платона і К. Маркса, вчений розглядав «метафізичну 

політику» не лише як форму певного суспільного порядку, але й як втілення 

в суспільстві порядку як такого, що корениться в певному трансценцентному 

принципі – Богові, природних законах, розумі, діалектичному матеріалізмі 

тощо [90].  

Важливо відзначити, що метапринцип монізму вибудовує 

соціокультурне буття як певну цілісність, усі елементи якої, зокрема 

«метафізична політика», сполучені в єдину цілісність. Монізм ґрунтується на 

принципі фракталу – менші елементи є копіями більших. Метафізична 

політика в його рамках постає як втілення в суспільстві принципу, 

покладеного в основу світобудови як такої. Держава – це мікрокосм, 

зменшена копія макрокосму Всесвіту.  

Не важко помітити, що концепція «метафізичної політики» І. Адамса 

корелює з концепцією «ауратичного мистецтва» В. Беньяміна. Вчений, як 
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відомо, виступив основоположником естетичного аналізу, у фокусі якого 

перебувають не окремі мистецькі твори, а трансцендентна естетична ідея, з 

якою вони співвідносяться як її символи. В процесі цієї символізації вони 

набувають додаткового символічного значення, яке він називав «аурою». 

«Аура» – це трансцендента субстанція мистецтва, яка встановлює об’єктивні 

естетичні ідеали, що, як і метафізична основа політики, кореняться в 

метафізичних принципах – Богові, розумі, природних законах тощо. 

Фундаментальний метафізичний смисл, який лежить в основі світобудови, а 

в її контексті і політичного буття, утворює своєрідні «окуляри», крізь які 

митець дивиться на світ, відкриваючи в ньому красу, гармонію тощо, що 

постають як естетична конкретизація цього метафізичного смислу.  

На наш погляд, відштовхуючись від концепції «метафізичної політики» 

І. Адамса та «ауратичного мистецтва» В. Беньяміна, можемо говорити про 

«ауратичну політику», тобто політику, яку в межах соціокультурного 

монізму варто розглядати як символ буття як такого і того метафізичного 

смислу, що лежить в його основі. У всі часи, аби бути легітимною, політика 

мусила ґрунтуватися на тих принципах, які люди покладали в основу 

світобудови як такої. Політику у цих рамках можна розглядати не лише як 

порядок у суспільстві, але й як символ порядку як такого. Саме в другому 

значенні пропонуємо застосовувати до неї предикат «ауратична». 

Зазначимо, що поняття «символ» походить від давньогрецького слова 

«συμβάλλει», яке означає «збіг, злиття двох начал». Етимологія цього слова, 

як заукважує О. Лосєв, «вказує на збіг двох планів реальності, на те, що 

символ має значення не сам по собі, але як арена зустрічі відомих 

конструкцій мислення з тим чи іншим можливим предметом цього 

мислення» [46]. Символ є і власним буттям, і інобуттям зображуваної ним 

реальності. Формами зв’язку з нею виступає метафора (заміна на основі 

схожості), метонімія (заміна шляхом суміжності) та синекдоха (заміна цілого 

частиною). Усі три форми передбачають морфологічну спорідненість 

символа із зображуваною ним реальністю. 



59 
 

Якщо «ауратична політика» й «ауратичне мистецтво» постають як 

символи однакового метафізичного принципу, що лежить в основі буття, то 

це провадить до їхньої взаємної дифузії. «Ауратична політика» символізує 

порядок буття, в якому артикулюється також мистецтво. Вона морфологічно 

споріднена з мистецтом та стає, по суті, його символом. Отже, «ауратична 

політика» набуває естетичного виміру: в її основу покладені мистецькі 

форми (як буде показано далі, пірамідальність – в епоху стародавніх східних 

цивілізацій, тілесність – античності, храмовість – середньовіччя тощо). З 

іншого боку, «ауратичне мистецтво» ґрунтується на світоглядному принципі, 

який лежить також в основі політики. Отже, воно одержує політичний вимір, 

артикулюючи порядок буття, на якому ґрунтується легітимність політичної 

влади. Таке мистецтво є неначе продовженням політичної влади у сфері 

естетики. Іншими словами, «ауратичне мистецтво» – політизоване. 

Обумовленість «ауратичної політики» та «ауратичного мистецтва» 

однаковим метафізичним принципом провадить до їхньої взаємної дифузії – 

естетизації політики й політизації мистецтва. У цій дифузії вони постають не 

лише символами покладеного в їхню основу метафізичного принципу, але й 

– через морфологічну спорідненість – одне одного, що можна зобразити 

схематично (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Синтез «ауратичної політики» і «ауратичного мистецтва»  

в рамках історично-світоглядного принципу 
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У рамках метапринципу монізму «ауратична політика» і «ауратичне 

мистецтво» постають як синтез свободи і влади. Позитивна свобода індивіда 

у рамках політичної спільноти постає і як форма влади над ним. 

Ідентифікуючи себе з метафізичним смислом, покладеним в основу 

політичного буття, індивід долає свою окремішність, пристрасті, емоційно-

чуттєві чинники, які негативізують його свободу як «усвідомлену 

необхідність». Для Платона та Аристотеля, Цицерона й Марка Аврелія, 

Данте Аліг’єрі й Томаса Мора, К. Маркса та О. Шпенглера, Ш. Морраса та 

Б. Муссоліні політична свобода полягала передусім у служінні індивіда 

політичній спільноті, невід’ємною часткою якої він був, що водночас 

слугувала сполучною ланкою між ним та смислом світобудови як такої – 

моральним благом, розумом, природними законами, історичною 

необхідністю, національним духом тощо. При цьому ці метафізичні смисли в 

рамках «свободи до» історично обумовлювали і форми мистецтва, яке, як і 

політика, поставало як поєднання свободи і влади. Від античності й до епохи 

романтизму в основі мистецтва лежав принцип мімезису – реалістичного 

відтворення дійсності відповідно до певних естетичних ідеалів. Ці ідеали – 

саме той метафізичний смисл, який лежав в основі й політичного буття та 

конституював немоби «окуляри» творчої рефлексії дійсності. Як і політична 

свобода, мистецька свобода в рамках метапринципу монізму полягала не у 

сваволі суб’єкта, а в максимальному наближенні до об’єктивного ідеалу. Як й 

індивід поставав «продовженням» держави, так і об’єктивні естетичні ідеали 

опредметнювались через кожного окремого художника, скульптора, 

архітектора чи композитора. 

Політичний вимір «ауратичного мистецтва» пов’язаний з тим, що таке 

мистецтво – це не просто як естетичний «світ-в-собі», а передусім спосіб 

символічного творення простору людського буття, у якому артикулюється 

політичне начало. «Ауратичне мистецтво» постає як чинник легітимації 

політичної влади. Цю його роль можемо обґрунтувати в межах символічної 

концепції політичної влади П. Бурдьє. За П. Бурдьє, в основі політичної 
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влади лежить не стільки фізичне, скільки символічне насильство, яке 

нав’язує громадянам систему значень, ієрархію цінностей, які набувають 

«природного», «очевидного» характеру, закріплюючи відносини «влади-

підпорядкування» [74]. Політична влада, діючи у символічному полі, формує 

«габітус» громадян – «сукупність схем сприйняття, що формуються досвідом 

соціалізації у певній політичній спільноті, продукуючи відповідну 

поведінку» [74]. Мистецькі артефакти – архітектурні споруди, пам’ятники, 

скульптури, картини тощо – віддавна мали на меті не лише «радувати око», 

але й виконувати важливі політичні функції програмування суспільної 

свідомості ідеями, покладеними в основу політичного устрою. Мистецтво як 

екстеріоризація габітусу – соціального «Я» митця – конституює його як 

форму експресії свободи, а водночас утворює його роль як символічного 

опредметнення політичного порядку та форму політичної влади над 

індивідом. 

Наголосимо, що метапринцип монізму зумовлює нерозривність 

політики і мистецва. У його межах існує лише одна форма політичного 

устрою, що корелює з єдиним офіційним мистецтвом, оскільки різні 

метафізичні принципи, покладені в політику й мистецтво, порушували б 

єдність світобудови і призвели б до їх взаємного поборювання. 

Отже, політичний монізм іманентно споріднений з позитивною 

свободою або принаймні з її ілюзією в репресивних режимах. Що ж йому 

суперечить, так це негативна свобода – артикуляція індивідом своєї 

окремішності, нетотожності цілому. Негативна свобода неодмінно 

призводить до деконструкції холістичної системи політичного буття, до якої 

входить кожен окремий індивід як її невід’ємне начало. 

Крах монізму як органічного принципу соціокультури, а в його 

контексті – політико-мистецької дифузії, настав під час Французької 

революції 1789–1799 рр. Обґрунтування історичної ролі Французької 

революції як початку нової парадигми індивідуальної свободи належить 

І. Берліну. За словами вченого, «революція політична спричинила революцію 
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у сфері свідомості. Вона принесла зі собою захоплення героїзмом, силою 

волі, мучеництвом, вірністю власним переконанням, шанування тих, хто 

б’ється, попри безнадійні шанси. Усе це прийшло на зміну попередньому 

благоговінню перед знаннями, мудрістю, успіхом, правдою, чеснотою, 

щастям і природними даруваннями. Моральна свідомість людства зробила 

найбільший крок уперед після Середньовіччя, а, можливо, навіть після 

зародження християнства. Чогось подібного опісля вже не відбувалося. 

Французька революція зумовила найбільшу ―переоцінку цінностей‖ у 

сучасній історії» [98, с. 10–11]. Як буде показано в четвертому розділі 

дисертації, Французька революція зумовила розчарування не лише в ідеалах 

Просвітницва, але й в тому, що існує єдиний метафізичний принцип, який 

лежить в основі соціокультурного буття.  

Після Французької революції та дотепер істина перестала бути 

цілісною й об’єктивною – вона стала частковою й суб’єктивною. 

Світоглядний злам, який настав під час Французької революції, ілюструє 

концепція «дзеркала та ліхтаря» американського вченого Г. Мейера-Абрамса. 

Якщо перед 1789 р., на думку Г. Мейера-Абрамса, метафорою когнітивної 

взаємодії людини зі світом було «дзеркало», тобто рефлексія індивідами 

об’єктивної, спільної для всіх істини, то після неї ця взаємодія набула форми 

ліхтаря – проекції суб’єктивного смислу на нейтральну дійсність. І в 

політиці, і в мистецтві Французька революція зумовила фундаментальну 

переорієнтацію з об’єктивних цінностей на суб’єктивні, позитивної свободи 

на негативну. Відтепер «альфою й омегою» політики і мистецтва стала 

«негативна свобода» – суб’єктивний, окремішний, самостійний характер 

індивіда, пошук ним власних шляхів суб’єктивного самоствердження. 

І. Берлін окреслив новий політико-мистецький ідеал на приклад постаті Л. 

ван Бетхована. «Бетховен – бідний та неосвічений. Його манери – грубі й 

невиховані. Мабуть, він був би геть нецікавою людиною, коли б не 

натхнення, яке рухає ним уперед. І він не продався світові. Він сидить на 

своєму горищі й творить – творить відповідно до того світла, яке всередині 
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нього, і це саме те, що кожен зобов’язаний робити; те, що робить з людини 

героя. Навіть тоді, коли хтось і не геній, як Бетховен, а просто безумний, 

котрий хаотично покриває полотно фарбами, так що виходить лише якесь 

безглуздя. Навіть у такому випадку він достойний чогось більшого, ніж 

просто співчуття. Адже він присвятив себе служінню правді – правді, яка 

всередині нього» [96, с. 13]. 

«Негативна свобода» як визначальний принцип політики зумовила 

трансформацію ролі держави з артикуляції в суспільстві метафізичного 

смислу до апарату забезпечення суб’єктивної свободи. За словами 

німецького історика Ф. Шнабеля, «уся філософська та політична думка перед 

Романтизмом намагалася знайти точку опори поза індивідами – у Богові, 

людстві, класичній культурі, ―більшості‖ і под., і лише мислителі 

Романтизму поставили собі за мету індивідуалізувати світ» (цит. за [116]).  

Революція у сприйнятті свободи, яка настала в результаті Французької 

революції, зміщення наголосу з позитивного виміру свободи на негативний, 

зумовила перехід до другого історичного метапринципу зв’язку політики й 

мистецтва – плюралізму. Плюралізм передбачає відсутність в бутті 

універсального метафізичного смислу, який слугував би започатковувальним 

принципом цілісності соціокультури, і виходить з установки про 

множинність та рівноправність ціннісних систем, які співіснують між собою 

в рамках нейтральних, об’єктивних норм права. Паралельно розходяться 

різні сфери соціокультури, що стають «світами-в-собі», які більше 

неможливо редукувати одна до одної на підставі спільної логіки. 

«Розходяться» в рамках плюралізму й політика і мистецтво. 

У політиці плюралізм втілився в розмежуванні держави і 

громадянського суспільства та перетворення держави на систему 

формалізованих інститутів, основне призначення яких – забезпечити простір 

для реалізації індивідуальної і колективної свободи. На зміну «політичній 

піраміді» ієрархічних рівнів влади в політиці прийшов розподіл держави і 

громадянського суспільтва як двох діалектично пов’язаних між собою сфер. 
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Громадянське суспільство утвердилось як синергетична сфера суспільної 

свободи, а держава – як система безособових, формалізованих інститутів, чия 

основна мета – забезпечити суспільну свободу й реалізацію спільних 

інтересів. 

У контексті плюралізму політика почала позбуватись естетичного 

виміру. Разом із крахом тотальності й метафізичного смислу, що лежав в її 

основі, художні форми перестали бути іманентно присутніми в політичних 

формах. Громадянське суспільство – сфера синергетичної взаємодії 

індивідуальних «Я» – апріорі позаестетичне. Метафорично висловлюючись, 

«політичну піраміду» розібрали на цеглини, а «політичну скульптуру» чи 

«політичний кристал» – розбили на друзки. Втративши метафізичний смисл, 

держава почала перетворюватись на сукупність формалізованих інститутів і 

технік управління суспільством, покликаних створювати умови для реалізації 

в ньому свободи. Як і громадянське суспільство, така держава позбавлена 

естетичного виміру – її можна порівняти з каркасом, з якого позривали всі 

красиві декорації. 

Поряд із втратою політикою естетичного виміру свою політичну 

«ауру» почало втрачати мистецтво, яке, починаючи з епохи романтизму, 

поступово відходить від мімезису й перетворюється на форму експресії 

суб’єктивної свободи. 

На відміну від «позитивної свободи», «негативна» розмежовує 

політику й мистецтво як різні форми її об’єктивації – етичну й естетичну. 

Політика належить до суспільного, а отже, до етичного. У цьому вимірі 

свобода перекладається на мову формалізованих прав та обов’язків. Свобода 

– це не будь-яка дія, а лише дія в межах закону, що пристосовує одна до 

одної множину індивідуальних свобод. Входження у сферу суспільного – це 

насамперед входження у сферу етичного: свобода суб’єкта обмежена 

відповідальністю за Іншого. Естетика, що випливає з «негативної свободи», – 

суб’єктивна свобода творчості, яку не сковують жодні правила, у сфері етики 

не лише не бажана, але й прямо не сумісна з нею. За словами французького 
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художника-авангардиста М. Вламінка, «те, що я зміг би створити в 

суспільстві, лише кинувши гранату; те, що інакше привело б мене на ешафот, 

я намагався реалізувати в мистецтві. Так я задовольняв своє прагнення 

знищувати, не підкорятися, творити новий світ, живий і звільнений» (цит. за 

[40, с. 37]).  

При цьому якщо мистецтво – це втілення суб’єктивного і свавільного 

(аж до епатажу) естетичного концепту, то й сприймати його потрібно тільки 

як «мистецтво», тобто відокремлено від суспільного й етичного. Функція 

нормування суспільного порядку, яка є прерогативою політики, має бути 

елімінована з мистецтва. Таке мистецтво – аполітичне. 

Політика й мистецтво, що ґрунтуються на різних світоглядних 

принципах, у межах плюралізму перестали бути несумісними між собою. 

Демократична політика залишила за собою право заборони лише на відверто 

деструктивне мистецтво (таке, скажімо, як пропаганда насильства чи 

порнографії). При цьому сучасна демократія уможливлює існування навіть 

того мистецтва, яке перебуває в опозиції до чинної влади й навіть 

політичного порядку як такого. 

Отже, у контексті плюралізму політика й мистецтво втрачають взаємну 

дифузію й перехресний метафоричний зв’язок. Політика стає 

позаестетичною, а мистецтво – аполітичним. Якщо монізм конституював 

політику й мистецтво ву єдності свободи і влади, то плюралізм розмежовує ці 

царини: політика утверджується як інституційна форма влади над індивідом, 

яка нормує суспільний порядок, а мистецтво втрачає роль нормуючого 

начала суспільного порядку й перебирає на себе роль реалізації суб’єктивної 

свободи. 

Третій історичний метапринцип зв’язку між політикою й мистецтвом, 

що характеризує їх взаємодію в епоху постмодерну, – синтез монізму і 

плюралізму. Цей метапринцип постав унаслідок крайньої форми еволюції 

модерної свободи, за якої вона трансформувалась у нову форму монізму. Цей 

монізм – масове споживацьке суспільство, конституйоване 
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комерціалізованою індустрією бажань (споживацькою економікою, 

індустрією розваг, шоу-бізнесом, рекламою тощо). 

Ключова ознака бажання – його дуалістична об’єктивно-суб’єктивна 

природа: будучи природно, антропологічно чи економічно зумовленим, тобто 

зовнішнім щодо «Я», «Я» водночас сприймає його як «своє». На відміну від 

раціонально усвідомленого інтересу, бажання – підсвідоме, ірраціональне та 

ненаситне; воно піддається маніпуляціям та символічному заміщенню. 

Комерціалізована індустрія породження й задоволення бажань 

оформилась як новий різновид влади – влада-маніпуляція бажаннями. 

Політика в умовах метапринципу синтезу монізму і плюралізму виходить за 

межі своєї локалізації в традиційній інституційній сфері та, як і в домодерну 

епоху, «зливається» з усією сферою соціокультури, вишукуючи в ній 

традиційні суб’єкт-об’єктні дискурси (наприклад, гендерний, расовий тощо), 

які слід деконструювати. Її мета – деконструкція нормативного порядку 

задля визволення з підсвідомості бажання. Як наслідок, громадянське 

суспільство трансформується в аморфну масу «бажаючих машин» (термін 

Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі), що знаходиться у всевладді індустрії бажань – 

нової форми постмодерного «політичного». За таких умов політика знову 

набуває естетичного виміру, орієнтуючись на стільки на раціональні 

суспільні інтереси, скільки на ірраціональні бажання. Вона починає «грати 

роль», символічно заміщуючи ці бажання в естетичних концептах іміджу, 

стилю та перформансу.  

Політика й мистецтво, отже, знову зливаються воєдино. Політика 

перебирає на себе мистецьку функцію творчості, простором для якої стає 

суспільство, однак ця творчість здійснюється у віртуальній площині мас-

медіа, що символічно мапіпулюють бажаннями, заміщуючи їх естетичними 

симулякрами. Своєю чергою, мистецтво перестає бути чистим «мистецтвом» 

й знову заходить на територію політики, відновлюючи свій нормувальний 

вплив на індивіда. Це означає не лише проникнення його естетики в 

політичну кон’юнктуру, але й передусім його проліферацію в численні сфери 
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соціокультурного буття, у яких реалізується новий вид влади над індивідом – 

влада-маніпуляція бажаннями. Вона не локалізована лише в політиці й 

міститься також у численних сферах постмодерної соціокультури, таких як 

споживацька економіка, шоу-бізнес, реклама, мода, поп-музика, індустрія 

розваг тощо. Дизайн товарів, бренди й логотипи продукції, стилізовані 

інтер’єри кафе й ресторанів, реклама, музичні кліпи і, щонайважливіше, 

естетична політика – усе це «мистецтво» постає як засіб естетичного 

конструювання бажань і тотожне новій владі-маніпуляції бажаннями. 

Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що кореляція політики, 

мистецтва і свободи відбувається в площині трьох історичних 

метапринципів, які водночас вибудовують історичну діалектику їхньої 

еволюції, що корелює з епохами домодерну, модерну і постмодерну. 

Метапринцип монізму, який пов’язаний з позитивним виміром свободи, 

утверджує ауратичну дифузію політики й мистецтва – естетизація політики й 

політизованість мистецтва. Другий історичний метапринцип – плюралізм – 

розмежовує ці категорії, вибудовуючи політику й мистецтво як окремі 

«світи-в-собі». А третій метапринцип, що синтезує два попередні, знову 

повертається до взаємної дифузії політики й мистецтва. 

 

2.2 Історичні принципи діалогічності політики і мистецтва у 

контексті еволюції свободи 

 

У попередньому підрозділі було запропоновано модель взаємодії 

політики, мистецтва і свободи в межах трьох історичних метапринципів – 

монізму, плюралізму та їхнього синтезу. Доведено, що в монізмі 

актуалізується синтез політики й мистецтва, пов’язаний із позитивним 

виміром свободи; у плюралізмі відбувається їхнє розходження, зумовлене 

переходом від позитивного до негативного виміру, що настало під час 

Французької революції 1789–1799 рр., а в їхньому синтезі політика й 

мистецтво знову сходяться воєдино у споживацькому суспільстві 
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постмодерну. Своєю чергою, «ауратичне мистецтво», символізуючи порядок 

буття, що слугує метафізичною підставою політики, одержує політичний 

вимір, утверджуючись як символічна форма влади над індивідом. У цьому 

підрозділі ми з’ясуємо, які конкретно метафізичні принципи лежали в основі 

«ауратичної» дифузії політики й мистецтва та як вони корелювали з 

історичним поступом свободи. 

За основу беремо поширену періодизацію історично-культурних епох 

на стародавні східні цивілізації, античність, середньовіччя, епоху 

відродження, «еру розуму», романтизм, модерн і постмодерн. Її перевагою є 

те, що вона пов’язана і з історією політичної думки, і з еволюцією мистецтва, 

які є рефлексією історичної еволюції свободи. Ця періодизація дає змогу 

виокремити для кожної із вказаних епох історичний принцип, у якому 

втілювалася свобода на кожному етапі цивілізаційного розвитку, 

обумовлюючи діалогічність політики й мистецтва. 

Методологічною основою дослідження слугує запозичений з 

марксизму та філософії Г. Гегеля підхід, згідно з яким еволюція свободи – це 

прогресуючий рух до її найповнішого розгортання, а формою її розгортання є 

діалектика. Діалектичний підхід розглядає кожен наступний історичний 

щабель свободи як антитезу до попереднього. Але водночас через категорію 

зняття її старі виміри продовжують своє буття в нових як моменти нової 

цілісності. У межах цього підрозділу пропонуємо такий погляд на історичну 

еволюцію свободи: це поступова актуалізація її негативного виміру в 

контексті позитивного (домодерна епоха), діалектичному «перевороті» цих 

вимірів й утвердження негативного як первинного під час Французької 

революції 1789–1799 рр. (модерна епоха) та новий їх синтез у сучасну епоху 

(постмодерн). При цьому унікальна конфігурація позитивної й негативної 

свободи на кожному етапі її історичного розвитку втілювалась у принципах, 

покладених в основу діалогічності політики й мистецтва. Ці принципи 

поставали як миттєвий «зліпок» свободи та виконували роль діалектичних 

сходинок, якими поступово утверджувалась свобода. Розгляньмо, отже, 
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зв’язок політики, мистецтва і свободи в межах принципів у вказані нами 

епохи. 

Цивілізації Стародавнього Сходу – Єгипет, Межиріччя та Китай – це 

перші суспільства з державною організацією, що охоплюють кілька 

тисячоліть людської історії. На думку Л. Васильєва, «потужна централізована 

структура складалася в неєвропейських цивілізаціях упродовж тисячоліть. 

Влада була першоосновою й тяжіла над людиною абсолютно» [14, с. 75]. 

Світоглядом, що легітимізував деспотичну владу, стала релігія. «Деспоти 

Всесвіту» – боги, наділили владою царя (або цар сам міг бути одним з богів), 

а настановлені ним правителі провінцій мали таку ж деспотичну владу у 

своїх адміністративних одиницях. Як наслідок, політична структура 

суспільства утверджувалась як піраміда рівнів влади, що метафорично 

уособлювала організацію Всесвіту як такого.  

Деспотична влада, що втілилась у державі-«мегамашині» (термін 

Л. Мемфорда), як не парадоксально, була первинною формою свободи. 

Ідеться про колективну свободу від природної необхідності та автономне 

буття людства в царстві культури, що прийшло на зміну єдності людини і 

природи в первісну епоху. Як пише Н. Померанцева, «масштаб людської 

особистості ще не співмірний з реальною земною людиною; людина ще не є 

―мірою усіх речей‖, як це було в давній Греції, однак вона вже 

індивідуальність, хоча й пластично замкнута» [72, с. 9]. Цей первинний етап 

негативної свободи – свободи від природної необхідності – цілковито 

зливався з позитивним, оскільки державна організація, колективізм та 

ієрархія наповнювали індивідуальне буття смислом, розчиняючи 

індивідуальні «Я» в політичній потузі космічних масштабів. 

Деспотична влада як започатковувальна основа політики й 

соціокультури загалом втілювалась і в мистецтві, чиї монументальні форми 

(давньоєгипетські пірадміди, вавилонські зикурати тощо) утвердились як 

символічна форма влади над індивідом, естетично оформлюючи примат 

влади в житті людини. 
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Антитезою до політико-мистецького синтезу стародавніх східних 

цивілізацій та новим ступенем в еволюції свободи стала антична епоха. 

Античні поліси є прикладом цивілізації, сформованої на зовсім інших 

принципах, ніж монолітні держави Стародавнього Сходу. Спільним началом 

античності і стародавніх східних цивілізацій є державна організація: поділ 

суспільства на правлячий і підлеглий класи, його ієрархічна структура, 

адміністративний апарат примусу тощо. Згідно з дифузною теорією 

походження держави Ф. Гребнера, державність виникає спершу на 

Стародавньому Сході, а згодом її досвід передається від спільноти до 

спільноти, які утворють власні держави. Отже, античність стала 

продовженням досвіду державної організації життя – базового виміру 

інституціалізації свободи, запозиченого через тривалу еволюцію у 

стародавніх східних цивілізацій. Але при цьому антична державність 

ґрунтувалась на зовсім інших принципах, які заперечили квінтесенцію 

державної «мегамашини» стародавніх Єгипту чи Вавилону – деспотичну 

владу. В основі античного світогляду лежав принцип космоцентризму – 

самосутнього буття матеріально-чуттєвого світу. Його іманентним началом 

проголошувався логос – вселенський закон необхідності, що в суспільному 

житті ототожнювався із справедливістю. Уявлення про логос сформувало 

особливе ставлення давніх греків до політики і влади, яке докорінно 

відрізнялося від стародавніх східних цивілізацій. «Думки античних філософів 

про природу й форми державної влади відрізняються, проте усі вони 

сходились на тому, що тиранія – це найгірша форма правління», – 

стверджують американські вчені Т. Торсон та Дж. Себайн [79, с. 42]. 

Легітимною визнавалась лише така влада, яка здійснювалась на засадах 

справедливості, раціональності і загального блага, а політика була 

«мистецтвом життя разом» – динамічним процесом пошуку найповнішого 

блага всіх членів спільноти. 

При цьому людина, за висловом Аристотеля, була «політичною 

твариною» – невід’ємною частиною політичної спільноти, яка ще була 
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первинною щодо індивіда. Способом розв’язання дихотомії між свободою і 

владою в античності стало людське тіло. На думку О. Лосєва, тілесна краса 

була основою античного світогляду, що обумовив специфічне «тілесне» 

розуміння держави. Космос, на думку вченого, «в уявленні стародавніх 

греків був нічим іншим, як величезним тілом живої людської істоти» [43], а 

мікрокосм держави – як символ макрокосму світобудови – його суспільно-

політичним «аналогом». Тіло постулює спосіб вирішення дилеми між 

свободою від деспотії і приматом держави в житті людини, оскільки всі його 

частини підпорядковані цілому. Однак при цьому принципи тілесності – 

гармонія, міра, симетрія, «золота середина» – відкидають свавільне 

домінування однієї його частини над іншою. 

Отже, ми концептуалізуємо естетичний, пластичний (тілесний) космос 

як форму об’єктивації свободи в епоху античності, покладену в основу 

політико-мистецької діалогічності. Порівняно зі стародавніми східними 

цивілізаціями, це був вищий її ступінь, оскільки цей принцип заперечив 

деспотизм державної влади. Пластичний світогляд, об’єктивуючись не лише 

в політиці, але й у мистецтві, конституював його як символ політичного 

буття. Скульптура – такий же символ «скульптурної» держави античності, як 

і давньоєгипетська піраміда є символом «пірамідальної» держави. Як 

наслідок, античні філософи, особливо Платон, не відокремлювали мистецтва 

від політики, аналізуючи його з погляду функцій у «політичному тілі» – 

державі. 

Середньовіччя – наступний етап в еволюції свободи, що став антитезою 

до античної тілесності. Ключова особливість – домінування християнського 

віровчення у всіх сферах людського буття. «Основною причиною 

радикальних змін, які відбулися в світогляді під час переходу від античності 

до середньовіччя, – пише В. Петрушенко, – було руйнування античного 

поліса як реального ґрунту всієї античної цивілізації. Величезна державна 

машина Римської імперії перемелювала і людей, і культури, і релігії, 

зробивши нарешті окрему людину безпорадною і беззахисною. Зневірившись 
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у всьому матеріальному, люди звертали свої погляди і надії до духовного» 

[68]. 

Християнство, утвердившись як державна релігія Римської імперії, а 

згодом основа культури всього західноєвропейського середньовіччя, 

зумовило радикальну зміну культурної парадигми, що лежала в основі 

діалогічності політики й мистецтва. Як вказує В. Петрушенко, «спасіння 

душі має не тільки індивідуальний, але й колективний сенс: спасаючи себе, 

людина, по-перше, збільшує світовий потенціал добра, а по-друге, сприяє 

поверненню світу до того стану, в якому він перебував до гріхопадіння. 

Людське життя набуває цільового спрямування, а історія – часового виміру, 

оскільки все людство напружено очікує другого пришестя Христа» [68]. Це 

дає змогу концептуалізувати трансцендентне духовне буття як метафізичне 

начало середньовіччя та принцип діалогічності політики й мистецтва. 

Світоглядний переворот спричинив і політичний переворот, який зумовив 

появу нового виміру свободи. Адже із середньовічного світогляду випливає 

те, що, по-перше, людина має обов’язки насамперед перед Богом, а вже потім 

перед державою, а по-друге, земне «тіло» держави повинно 

підпорядковуватись духовному началу. 

Перший із цих принципів втілився в середньовічній доктрині 

природних прав. Розрізнивши «Боже» і «кесареве», середньовічний світогляд 

утвердив автономну сферу буття індивіда, у яку не має права втручатися 

навіть держава. Другий принцип походить з першого й означає обмеження 

державної влади законом. Подібно до того, як дух повинен панувати над 

тілом, земне тіло держави має обмежувати закон, який середньовічна людина 

пов’язувала з мудрістю самого Творця. Нормативно обмеживши державу на 

користь людини, середньовічна духовність розширило простір її свободи. 

Якщо античність, перейнявши від стародавніх східних цивілізацій державу, 

обмежила її принципами справедливості, розумності, міри тощо, однак все 

ще підпорядковувала їй індивіда, то саме середньовіччя започаткувало 

фундаментальний принцип політичної свободи, який зберігся дотепер: не 
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людина існує для держави, а держава існує для людини. Це розширило сферу 

негативної свободи. Адже, на відміну від античності, середньовічна політика 

– це вже не «найбільше благо» (Аристотель) і не кінцева ціль людського 

буття, а лише засіб створення таких умов, щоб людина могла виконати своє 

земне призначення перед Богом. Отже, сфера, яка окреслює стосунки людини 

і Бога, постає щодо держави як сфера її прав, які конституюють нечувану для 

античності річ – свободу людини від держави.  

Позитивний вимір свободи в середньовіччі, однак, усе ще домінував 

над негативним. Засадничими принципами середньовічного світогляду були 

порядок та ієрархія, пов’язані з біблійним висловом, що Бог створив світ за 

«числом, мірою і вагою» (Мудрість 11: 21). Держава для середньовічної 

людини була нерукотворним «храмом», зменшеною копією макрокосму 

світобудови, облаштованого мудрістю Творця. Кожний індивід – від папи чи 

імператора до простого селянина – входив до цього «храму» як його 

невід’ємна частина. У цьому контексті естетичним символом християнської 

моделі світобудови, а відтак і її суспільної моделі – держави, було 

середньовічне мистецтво, зокрема храмова архітектура, яке виконувало 

політичні функції легітимації влади. Недаремно, сходячи на престол, 

середньовічні правителі, зокрема українські князі, споруджували храми, які 

символічно маркували їхню владу. Резюмуємо, отже, що середньовічна 

політика набувала естетичного виміру, уподібнюючись «храму», а мистецтво 

артикулювало світоглядні підстави державної влади й було політизованим.  

Епоха відродження – наступний крок в історичному прогресуванні 

свободи, що став антитезою середньовіччя й обумовив діалогічність політики 

і мистецтва. Серед причин ренесану називають падіння Візантійської імперії 

й еміграцію до Західної Європи візантійців, що привезли зі собою велику 

кількість книг і творів мистецтва, зокрема античних; ріст міст-республік в 

Італії, у яких провідна роль належала соціальним групам, що перебували за 

межами феодальних відносин (ремісники, торговці, банкіри тощо) з 

властивими їм аскетичними, ієрархічними цінностями; появу в містах 
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світських центрів культури (університетів, академій), які перебували поза 

контролем Церкви і де плекались світські цінності тощо. 

Головна особливість ренесансу – відхід цивілізації Заходу від 

зосередження на небесному бутті й дедалі більше зацікавлення земним. 

Причому якістю земного буття, яка першою впала у вічі й зумовила 

найбільше захоплення людини, стала краса. «Новизною епохи відродження, – 

писав О. Лосєв, – стало надзвичайно енергійне висунення примату краси, 

причому краси чуттєвої. Бог створив світ, але ж який цей світ прекрасний, 

скільки ж краси в людському житті!» [45]. Творчість – людська якість, якою 

ця епоха захоплювалась чи не найбільше. Людина-творець, яка творить 

власне буття так само, як Бог створив світ – основа культури епохи 

відродження. Тоді як середньовіччя визнавало творчість лише за Богом, 

ренесанс визнав її за людиною і, по суті, поставив людину на місце Бога. 

Безпосередньо цей світогляд втілився в мистецтві, однак він ліг в основу й 

ренесансної політики. Основним критерієм політики епоха відродження 

постулювала красу, трактуючи суспільство як «матеріал», з якого політик 

повинен створити свій політичний «шедевр». Це дозволяє концептуалізувати 

антропоцентричну красу як принцип діалогічності політики й мистецтва та 

констатувати, що в політичному ідеалі ренесансу мова йде не про дифузію 

мистецтва в політику, а про те, що політика сама стала різновидом 

мистецтва. 

Антропоцентричний ідеал епохи відродження став важливим кроком в 

еволюції свободи. Визволивши індивіда з-під ієрархічно-смислової системи 

(політичної «піраміди», «скульптури» чи «храму»), у яку він входив як її 

частина, і проголосивши його право на творчість, саме ренесанс уперше 

утвердив суспільство як простір для розгортання його життєвого проекту, 

тобто акцентував на негативному вимірі свободи. Людина використовує 

увесь простір соціальних відносин, усю матрицю соціального, аби розкрити у 

світі своє неповторне «Я» – цей засадничий для сучасного розуміння свободи 

принцип, зодягнений, щоправда, у творчо-естетичний світогляд і закріплений 
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за винятковими, харизматичними, титанічними особистостями 

(макіавеллістським правителем або деспотичним законодавцем, якого 

Мікеланджело зобразив в образі Мойсея), корениться в епосі відродження, 

яка вперше замість Бога чи матеріального, вселенського «тіла» наріжним 

каменем світобудови зробила людину.  

Однак за відсутності нормативно-інституційного апарату її 

забезпечення, способів її регламентації та узгодження з множиною свобод 

інших членів суспільства, визнання суспільства простором для нічим не 

обмеженого естетичного самовияву особистості провадить до аморалізму в 

політиці, приклад якого знаходимо в Н. Макіавеллі чи утопістів. 

«Н. Макіавеллі, – вказує В. Денисенко, – ніби моделює відносини, 

передчуваючи, що ось-ось ніша дій, побудованих за принципом ―влада – 

воля‖, буде перекрита іншою – ―влада – право‖. Його Володар констатує вже 

не встановлену та обґрунтовану свою владність, він постійно шукає шляхи до 

влади, обставляючи її щоразу новими відносинами, предметностями, діями, 

тож і влада динамічна, змінна, рухлива, не визначена, весь час ще не 

встановлена, а встановлювана» [26, с. 102]. Невизначеність влади, процес її 

динамічного конституювання, що нагадує творчий пошук, надає їй 

естетичного виміру та споріднює з мистецтвом. Натомість нормативно-

інституційний апарат «влада – право» у стосунку до негативної свободи 

виникає в наступну світоглядну епоху – «еру розуму».  

Період в історії західної цивілізації, що тривав від релігійних війн кінця 

ХVI – початку XVII ст. і до Французької революції 1789 р., називають «ерою 

розуму» (англ. Ageof Reason). Уявлення, що світ – це розумне ціле; що 

метафізичний розум, втілений у наукових законах, керує світом; і що людина 

за допомогою наукового методу здатна пізнавати ці закони, становили 

основу світогляду XVII–XVIII ст., який називають раціоналізмом. Цей період 

– наступний етап «повернення до земного буття», під час якого людство 

відійшло від поверхового, чуттєвого виміру реальності (естетики, краси) й 

сконцентрувалось на внутрішній, субстанційній його основі, втіленій у 
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наукових законах. Якщо в епоху відродження еталоном були митці, здатні 

творчо імітувати дійсність, то в «еру розуму» таким еталоном стали вже 

вчені, які пізнають її закони. 

Раціоналістичний світогляд ліг в основу і сприйняття політичної 

дійсності. У стосунку до політичної думки цей світогляд актуалізував себе у 

спільному для всіх політичних мислителів переконанні, що під різноманіттям 

суспільних інститутів та практик лежать «природні» закони, які керують 

поведінкою «політичних тіл» з не меншою необхідністю, ніж закони 

Ньютона поведінкою тіл фізичних. Відкрити ці закони можна лише через 

аналіз «політичного тіла» до найпростіших елементів з подальшим синтезом 

з них нової структури на засадах законів розуму. Ці два етапи мислення 

втілились у теоріях природного стану і суспільного договору.  

Ці теорії мають ключове значення з погляду еволюції свободи. Саме 

вони зумовили формування нормативно-інституційного апарату 

забезпечення негативної свободи – свободи самовияву індивіда в суспільстві 

– у доктрині його невідчужуваних прав, громадянському суспільстві як 

соціальному просторі людського самоствердження та відокремленій від 

нього державі. Від антропоцентризму епохи відродження «ера розуму» 

перейняла принцип, згідно з яким людина використовує простір соціального, 

щоб утвердити в ньому себе. Однак якщо ренесансне розуміння свободи 

цілковито суб’єктивне й потребує титанічних зусиль виняткових 

особистостей, здатних моделювати все суспільство на свій естетично-

індивідуальний лад, то в «еру розуму» воно стає об’єктивним, загальним, 

буденним і позбавленим героїчно-естетичного пафосу. Як приклад можна 

навести політичне вчення Т. Гоббса, який, як і Н. Макіавеллі, прийняв за 

факт, що людина егоїстична й діє лише у власних інтересах. Крім того, як і 

для Н. Макіавеллі, лейтмотивом людського буття для Т. Гоббса стає 

негативне розуміння свободи, переважання індивідуальних мотивів 

поведінки над загальносуспільними й відкидання об’єктивних морально-

етичних смислів, які підпорядковують собі людину, як ціле свою частку. Але 
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якщо центральним елементом вчення Н. Макіавеллі була особистість 

володаря, то Т. Гоббс екстраполював її принципи на суспільство загалом, 

стверджуючи, що «війна всіх проти всіх» – природний стан існування 

людства й питання лише в тому, щоб в інтересах кожного обмежити її 

найодіозніші прояви. Саме так зароджується розуміння того, що негативна 

свобода – це загальносуспільна якість, яка дана кожному і втілена в його 

невідчужуваних правах (на життя, свободу та власність). А звідси випливає й 

розуміння держави як апарату забезпечення цієї свободи, що продовжує ще 

середньовічну максиму «держава для людини, а не людина для держави». 

Втім, ця негативна свобода ще не стала започатковувальною основою 

політичної системи, якою була метафізична реальність – розум. Людина – це 

ще не повноцінна особистість, а «механічний індивід», елемент вищих, 

складно організованих систем, які діють на підставі необхідних, об’єктивних 

законів. Останні обумовили розуміння суті держави як «розумного начала», 

яке впорядковує суспільство. За словами Є. Плавської, «авторитет науки, що 

незвично виріс, приводить до того, що вже у XVIII ст. виникає т. зв. 

сцієнтичний утопізм, згідно з яким закони суспільства можуть ставати 

цілком прозорими, а політика – здійснюватися на строго наукових законах, 

які нічим не відрізняються від законів природи. За такого підходу людина 

перестає бути суб’єктом пізнання і дії, втрачає свободу й ототожнюється з 

машиною» [69, с. 66].  

Метафізичне начало розуму, втілюючись у політиці та мистецтві, 

обумовило їхній синкретизм. «Ауратична політика» – політика як символ 

розуму – у рамках цього принципу набувала естетичного характеру, 

пов’язаного з її репрезентацією як «розумної форми» суспільства. Її 

метафорою в цьому сенсі були правильні кристалоподібні, геометричні 

структури, які слугували ілюстрацією до тогочасних проектів ідеального 

суспільства. Своєю чергою, «ауратичне мистецтво», об’єктивуючи 

раціоналістичний світогляд у стилі класицизму, виконувало політичні 

функції, легітимуючи політичну владу. Строгі геометричні сади Версалю, 
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«п’ять королівських площ Парижа», архітектурні проекти «ідеальних міст» – 

усе це естетичне оформлення політичної влади, в основу якої покладено 

метафізичне начало розуму. 

Поступове прогресування негативної свободи, яке здійснювалось у 

рамках діалектики метафізичних принципів, покладених в основу політико-

мистецького синтезу, досягнуло апогею під час Французької революції 

наприкінці XVIII ст. Унаслідок Французької революції відбулась 

синергетична трансформація свободи, що полягала в актуалізації її 

негативного виміру як первинного. Якщо в попередні епохи цей вимір, попри 

його наповнення дедалі ширшим змістом, перебував у тіні позитивного, 

тобто загального переконання в метафізичній цілісності буття на основі 

матеріального космосу, божественного одкровення, антропоцентричного ідеалу 

чи розуму, що наповнювало індивідуальне життя смислом, пов’язуючи його з 

об’єктивним порядком речей, то саме в цю епоху настав крах цього смислу, 

який супроводжувала індивідуалізація, суб’єктивізація та плюралізація на всіх 

рівнях соціокультури.  

Як було визначено в попередньому підрозділі, цей процес призвів до 

втрати «ауратичної» дифузії політики й мистецтва та їх розмежування як 

окремих «світів-в-собі». Крах державної тотальності й утвердження на її місці 

громадянського суспільства і демократичних інститутів у насичений війнами та 

революціями період романтизму (перша половина ХІХ ст.) започаткували 

структурування політичної системи довкола людини та її свободи й зумовили 

втрату політикою естетичного виміру. Своєю чергою, віддзеркалення цього 

процесу в мистецтві, що втілилось у його відході від мімезису на користь нової 

парадигми творчої свободи, зумовило його перетворення на естетичний «світ-в-

собі», позбавлений зв’язку з колективними смислами. 

Водночас – і в цьому парадокс романтизму – людина вперто не бажала 

відмовлятися від смислового монізму. Вона надалі дотримувалась переконання, 

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

«мій», і «Я» повинен знову зробити його загальним, знявши протиріччя між 

«Я» і «не-Я». Паралельно з формуванням громадянського суспільства та 
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нейтральних політичних інститутів в епоху романтизму постає феномен 

політичної ідеології – суб’єктивного світогляду політичного áктора, який 

легітимує його політичні інтереси. Цей світогляд ідеологічний суб’єкт прагне 

наново екстраполювати в соціокультурне буття й директивно упорядкувати 

соціальний світ, який партикуляризується і втрачає смислову єдність.  

Нестачу традиційних, раціональних чи етичних підстав своєї легітимності 

ідеологічна політика прагне компенсувати мистецькими, які піддаються 

штучному конструюванню. Синтез політики і мистецтва, який наявний завжди, 

коли їх поєднує спільний метафізичний принцип, в ідеології набуває 

гіперболізованого характеру. Ідеологічна політика прагне впливати на 

свідомість за допомогою пропагандистського мистецтва, що актуалізує її 

естетичний вимір, а в ідеологічному мистецтві ключову роль відіграють його 

соціально-організуючі функції, що перетворює його на різновид політики. 

Ідеологічна політика, отже, не просто естетична, а гіперестетична, ідеологічне ж 

мистецтво – гіперполітизоване (детальніше взаємодію політики і мистецтва в 

ідеології розглянуто в наступному підрозділі). 

Вищесказане дозволяє концептуалізувати колізію суб’єктивного та 

об’єктивного начал як принцип кореляції політики й мистецтва в епоху 

романтизму. Взаємодію цих сфер характеризувало парадоксальне злиття 

протилежностей: політика, втрачаючи естетичний вимір, водночас ставала 

гіперестетичною, а мистецтво, гублячи політичний вимір, ставало 

гіперполітизованим. 

Суперечність між суб’єктивним началом – індивідуальною свободою – та 

об’єктивним – прагненням відновити соціокультурний монізм – у наступну 

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

другого начала. Тому в цю епоху ми виділяємо два протилежні принципи 

взаємодії між політикою і мистецтвом, що корелюють зі свободою та 

ідеологічним монізмом – демократію і тоталітаризм.  

У межах демократії державна влада втратила сакральний, метафізичний, 

ієрархічний характер та перетворилась на засіб забезпечення негативної 

свободи в громадянському суспільстві. У мистецтві негативна свобода 
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втілилась в індивідуалізованій творчості, що обумовила появу численних 

мистецьких напрямів модернізму (імажизм, футуризм, експресіонізм, кубізм, 

фовізм тощо), які відображають лише те, як «Я» художника бачить світ й у 

своєму одиничному бутті не артикулюють жодних колективних смислів. У 

модерній демократії політика й мистецтво остаточно виходять з-під влади 

метафізичного монізму, який у домодерну епоху конституював їхній синтез, та 

стають окремими «світами-в-собі» – політика «лише» політикою, а мистецтво 

«лише» мистецтвом.  

Протилежністю демократії у ХХ ст. доцільно розглядати тоталітарні 

режими, у яких втілилась спроба відновити колишню світоглядну й суспільну 

цілісність буття. Основа тоталітарних режимів – політична ідеологія, яка, як і 

домодерний світогляд, об’єднує всі сфери соціокультурного буття на підставі 

узагальнювального метафізичного принципу (діалектичного матеріалізму, нації 

тощо). З’єднавшись з державною владою та всебічною регламентацією життя 

індивіда інститутами індустріального суспільства, політична ідеологія породила 

безпрецедентний політичний феномен ХХ ст. – тоталітаризм. Тоталітарні 

режими відновили взаємну дифузію політики і мистецтва, які «розійшлися» в 

рамках демократії. Ці сфери знову стали детермінувати одна одну 

безпосередньо, що втілилось у цілеспрямованому конструюванні політикою 

естетичних засобів задля утвердження своєї легітимності, а також її 

безпосередній артикуляції ідеологізованим мистецтвом. Ідеологічна політика та 

ідеологічне мистецтво неначе міняються місцями: політика перебирає на себе 

мистецьку функцію творчості, матеріалом для якої стає суспільство, а 

мистецтво – політичну функцію нормування суспільного порядку. Тоталітаризм 

– історична тенденція, що стала свідченням регресу в еволюції свободи. Якщо 

світоглядний монізм домодерної епохи був органічним принципом культури, 

інтеріоризованим через світогляд її носіїв, і тому не породжував колізії між 

людиною та політичним буттям, постаючи як позитивний вимір свободи, то 

ідеологічний монізм тоталітаризму набув штучного, нав’язаного, зовнішнього і 

силового характеру, а тому неодмінно суперечив особистій свободі. 
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Іншим регресом в еволюції свободи, який знову відновив синтез політики 

і мистецтва, стала постмодерна епоха. Постмодерн продовжив модерний процес 

емансипації суспільства, однак довів його до граничної межі, що зумовило 

перетворення суспільства на «мовчазну більшість» (термін Ж. Бодріяра), яка 

перебуває у всевладді індустрії бажань. Нав’язування бажань та маніпуляція 

ними утвердились у ньому як нова форма влади над індивідом.  

Політика і мистецтво постмодерну стають орієнтованими на бажання й 

утверджуються як складники його владної індустрії. З переходом від модерну 

до постмодерну відновлюється їх синтез, обумовлений природою бажання як 

нової форми тотальності. Постмодерна політика із сфери реалізації інтересів 

громадянського суспільства перетворюється на засіб породження і задоволення 

масових бажань. Цю функцію вона здійснює за допомогою категорій «імідж» та 

«стиль», які мають естетичну природу та виконують функцію символічного 

заміщення бажання. Своєю чергою, мистецтво, породжуючи й обслуговуючи 

бажання мас (наприклад, у формі поп-культури), перебирає на себе політико-

владні функції «нормалізації» індивідів й перетворення їх на однорідну 

«бажаючу» масу. 

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що на кожному з етапів 

історичного розвитку – стародавні східні цивілізації, античність, середньовіччя, 

епоха відродження, «ера розуму», романтизм, модерн і постмодерн – свобода як 

започатковувальна основа політики і мистецтва втілювалась в історичних 

принципах, які обумовлювали їхню діалогічність. 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. Ці принципи пов’язані між собою за схемою «теза – 

антитеза»: кожен наступний заперечує попередній, конституюючи при цьому 

простір історичного прогресу свободи. 
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2.3 Форми та способи діалогічності політики і мистецтва 

 

У політичній науці існують розбіжності у трактуванні 

первинності/вторинності політики і мистецтва. Для Ж. Рансьєра, скажімо, 

первинним є мистецтво, адже саме воно безпосередньо «розподіляє чуттєве», 

що стає основою, зокрема, й для політичної структури суспільства. Своєю 

чергою, марксистські підходи доводять протилежне: первинна політика, 

оскільки в ній напряму відбувається класова боротьба, яка продовжується в 

естетичному світі мистецтва.  

Крім того, не має однозначного вирішення й питання про способи 

впливу цих сфер одна на одну. Із праць Ж. Рансьєра, наприклад, випливають 

два способи їхньої кореляції – безпосередній, коли політика цілеспрямовано 

впливає на мистецтво (в «етичному» режимі їх взаємодії), й 

опосередкований, коли політика і мистецтво залишаються автономними і між 

ними існує хіба морфологічна спорідненість («репрезентативний» та 

«естетичний» режими). Аналогічна проблематика постає з праць й інших 

політичних мислителів. Наприклад, О. Шпенглер, аналізуючи спорідненість 

політики і мистецтва в цивілізаційній «душі», нічого не говорить про способи 

їхнього впливу. А для В. Беньяміна це питання виникає лише в модерну 

епоху, коли фашистські режими почали цілеспрямовано використовувати 

мистецтво задля масової агітації. 

Констатуємо, отже, що в межах концептуалізованих у попередньому 

підрозділі принципів існує потреба виокремити форми їхньої взаємодії, тобто 

з’ясувати питання «первинності/вторинності» політики і мистецтва. По-

друге, слід встановити способи цієї взаємодії, тобто те, як політика і 

мистецтво співвідносяться між собою – безпосередньо чи опосередковано. 

По-третє, важливо визначити, як політико-мистецька кореляція пов’язана з 

еволюцією свободи.  

Найкращу методологічну основу вирішення цих питань подає 

діалогічний підхід. За М. Бахтіним, діалог – це не просто комунікативний 
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акт, а передусім «формат пізнання та існування, в якому пізнається людина 

та її буття» (цит. за [61, с. 244–245]). На думку вченого, усе живе – 

взаємопов’язане (мислитель мав на увазі не лише природні сутності, але й 

елементи культури, до яких відносимо й політику та мистецтво), і тому саме 

діалог створює передумови для осмислення ситуацій та станів, які 

перебувають у розвитку. «Зіткнення з будь-яким предметом культури, – 

писав мислитель, – стає зіткненням з бесідою, тобто діалогом» [7, с. 229]. 

Звернення до філософії діалогу обумовлене тим, що ми аналізуємо не лише 

естетичний вимір політики чи політичну роль мистецтва, а насамперед їхню 

комплексну суб’єкт-суб’єктну взаємодію, тобто і те, як політика впливала на 

мистецтво, і мистецтво на політику в умовах історичного формування 

свободи. Крім того, у діалозі ключове значення мають не лише його сторони, 

але й зміст, який актуалізує взаємодія цих сторін. У стосунку до політики і 

мистецтва цим змістом виступає свобода, яка не лише обумовлювала 

історичні форми кореляції цих сфер, але й становила предмет цього діалогу, 

який він наповнював дедалі повнішим змістом. 

У цьому підрозділі ми обмежимось концептуалізацією основних засад 

політико-мистецького діалогу, а його ґрунтовний аналіз в основні епохи 

цивілізаційного розвитку наведено в подальших підрозділах роботи. 

Фундаментальна ознака діалогу – єдність і водночас нетотожність 

суб’єктів, що взаємодіють. Діалог неможливий ні в тому випадку, коли його 

сторони цілковито тотожні, ні тоді, коли між ними немає нічого спільного. У 

першому випадку їм просто нічого сказати одне одному, а в другому – 

відсутній простір передачі й рецепції смислу, який потребує спільних для 

двох сторін вихідних умов. Любов чи дружба – взаємини, якими найчастіше 

ілюструють діалогічні відносини, – потребують, з одного боку, нетотожності 

сторін, їх здатності доповнювати одна одну, а з іншого – наявності певної 

спільної основи (емоційної близькості чи єдності інтересів). Сам діалог, 

своєю чергою, є продуктивною взаємодією, яка полягає в постійній 

актуалізації цієї основи. За словами М. Бахтіна, «діалогічні відносини мають 



84 
 

специфічну природу: їх не можна редукувати ні до суто логічних (навіть 

якщо вони діалектичні), ні до лінгвістичних (композиційно-синтаксичних) 

відносин. Вони можливі лише між завершеними висловлюваннями 

промовляючих суб’єктів, які відрізняються між собою. Там, де немає слів і 

немає мови, не може бути й ніяких діалогічних відносин; вони не можуть 

існувати і серед об’єктів і логічних величин (понять, суджень та ін.). 

Діалогічні відносини передбачають мову, однак вони не існують в системі 

мови. Вони не можливі між елементами мови» [93, с. 117]. 

Застосування цих тез до політики й мистецтва дає підстави 

стверджувати, що діалог між ними був би неможливий ні у випадку їх 

ототожнення, ні тоді, коли вони були б цілком окремими сферами, які не 

мають між собою нічого спільного. Якщо розглядати політику тільки як 

різновид «суспільного мистецтва» чи мистецтво як різновид естетичної 

політики, то не було б політичної історії окремо від історії мистецтва чи 

історії мистецтва окремо від політичної історії. Своєю чергою, якби політика 

і мистецтво взагалі не мали між собою нічого спільного, це зумовило б дві 

замкнуті «історії-в-собі» – політичну і мистецьку, що не перетинаються. 

Натомість навіть побіжний погляд на історичний розвиток політики і 

мистецтва доводить існування постійного діалогу між цими сферами, у якому 

політика набувала естетичного виміру й використовувала мистецтво у своїх 

цілях, а мистецтво прямо чи опосередковано виконувало політичні функції і 

збагачувалось завдяки політиці. Симбіоз політики і мистецтва дав людству 

такі шедеври, як революційні полотна Ж.-Л. Давида, «Революційний етюд» 

Ф. Шопена, «Героїчна симфонія» Л. ван Бетховена та «Герніка» П. Пікассо, 

однак він породив і монстра тоталітаризму – політики, у якій її естетичний 

вимір відіграє одну з ключових ролей.  

Існує, отже, спільна основа, яка зводить воєдино і при цьому 

розмежовує політику і мистецтво, тобто формує підстави діалогічних 

відносин. Цією основою є свобода. Як було визначено в попередніх 

підрозділах, унікальне співвідношення позитивної і негативної свободи, 
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втілюючись в історичних принципах, конституювало «ауратичний» синтез 

політики і мистецтва, однак при цьому ці сфери завжди були автономними й 

поставали як різні форми її об’єктивації. Політика – це втілення свободи в 

суспільній організації; у порядку, ієрархії, владі та інститутах, які 

окреслюють суспільний вимір її буття. При цьому політика набуває й 

естетичного виміру, пов’язаного з екстраполяцією в суспільний простір 

історичних уявлень про прекрасне. Мистецтво, своєю чергою, – це втілення 

свободи в царині естетики, що відображає незацікавлене, чуттєве, 

споглядальне, творче відношення до дійсності. Однак воно має й політичний 

вимір, символічно оформлюючи владу над індивідом.  

Зазначимо в цьому контексті, що ми не згодні із формулюванням 

«діалогічність політики й естетики». Політику й естетику неможливо 

розділити, як об’єкт і його форму. Естетика характеризує сполучення частин 

в одне ціле, наприклад нот в мелодію чи індивідів у державу. У політичному 

монізмі вона іманентно присутня в політиці. Однак, як правило, естетичний 

вимір політики проходить повз її аналіз, адже дослідників здебільшого 

цікавить її практичний вимір, пов’язаний з розподілом свободи між членами 

суспільства. Щоб розкрити цю естетику, потрібно поглянути на політику 

крізь призму естетики як такої, тобто мистецтва. Лише глянувши на 

політичні концепції Платона, Томи Аквінського чи Ніколло Макіавеллі крізь 

призму скульптур Фідія, готичних соборів і фресок Мікеланджело, можна 

помітити глибоку спорідненість між суспільними й мистецькими формами, 

що конституює політику як екстраполяцію в суспільство історичних уявлень 

про прекрасне.  

Отже, свобода створює передумови історичного діалогу політики і 

мистецтва. При цьому свобода становить також зміст цього діалогу, який є 

нічим іншим, як рушієм її історичного прогресування. Як ми вже наголосили, 

у філософії діалогу ключове значення належить поняттю «між». Один із 

чільних представників філософії діалогу М. Бубер, як зазначає дослідниця 

В. Добриніна, «через ―між‖ висловлює радикальну нетотожність Іншого, 
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стосовно якого Я, з одного боку, активне, звертаючись до нього, а з іншого, 

пасивне, будучи відданим його нетотожності. За допомогою діалогічного 

співвідношення ―між‖ Бубер намагається зрозуміти суб’єкта діалогу у його 

конкретності, але водночас й у його становленні» [27]. Дуже схожу думку 

висловив і М. Бахтін, який писав, що «актуальний смисл належить не одному 

(самотньому) смислу, а лише двом смислам, які зустрілися і торкаються одне 

одного. Не існує ―смислу в собі‖ – він існує лише для іншого смислу, тобто 

існує лише разом з ним» [7, с. 350]. За М. Бубером та М. Бахтіним, діалог – 

це і форма, і водночас – через послідовність актів «промовляння» та 

«слухання» – спосіб конституювання динаміки цього «між». 

У діалозі одне начало – «промовляюче», а інше – «слухаюче» (інколи, 

буває, в нього вступає й третє начало, і тоді обидва начала стають 

«слухаючими»). Неважко помітити, що слово «слухати» етимологічно 

споріднене зі словами «слухняний» (покірливий), «слухатись» (покорятись). 

Діалог – це не лише комунікативна, але й також владна взаємодія. Правильно 

не лише те, що будь-яка влада – це діалог (адже влада можлива лише там, де 

існують два начала і взаємодія між ними), але й те, що будь-який діалог – це 

різновид влади. «Промовляти» означає вкладати в об’єкт свою волю й 

намагатись підкорити його їй, а «слухати» значить вийти за межі власної волі 

заради волі суб’єкта. «Об’єктом, в якому з початку часів міститься влада, – 

писав французький філософ Р. Барт, – є сама мовна діяльність, або, точніше, 

її обов’язковий вираз – мова. ...Промовляти зовсім не означає вступати в 

комунікативний акт (як нерідко доводиться чути); це означає підкоряти собі 

слухача: вся мова – це загальнообов’язкова форма примусу» [4]. Аналізуючи 

історичні форми діалогічності політики і мистецтва, ми трактуємо їх як 

історичні форми «влади» одного начала над іншим, за якої одне із цих начал 

– автономне, а інше – похідне від нього; одне – «промовляюче», а інше – 

«слухаюче»; одне – «функція», а інше – «аргумент». 

При тому, що діалог – це різновид влади, а діалогічна взаємодія 

політики і мистецтва – це також їх владна взаємодія, цю взаємодію не варто 
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завжди ототожнювати з примусом, тобто директивним, цілеспрямованим 

впливом суб’єкта на об’єкт. М. Бубер виокремлював дві форми діалогу: «Я – 

Ти» і «Я – Воно». Про діалог «Я – Ти» можемо говорити в умовах органічної 

єдності суб’єкта й об’єкта, за якої об’єкт, зберігаючи автономію щодо 

суб’єкта, приймає його волю як власну. Діалогічна взаємодія «Я – Воно», 

своєю чергою, виникає за умови порушення органічної цілісності між 

суб’єктом і об’єктом. «Співвідношення ―Я – Воно‖, – пише В. Добриніна, – 

відкриває світ як місце використання речей. Це – активність стосовно 

мертвого предмета» [27]. 

Вищесказане дає змогу концептуалізувати три форми політико-

мистецької діалогічності з погляду проблематики «первинності/вторинності» 

політики і мистецтва й формування одного начала за принципами іншого. Ці 

форми – принцип політизований, принцип естетизований та принцип 

нейтральний щодо політики і мистецтва. Перші дві форми дають змогу 

говорити про асиметричний характер їхньої діалогічності й актуалізуються 

тоді, коли метафізичний принцип, покладений в основу соціокультурного 

монізму, іманентно споріднений з політикою або мистецтвом. У цьому 

випадку начала політики – влада, порядок, ієрархія – або начала мистецтва – 

краса, гармонія, творчість – піднесені до рангу першооснови світобудови 

загалом, обумовлюючи формування політики за принципами мистецтва чи 

мистецтва за принципами політики. Про третю форму можемо говорити тоді, 

коли метафізичний принцип, що конституює дифузію «ауратичної політики» 

й «ауратичного мистецтва» безпосередньо не пов’язаний ні з політикою, ні з 

мистецтвом. У цьому випадку в діалог втручається третє начало, яке 

промовляє до них обох, що дає підстави говорити про симетричний характер 

їхньої дифузії. Втім, і в цьому випадку політико-мистецький діалог не стихає, 

й «ауратична політика» та «ауратичне мистецтво» продовжують наділяти 

одне одного своїми ознаками. Графічно названі форми політико-мистецької 

діалогічності зображено на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Форми діалогічності політики і мистецтва 

 

Як вже було визначено, діалог політики і мистецтва є чинником 

історичного формування свободи, яка становить простір «між» ними. 

Зазначимо, що еволюція свободи – це не стільки саморух її історичних 

принципів до діалектичного заперечення, скільки динаміка почергових актів 

«промовляння» і «слухання» цих сфер. Виходячи із внутрішніх начал політики 

(влади, порядку, ієрархії) або мистецтва (краси, гармонії, творчості), ці акти є 

історичними способами вирішення тих колізій, які постають перед свободою в 

межах кожного конкретного принципу. Як наслідок, діалог політики і 

мистецтва, знімаючи ці протиріччя у новій – вищій – цілісності, динамічно 

оформлює історичне розгортання свободи. Окреслимо в загальних рисах 

основні особливості цього діалогу (докладніше їх розглянуто пізніше). 

В епоху стародавніх східних цивілізацій «промовляюча» роль належала 

політиці. Ієрархічно-владний світогляд безпосередньо втілився в деспотичній 

державі, яка обумовила монументальну архітектуру (піраміди, зикурати), що в 

символічній формі відобразила принципи політичної організації – владу, 

колективізм, ієрархію тощо. Така форма політико-мистецького зв’язку 

конституювала первинний – державно-культурний – фундамент свободи. 

Її суперечність, однак, полягала в тому, абсолютизована держава ставала 

тиранією й тяжіла над людиною абсолютно. Вирішення цієї колізії 

запропонувало мистецтво, яке стало «промовляючим» началом в наступну 
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історичну епоху – античність. В античності квінтесенцією буття стало красиве 

людське тіло, яке відобразили численні скульптури. За словами О. Лосєва, 

«антична культура усюди любить симетрію, гармонію, ритміку ―метрон‖ (а це 

значить ―міра‖), тобто усе те, що стосується тіла, його положення, стану. І 

головне втілення цього – скульптура. Античність – скульптурна» [43]. Саме 

мистецтво стало вирішенням дилеми тиранії, адже узалежнення політики від 

його естетичних принципів – міри, гармонії, «золотої середини» тощо – 

розуміння держави як «соціальної скульптури», у якій усе має бути 

гармонійним, стало ключовим чинником протидії гіперболізації влади. Однак 

навіть така «естетична» держава досі домінувала над індивідом, 

підпорядковуючи його собі як частину цілому. 

Вирішення цієї дилеми запропонувала наступна світоглядна епоха – 

середньовіччя. У середньовіччі до політико-мистецького діалогу долучилося 

третє начало – релігія. Обмеживши суверенітет «тіла» духовним началом, 

середньовічне християнство утвердило таку форму політико-мистецької 

діалогічності, за якої людина, створена за «образом Божим», проголошувалась 

верховною ціллю і політики, і мистецтва. Основним духовним надбанням 

середньовіччя стало визнання того, що людина існує для Бога, а все інше, 

зокрема держава, – заради людини. 

Така формула, однак, усе ще обмежувала вільний самовияв людини в 

«земному бутті», поглинаючи її соціокультурною тотальністю – ієрархічною 

пірамідою соціальних зв’язків, у якій втілювались природні закони, похідні від 

мудрості Творця. Вирішення цієї дилеми запропонувало мистецтво, яке знову 

стало «промовляючим» у наступну після середньовіччя епоху – ренесанс.  

Антропоцентричний світогляд епохи відродження утвердив суверенітет 

людини й закріпив за нею право на вільний творчий самовияв, яким в 

середньовіччі наділяли лише Бога. Безпосередньо цей принцип втілився в 

мистецтві, яке стало еталоном і для політики, що стала прагнути до того ж 

творчого титанізму, який так яскраво засвідчили фрески і скульптури 

Мікеланджело. Макіавеллізм та утопії – це приклади підходу до політики, 

першооснову якої становлять принципи краси, естетики і творчого титанізму.  
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Однак внутрішнє протиріччя цього історичного вияву свободи полягало в 

тому, що вона межувала зі сваволею, розглядаючи суспільство лише як простір 

естетичної самореалізації особистості. Постала потреба в нормативно-

інституційному обмеженні державного свавілля та закріпленні за усіма членами 

суспільства тієї суб’єктивної самореалізації, яку Н. Макіавеллі та автори утопій 

визначали лише за титанічним законодавцем. Тут своє слово сказала політика, 

яка в «еру розуму» напрацювала філософський та юридично-інституційний 

апарат забезпечення негативної свободи (теорії природного права і суспільного 

договору, розмежування держави і громадянського суспільсва, поділ гілок 

влади тощо), зумовивши її універсалізацію. Втім, метафізична реальність, що 

лежала в основі соціокультурного буття – розум, усе ще поглинала особистість 

холістичною політичною структурою, яка набувала естетичного виміру, 

паралельно наділяючи політичною «аурою» мистецтво.  

Як було визначено в першому підрозділі цього розділу й ґрунтовніше 

розглянуто в четвертому, крах політико-мистецького монізму настав під час 

Французької революції. Метапринцип плюралізму, який актуалізувався в період 

романтизму й особливо в епоху модерну, зумовив розмежування політики і 

мистецтва та втрату їхньої «ауратичної» дифузії. Чи можна на цьому ставити 

крапку в діалогічності політики і мистецтва? Як пояснити їхню взаємодію в 

тоталітарних режимах ХХ ст., у яких чи не найбільше актуалізувався феномен 

естетичної політики й політизованого мистецтва? Концептуалізації самих лише 

форм діалогічності, тобто встановлення, яке із цих начал «промовляюче», а яке 

«слухаюче», не достатньо для відповіді на ці запитання, адже це нічого не 

говорить про характер їхньої взаємодії, який, як ми визначили на початку цього 

підрозділу, може бути опосередкований або безпосередній. Це обумовлює 

потребу визначити способи діалогічності політики і мистецтва, тобто 

особливості суб’єкт-об’єктної взаємодії. Дороговказом до них слугують 

запропоновані М. Бубером типи діалогічності «Я – Ти» і «Я – Воно». Як ми вже 

побіжно розглядали, у відношенні «Я – Ти» об’єкт зберігає автономію щодо 

суб’єкта, ідентифікує себе з ним і приймає його волю як власну, а у «Я – Воно» 

автономія об’єкта зникає і він стає лиш знаряддям суб’єкта. Відштовхуючись 



91 
 

від цих типів діалогічності, ми постулюємо два історичні способи взаємодії 

політики і мистецтва – культурний та ідеологічний. 

Перший із цих способів – культурний – постає в умовах органічної 

цілісності соціокультурного буття, об’єднаного метафізичним принципом, який 

є історичною формою втілення свободи. Він був властивий давньоминулим 

епохам – від стародавніх східних цивілізацій до «ери розуму», у які побутувало 

загальне уявлення, що світ влаштований за єдиним принципом, який принизує 

усі сфери природного, суспільного й індивідуального буття. Цей принцип 

(тілесність в античності, духовність у середньовіччі, антропоцентрична краса в 

епоху ренесансу тощо) був органічним принципом об’єктивного світогляду, 

інтеріоризованим через світогляд його носіїв як «позитивна свобода». 

Втілюючись паралельно в «ауратичній політиці» й «ауратичному мистецтві», 

він обумовлював їхній перехресний синкретизм і, залежно від свого 

політизованого, естетизованого чи нейтрального характеру, конституював 

такий спосіб їхньої діалогічності, за якого політика формувалась за принципами 

мистецтва, якому належала «промовляюча» роль в епохи античності та 

ренесансу; мистецтво формувалось за принципами політики, що була 

провідною в епоху стародавніх східних цивілізацій, або ж обидві сфери 

однаково формувалися на ґрунті третього начала, як це було в середньовіччі та 

«еру розуму». 

Оскільки метафізичний холізм давньоминулих епох був іманентно 

споріднений з позитивною свободою, він не викликав колізії між політикою і 

мистецтвом як різними формами її об’єктивації. Як наслідок, одна із цих сфер 

органічно «проростала» з іншої без директивного впливу з її боку. Можемо 

стверджувати, що від будівничих єгипетських пірамід і до живопису Н. Пуссена 

митці створювали твори, які артикулювали політичні ідеї й символізували 

політичний лад не під тиском чи з кон’юнктурних міркувань, а лише тому, що 

просто не могли творити по-іншому, адже через їхні твори об’єктивувався 

метафізичний принцип – влада, тілесність, духовність, краса чи розум, який був 

покладений в основу соціокультурного буття й інтеріоризований ними як 

власна свобода. Своєю чергою, ієрархічне, впорядковане суспільство, яке 
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метафорично уособлювала піраміда, скульптура чи храм, поставало не стільки 

внаслідок силового політичного впорядкування розрізнених людських одиниць, 

скільки як форма колективного співжиття, яку добровільно приймав кожен її 

член.  

Вищесказане дозволяє концептуалізувати культурний спосіб 

діалогічності політики і мистецтва й констатувати його спорідненість із 

формою діалогу «Я – Ти». У його межах вплив політики і мистецтва 

здійснюється не інструментальним, силовим шляхом, а через втілену в обох 

началах максиму свободи, яка набуває таких форм, за яких одне начало – 

«промовляюче», а інше – «слухаюче», одне – функція, а інше – аргумент, одне 

активне, а інше – пасивне. Позитивна свобода, втілена в метафізичних 

принципах, органічно поєднує політику і мистецтво, зберігаючи при цьому 

їхню автономію. «Естетична держава» стародавніх східний цивілізацій, 

античності чи середньовіччя – це насамперед втілення колективної свободи й 

лише опосередковано витвір «суспільного мистецтва», а піраміда, скульптура 

чи храм – це передусім мистецтво і лише згодом метафоричне уособлення 

держави.   

У цьому контексті дозволимо собі не погодитись із тезою Ж. Рансьєра 

про те, що Платон в ідеальній державі прагнув підпорядкувати мистецтво 

політичним цілям, що дозволяє об’єднати політичне вчення Платона і, 

наприклад, тоталітарні режими ХХ ст. в однаковому режимі їх взаємодії – 

етичному. На наш погляд, Платон передусім прагнув показати, як 

співвідносяться різні елементи буття в гармонійному космосі і не ставив перед 

собою цілей перетворити мистецтво на засіб пропаганди й поставити його під 

державний диктат. Те, що у вченні Платона «такий» політичний устрій 

обумовлює саме «таке» мистецтво, а не інакше, було для нього питанням 

філософського пошуку, а не політичного інтересу і прагнення надати естетичні 

підвалини легітимносі влади.  

Отже, культурний спосіб характеризує діалогічність політики і мистецтва, 

коли їх об’єднує спільна метафізична основа, яка є історичною формою 

свободи. А як тоді, коли ця основа відсутня та їх розмежовує негативна 
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свобода? Саме таку форму їх співвідношення обумовив перехід від 

метапринципу монізму до плюралізму, що утвердив політику і мистецтво як не 

пов’язані між собою «світи-в-собі». Діалогічність у формі «Я – Ти» за таких 

більше неможлива, адже відсутня трансцендентна метафізична основа, яка 

поєднює ці сфери. Політику і мистецтво, що розходяться, може об’єднати лише 

сурогат світоглядного монізму – політична ідеологія. А способом їхньої 

взаємодії може бути лише «Я – Воно», тобто цілеспрямований, 

інструментальний вплив суб’єкта на об’єкт. 

К. Мангейм визначив ідеологію як «упереджене ставлення до дійсності, 

що репрезентує погляди груп і класів, що знаходяться при владі» [54]. 

Американський вчений В. Маллінз виокремив чотири основні характеристики 

ідеології [117]: 

1) повинна панувати над пізнавальною здатністю; 

2)  повинна бути здатна керувати оціночними судженнями; 

3) повинна служити інструкцією до дій; 

4) повинна бути логічно послідовна. 

Ядро політичної ідеології становить інтерес суб’єкта, навколо якого він 

вибудовує таку модель соціального буття, у якій його влада набуває 

легітимності. На думку В. Парето, ідеологія – продукт антагоністичного 

суспільства, у якому різні класи і суспільні групи борються між собою (цит. за 

[84]). Почуття і віра, за В. Парето, – найголовніші компоненти ідеології, а її 

соціальна функція полягає в тому, щоб «переконувати, впливати на уми і 

заставляти діяти» (цит. за [84]). Аналогічну думку висловлює і сучасний 

дослідник Д. Шевчук. За його словами, «ідеологія становить частину суспільної 

свідомості й відноситься до її вищого рівня, оскільки у систематизованій формі, 

зодягнутій у концепції і теорії, виражає основні інтереси класів і соціальних 

груп». Причому вона це робить не лише на концептуальному рівні, але й «через 

боротьбу політичних партій і суспільних організацій за політичну владу» [84]. 

У гармонійному суспільстві, як-от утопія чи ідеальна держава Платона, у 

якому немає соціальних антагонізмів і не виникає колізії між правлячою і 

підлеглою групою, немає місця й ідеології, адже модель влади, яка існує в 
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ньому, цілком легітимна і загальновизнана. Натомість ідеологія постає на тому 

етапі розвитку суспільства, коли порушується його світоглядна цілісність й 

воно поляризується на окремі групи, які борються за владу. За таких умов 

кожна із цих груп конструює власну ідеальну модель дійсності, обґрунтовуючи 

за її допомогою свій політичний інтерес. Суб’єктивне начало в ідеології – 

визначальне. Французький мислитель Л. Альтюссер концептуалізував 

ідеологію як «уявне відношення до реальних умов буття». Класичне визначення 

уяви належить І. Канту, який у праці «Критика здатності судження» визначив її 

як «творення нової дійсності із матеріалу актуальної дійності». Альтюссерове 

визначення ідеології, отже, постулює те, що політичний суб’єкт – носій 

ідеології – конструює засобами уяви з актуальної дійсності певну її теоретичну 

модель, у якій його влада набуває легітимності. Екстраполюючи цю тезу на 

концепцію «дзеркала» і «ліхтаря» Г. Мейера-Абрамса, зазначимо, що суспільна 

група, яка є носієм ідеології, проектує свій суб’єктивний смисл на гетерогенне 

суспільство, намагаючись пристосувати його до своїх політичних цілей, тоді як 

у гармонійному суспільстві кожен його елемент – і правлячий, і підлеглий класи 

– лише пасивно рефлектує об’єктивний смисл, що лежить в основі 

соціокультурної цілісності. 

Наступний крок – втілити ідеологію в життя. На відміну від 

метафізичного монізму, у якому політичний суб’єкт перебуває в гармонії із 

соціальною реальністю, між ідеологічним суб’єктом і соціумом завжди існує 

розрив (теоретики марксизму називають цей розрив «відчуженням»): соціальна 

дійсність завжди «не така», як хотілось би суб’єктові. За таких умов він починає 

силоміць впроваджувати свою модель суспільства в життя, цілеспрямовано 

впливаючи на всі сфери життєдіяльності суспільства, зокрема мистецтво, й 

застосовуючи їх до власного політичного інтересу.  

Отже, ідеологія – це єдина, взаємопов’язана система розуміння природи, 

суспільства, історії і людини, яка ґрунтується на метафізичних припущеннях. 

Від метафізичного монізму, що лежав в основі політичної рефлексії минулих 

епох, вона відрізняється тим, що, по-перше, обґрунтовує політичний інтерес її 

носія; по-друге, має частковий, груповий, а не загальносуспільний характер; по-
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третє, бореться в конкурентному середовищі, впливаючи на суспільство й 

завойовуючи прихильників; по-четверте, соціокультурний монізм існує ва ній 

тільки як модель буття, яку потрібно здійснити, а не як актуальна соціальна 

реальність. Крім того, ключова особливість ідеології полягає в тому, що вона 

існує лише супроти іншої ідеології й потребує, як мінімум, двох концепцій 

розвитку суспільства й конкурентних груп, що є їх носіями. Ідеологія – це не 

утверджена модель буття, а модель, яка утверджується – через подолання опору 

«злих сил», підступів ворогів, які заважають обраній групі втілити свою місію зі 

«спасіння світу».  

Із вищесказаного випливає закономірний висновок, що ідеологія як 

домінантна форма політичної свідомості сформувалась на етапі переходу від 

соціокультурного монізму до плюралізму, що настав під час Французької 

революції 1789–1799 рр. Не випадково, що саме в цей час з’явився сам термін 

«ідеологія», який 1796 р. запровадив французький історик А. Дестют де Трасі. 

Увесь наступний етап політичної філософії та науки минув під знаком 

обґрунтування й осмислення групових цінностей та ідентичностей, які замінили 

колишні цілісні уявлення про політику на основі метафізичних принципів 

тілесності, духовності, краси та розуму, що були обумовлені домінантними в 

різні епохи світоглядними метанаративами. Ідеологічна плюралізація йшла 

пліч-о-пліч із формуванням системи політичних інститутів, які перебувають 

«над» груповими цінностями та інтересами і, зберігаючи ідеологічну 

нейтральність, забезпечують можливість їхнього співіснування в гетерогенному 

суспільстві. 

Характерний для ідеології соціокультурний монізм обумовлює однаковий 

«ауратичний» синтез політики і мистецтва. Ядро ідеології становлять 

метафізичні припущення, наприклад твердження, що Бога немає й існує лише 

матерія, яка визначає свідомість і розвивається крізь єдність і боротьбу 

протилежностей, що становить наріжний камінь комунізму, або ж теза, що 

первинний принцип світобудови – безсвідома енергія, яка втілюється в нації, 

що є центральним елементом нацизму. На основі цих припущень вона 

вибудовує завершену модель природного й суспільно-історичного буття, 
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елементами якої є і політика, і мистецтво. Так, із цілісних уявлень про космос, 

суспільство та історію в ідеологіях націонал-соціалізму та комунізму випливає 

й однаковий різновид політики – вождистська, монопартійна, ієрархічна, 

воєнізована держава, а також єдиний різновид ідеологічного мистецтва, що 

отримав назву «соціалістичного реалізму» в СРСР чи «романтичного реалізму» 

в Третьому Рейху. У соціокультурному монізмі ідеології «ауратична» дифузія 

політики і мистецтва, щоправда, має важливу особливість, яка відрізняє її від 

їхньої взаємодії в межах монізму давньоминулих епох. Ця особливість полягає 

в тому, що їхній діалог здійснюється за принципом «Я – Воно», а політико-

мистецький синктеризм набуває гіперболізованого характеру, репрезентуючи 

не просто естетичну, а гіперестетичну політику, а також гіперполітизоване 

мистецтво.   

Оскільки, за визначенням В. Парето, зміст ідеології полягає в тому, 

щоб «переконувати, впливати на уми і змушувати діяти», мистецтво в ній 

відіграє особливу роль. Нестачу традиційних підстав своєї легітимності 

ідеологічна політика прагне компенсувати естетичними, які піддаються 

штучному конструюванню й можуть бути з легкістю запроваджені в життя. 

«Презентація політики як форми естетики, – стверджує М. Едельман, – 

охоплює вільне або мимовільне використання в політичних процесах 

символів та ритуалів, що завуальовує їх роль в розподілі цінностей й 

підсилює здатність посадових осіб впливати на політику і домінувати в ній» 

[105]. Ідеологічна політика прагне впливати на свідомість естетичними 

засобами й перетворюється на аналог мистецтва. А в ідеологічному 

мистецтві, своєю чергою, ключову роль відіграють його соціально-

організуючі функції, які відводять на задній план його естетичну 

самоцінність.  

Хоча ідеологія – феномен передусім ХІХ–ХХ ст., який сформувався 

разом з інституційною сферою політики (партіями, виборами, інститутами 

парламенту, президента, уряду тощо), її витоки можна простежити ще в минулі 

епохи, які ставали свідками кризи соціокультурного монізму і спроб його 

відновлення довкола політичного інтересу. Однією з таких епох став період 
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реформації й контрреформації, на прикладі якого розглянемо гіперболізоване 

співвідношення політики й мистецва ідеології. 

У період реформації, як відомо, відбулась криза католицизму як 

моністичного світогляду, який лежав в основі соціокультурної єдності 

середньовіччя, і з’явився альтернативний напрям християнства – 

протестантизм, а також почала зароджуватись «світська релігія» – раціоналізм. 

Крах об’єктивного монізму перевів католицизм зі світоглядної в ідеологічну 

площину, гуртуючи його навколо інтересу Церкви – відновити цілісність 

християнського світу й будь-якими способами втримати вірян у своєму лоні. 

Нестачу традиційних підстав легітимності вона почала заповнювати 

естетичними, прагнучи за їх допомогою штучно впливати на свідомість. Саме в 

такий спосіб появилося бароко – ідеологічне мистецтво контрреформації. Його 

ключова ознака – гіперестетизм: емоційність та показна пишномовність, 

екстатична містика, круговороти сотень і тисяч ангелів, сяяння містичного 

сяйва тощо. Усе це замінило середньовічну строгість й мало на меті 

програмувати свідомість, маскуючи прихований інтерес Церкви.  

Не випадково, що гіперестетичне мистецтво бароко постало саме на етапі 

кризи середньовічного християнства як органічної Ідеї, покладеної в основу 

єдності соціокультури. У цьому контексті цікавий аналіз зв’язку політики і 

мистецва подає праця В. Беньяміна «Походження німецької барокової драми», у 

якій мислитель запропонував оригінальну концепцію символу й алегорії. За 

В. Беньяміном, середньовічне мистецтво було «ауратичним» – сукупністю 

символів теологічної християнської історії. Після ренесансу та реформації 

відбулася секуляризація історії: з есхатологічного, сакрального русла вона 

повернула в річище політичної історії й Ідеї, що породжувала відповідне 

«ауратичне» мистецтво в епоху середньовіччя, у XVI–XVII ст. настав кінець. На 

думку В. Беньяміна, бароко за інерцією відтворює принципи сакральної Ідеї, 

коли її як живого й насущного начала більше не існує. На етапі, коли «уся 

мудрість меланхолійного суб’єкта підлягає ―нижньому світу‖» й він «більше не 

чує голосу провидіння», сакральному мистецтву, за словами В. Беньяміна, 

залишається лише «меланхолійне споглядання речей, які черпають своє 
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загадкове задоволення з самого усвідомлення їх швидкоплинності та пустоти» 

[95, с. 139]. 

Розглядаючи зв’язок «мистецтво – ідея», мислитель виокремив дві форми 

їхнього зв’язку – символ та алегорію. Символ конституює глибоку внутрішню 

єдність між матеріальним (мистецтвом) та трансцендентним (Ідеєю). Алегорія 

ж провадить до абстрактного поняття – «маски» колишньої Ідеї. Однак головна 

відмінність між ними полягає навіть не в тому, що вони репрезентують – Ідею 

чи абстрактне поняття, а передусім в способі цієї репрезентації, який має 

темпоральний характер. У символі час є «містичним моментом» [95, с. 256]; 

алегорію ж мислитель розглядає як щось плинне, текуче, нестале.  

У цьому сенсі В. Беньямін трактує гіперестетичний характер бароко як 

прагнення алегорично приховати внутрішню спустошеність. «У той час, як в 

символі преображений вигляд природи на мить відривається у світлі 

визволення, – писав Беньямін, – в алегорії facies Hippocratica (латин. ―маска 

Гіпократа‖ – вираз обличчя, який віщує близьку смерть. – Є. Л.) історії 

простягається перед поглядом глядача як скам’янілий доісторичний ландшафт. 

Все несвоєчасне, болісне, властиве історії споконвіку, складається в риси 

деякого обличчя – вірніше, черепа» [95, с. 243].  

Алегорія з її показним естетизмом та темпоральністю (візуалізація руху 

та безкінечності) з’яляється на тому етапі, коли Ідея – мертва, а залишилися 

лише її часткові уламки. На відміну від символу, який означує Ідею, алегорія 

вибудовує з її уламків новий семантичний конструкт (мислитель ілюструє цей 

процес на прикладі сузір’я, яке уява суб’єкта вибудовує з розкиданих на небі 

зірок), що несе на собі ознаки штучності, неприродності, «зробленості». 

Суб’єктивне начало в алегорії домінує над об’єктивним, і що більше воно 

прагне створити ілюзію об’єктивності – множачи ангелів й доводячи екстаз до 

абсолютної екзальтації, – то ширшою є прихована за нею пустота. 

Виходячи із цієї концепції, «алегоричною» можемо назвати й ідеологічну 

політику. Тоталітарні режими – найяскравіший приклад її реалізації на 

практиці. Нагромадженням естетичних засобів – масовими святами і парадами, 

факельними маршами, спаленням книг, освяченням прапорів, спорудженням 
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монолітів і храмів, ораторськими промовами, сценічними дійствами, 

спорудженням пам’ятників вождям, гігантськими спорудами тощо – вона 

намагалась приховати свою ідейну «пустоту». Подібно до того, як бароко 

«алегорично» відтворює Ідею, коли її як органічного начала більше не існує, 

тоталітарна політика штучно реконструює монізм соціокультури («одна» 

філософія, «одна» політика, «одне» мистецтво, «один» фюрер, «один» народ, 

«один» Рейх тощо), коли домінуючим виміром свободи став негативний, який 

зумовив плюралізацію й гетерогенізацію буття й назавжди відправив в минуле 

соціокультурний монізм. До речі, іншим засобом консервації монізму й 

підтримки пов’язаної з ним ідеологічної політики, що також піддається 

штучному конструюванню і йде пліч-о-пліч з гіперестетичною політикою, є 

терор. Так, удень вулицями міст у тоталітарних режимах проходили паради, а 

вночі «чорні ворони». А емоційно-символічний вплив барокового мистецтва 

підсилювала цілком фізична інквізиція.  

Вищесказане дозволяє стверджувати, що діалог політики і мистецтва в 

умовах ідеології відбувається за принципами «Я – Воно». Автономія мистецтва 

щодо політики зникає, що перетворює його на інструментальне знаряддя 

забезпечення політичного інтересу. Ґрунтовний розгляд цього феномену 

здійснив французький філософ Р. Барт. У праці «Міфології» вчений 

стверджував, що ідеологічному мистецтву властиве семантичне зміщення, за 

якого його зміст стає лише денотатом, який вказує на істинний – ідеологічний – 

зміст, винесений за дужки семантичного повідомлення (вчений назвав цей 

додатковий зміст «вторинною семіотичною системою»). Цю тезу Р. Барт 

проілюстрував фотографією солдата, який віддає честь прапору, з обкладинки 

журналу «Парі-Матч» за 1955 р. Ця фотографія, за Р. Бартом, містить дві 

семантичні системи. Перша – денотативна – передбачає її сприйняття як 

конкретної сцени: солдата, що віддає честь прапору. Друга – конотативна – це її 

додатковий зміст, який розшифровується уявою реципієнта й вказує на 

політичну ідеологію. «Яким би я не був наївним, – писав Р. Барт, – я прекрасно 

розумію, що прагне сказати мені це повідомлення: воно означає, що Франція – 

це велика імперія, що всі її сини, незалежно від кольору шкіри, вірно служать 
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під її знаменами» [5]. Важливо, що «вторинна семіотична система» в 

ідеологізованому мистецтві важливіша, ніж первинна: метою французьких 

пропагандистів було донести повідомлення про велич Франції, а не 

презентувати читачам журналу красиву фотографію. Виконання соціально-

регулятивних функцій, нормування соціального порядку, тобто виконання 

завдань, які є прерогативою політики, стають основним змістом такого 

мистецтва, що нівелює його самостійне значення та перетворює його на 

інструмент політики.  

Своєю чергою, штучне естетизування політичного простору, насичення 

його мистецькими творами і ритуалами, які виконують пропагандистські 

функції, зумовлює презентацію політики за принципами прекрасного і 

потворного, піднесеного та низького, що, по суті, перетворює її на різновид 

мистецтва. На думку К. Шмідта, іманентною ознакою «політичного» є 

суспільний поділ на «своїх» і «чужих». В ідеології цей поділ отримує естетичне 

забарвлення через атрибуцію позитивних естетичних категорій («прекрасне», 

«піднесене») до «своїх» та негативних («потворне», «низьке») до чужих. Як 

писав Е. Геллнер, розглядаючи естетику нацизму, «енергія, натиск і почуття 

добрі не тому, що вони невід’ємні від прекрасної народної культури, а й з тієї 

причини, що вони є двигуном змагання, яке сприяє виживанню найсильніших, 

відкриваючи тим самим дорогу до справжньої краси. Які потворні ці міські 

торгаші з їх в’ялим тілом і бігаючими очима, – і які прекрасні хлібороби! Які 

огидні мислителі і красиві воїни!» [19]. Входження в царину політичного в 

ідеології стає фактично входженням у царину естетичного. Саме майстерно 

знятий фільм «Тріумф волі», як слушно зауважив П. Войс, а також «красиві» 

марші і паради, факельні ходи, церемонії освячення прапорів, картини і 

скульптури змушували маси захоплюватися нацизмом, можливо, навіть більше, 

ніж суть нацистської доктрини з її псевдонауковими расовими фантазіями. 

З’ясувавши, що в гіперболізованому синтезі політики і мистецтва 

автономія цих сфер зникає, що конституює їхнії діалог на засадах «Я – Воно», 

залишається відкритим питання їхнього суб’єкт-об’єктного співвідношення, 

тобто визначення, яке із цих начал «промовляюче» (первинне), а яке 
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«слухаюче» (вторинне). Політика, як «інституційне насильство», – основний 

засіб регламентації соціокультурного буття, здатний засобами державної влади 

впливати на всі його сфери, зокрема мистецтво. Як наслідок, «промовляючим» 

началом в ідеологічній взаємодії політики і мистецтва здебільшого є політика. 

Саме такими були їхні відносини в тоталітарних режимах ХХ ст., у яких 

держава підпорядкувала собі мистецтво через систему спілок, які регулювали 

творче життя в країні. Однак можлива і така взаємодія, коли «промовляючу» 

роль перебирає на себе мистецтво, яке своє завдання вбачає не у відзеркаленні 

дійсності, а в цілеспрямованому, перетворювальному впливі на неї. Це, як 

правило, виникає в кризові, революційні періоди, коли митці добровільно 

ангажуються в політичну боротьбу й політизують свою творчість.  

В епоху політичних інститутів та ідеологій, яка прийшла на зміну 

світоглядній цілісності, констатуюємо, з одного боку, розходження політики і 

мистецтва, перетворення політики на сукупність формалізованих інститутів, які 

забезпечують реалізацію свободи в позаестетичному громадянському 

суспільстві, а мистецтва – на естетичний «світ-в-собі» (кубізм, дадаїзм, 

абстрактне мистецтво тощо). Однак при цьому їхня дифузія відновлюється в 

ідеології, яка презентує гіперестетичну політику (ієрархічна, воєнізована 

держава, яка впливає на свідомість естетико-символічними засобами) й 

гіперполітизоване мистецтво (соціалістичний та романтичний реалізм).  

У цьому підрозділі ми запропонували авторський спосіб вирішення 

проблематики первинності/вторинності політики і мистецтва та 

безпосереднього й опосередкованого способів їхньої взаємодії. Застосувавши 

основні положення філософії діалогу до відносин політики і мистецтва, ми 

артикулювали тезу, що діалогічність цих сфер є чинником, який конституює 

історичний прогрес свободи. Розв’язуючи проблему суб’єкт-об’єктного 

співвідношення, ми концептуалізували три форми їхньої діалогічності – 

принцип політизований, принцип естетизований та принцип нейтральний щодо 

політики і мистецтва. Адресуючи питання способу відношення суб’єкта й 

об’єкта, ми виокремили два способи їх взаємовідносин – культурний та 

ідеологічний. 



102 
 

Висновки до розділу 2 

 

У цьому розділі сформулювано тенденцію кореляції між політикою, 

мистецтвом і свободою в контексті трьох історичних метапринципів – 

монізму, плюралізму та їхнього синтезу. Монізм – історично первинний 

метапринцип їхнього взаємозв’язку, що вибудовує синтез політики і 

мистецтва (естетизацію політики й політизованість мистецтва) в межах 

метафізичних принципів, що слугують збірним началом соціокультури на 

конкретних етапах її історичного розвитку. Відштовхуючись від концепції 

ауратичного мистецтва В. Беньяміна, обґрунтовано поняття ауратичної 

політики, тобто політики, що постає символом історичної моделі організації 

світобудови. Доведено, що ауратична політика одержує естетичний вимір, 

пов’язаний із репрезентацією суспільства як «соціальної форми». Між 

ауратичною політикою й ауратичним мистецтом виникає перехресний 

метафоричний зв’язок, за якого політика і мистецтво стають символами не 

лише однакового метафізичного принципу, покладеного в їх основу, але й 

одне одного. 

Метапринцип монізму іманентно пов’язаний із позитивним розумінням 

свободи. Він характеризував кореляцію політики і мистецтва в домодерну 

епоху, а в модерну відновив свою логіку в тоталітарних режимах. Другий 

історичний метапринци – плюралізм – засвідчив розходження політики і 

мистецва та перетворення їх на окремі «світи-в-собі», які позбавлені 

перехресного символічного зв’язку. Цей принцип конституює негативний 

вимір свободи. Історичним вододілом між ними постає Французька 

революція 1789–1799 рр. Саме цей метапринцип покладено в основу 

демократичної вимоги до розмежування політики і мистецтва. Третій 

історичний метапринцип ґрунтується на синтезі двох попередніх й 

актуалізується в постмодерну епоху. Він відновлює дифузію політики і 

мистецтва в новій формі монізму – масовому споживацькому суспільстві, що, 

проте, споріднений з абсолютизованою негативною свободою.  
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У межах періодизації за схемою: «стародавні східні цивілізації – 

античність – середньовіччя – ренесанс – ―ера розуму‖ – романтизм – модерн – 

постмодерн» виведено діалектичну тенденцію в еволюції свободи, яка полягає в 

поступовій актуалізації її негативного виміру в рамках позитивного, 

утвердженні негативного як первинного в епоху Французької революції 1789–

1799 рр. та новому синтезі цих вимірів в постмодерну епоху. У кожному із цих 

періодів свобода втілювалась у принципах, які конституювали діалогічність 

політики і мистецтва. Концептуалізовано такі принципи, на матриці яких 

здійснюється кореляція політики і мистецва: 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.  

Ґрунтуючись на принципах філософії діалогу (М. Бахтін, М. Бубер), 

сформульовано погляд на діалогічність політики і мистецтва як спосіб 

конституювання історичної динаміки свободи. У межах зв’язку «політика – 

мистецтво – принцип їхньої діалогічності» виділено три ключові форми: 

рівноправність політики та мистецтва щодо нейтрального принципу; принцип 

політизований (формування мистецтва на матриці політики); принцип 

естетизований (формування політики на матриці мистецтва). Крім того, 

виокремлено два способи діалогічної взаємодії політики і мистецтва – 

культурний (кореляція без цілеспрямованого впливу одного начала на інше) та 

ідеологічний (цілеспрямований вплив політики на мистецтво або мистецтва на 

політику, виходячи з політичних інтересів суб’єкта). Перший спосіб 

характерний передусім для давньоминулих епох, а другий актуалізується в 

модерних політичних ідеологіях та конституює цілеспрямоване, директивне, 

штучне об’єднання цих сфер, які розходяться в метапринципі плюралізму. 

Положення цього розділу дисертації викладені у статті автора: «Естетика 

як форма пізнання та осмислення політики» (Вісник ДНУ ім. О. Гончара. 

Філософія. Соціологія. Політологія. – Т.21. – № 9/2. – С. 109-114). 
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РОЗДІЛ 3 

ІСТОРИЧНІ ТИПИ ДІАЛОГІЧНОСТІ ПОЛІТИКИ І МИСТЕЦТВА  

В ЕПОХИ СТАРОДАВНІХ СХІДНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, АНТИЧНОСТІ, 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РЕНЕСАНСУ 

 

3.1 Влада як принцип діалогічності політики і мистецтва в епоху 

стародавніх східних цивілізацій 

 

Цивілізації Стародавнього Сходу – Єгипет, Межиріччя та Китай – це 

перші суспільства з державною організацією, що охоплюють кілька 

тисячоліть людської історії. Їх, без перебільшення, можна назвати колискою 

культури. За словами російського історика В. Кузищина, «аж до наших часів 

людство йде тими шляхами розвитку, які були визначені великими 

цивілізаціями Давнього Сходу» [35].  

Історики зазвичай виокремлюють такі основоположні ознаки цих 

цивілізацій: наявність державної організації, що має чіткі кордони та постійні 

політичні інститути; розмежування соціальних класів, зокрема панівного та 

підлеглого; економічна спеціалізація; розвиток мистецтва, зокрема 

архітектури, писемності й відокремлення інтелектуальної праці від фізичної 

[128, с. 27]. Важливою ознакою цивілізацій Стародавнього Сходу було 

розташування в долинах річок. На думку німецького вченого К. Віттфогеля, 

спорудження іригаційних споруд потребувало координації зусиль величезної 

кількості людей, що обумовило появу керівної еліти, політичної влади та 

державної організації. 

У методологічному розділі ми побіжно встановили такі фактори, які 

лежали в основі діалогічності політики і мистецтва: 

1. Принцип влади, який із політичного начала – деспотичної 

держави – був піднесений до рангу світобудови загалом й освячений 

релігією. Метафізична основа політики – релігія – надає підстави трактувати 

її як «ауратичну», тобто як символ світобудови в цілому. «Ауратичним» було 
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й мистецтво стародавніх східних цивілізацій, яке символізувало світоглядні 

основи політичного устрою.  

2. Влада та ієрархія поставали як первинна форма свободи, а саме 

як колективна свобода, втілена в окремому від природи бутті людства в 

державній організації.  

3. Іманентна спорідненість трансцендентного принципу 

діалогічності політики і мистецтва – влади – з політичним началом дала 

змогу визначити політизованість принципу за формою їх взаємодії, а 

соціокультурний монізм, у якому артикулювались політика і мистецтво, 

дозволив наголосити на культурному способі їх взаємодії. Обґрунтуймо ці 

тези докладніше. 

Перехід від первісно-общинної до державної організації обумовив 

світогляд, у якому домінували колективізм та ієрархія. На державу 

покладались усі суспільно важливі функції, як-от накопичення та розподіл 

ресурсів, організація колективних робіт, захист від ворогів тощо. Натомість 

колишню владу над людиною природних сил перебрала на себе держава, чиї 

закони стали не менш неминучими, ніж закони природи. Усе це призвело до 

сакралізації державної влади й формування світогляду, у якому вона 

проголошувалась основоположним принципом і суспільного, і природного 

порядку. 

Влада, згідно із «Словником політологічних термінів», – це 

«центральне, організаційне й регулятивно-контрольне начало політики, 

здатність, право і можливість суб’єкта політики нав’язувати власну волю, 

розпоряджатися іншими людьми, суспільними групами, державами за 

допомогою авторитету, закону, примусу тощо» [15]. Влада у стародавніх 

східних цивілізаціях мала абсолютний і всепроникний характер. Її ключова 

особливість – прагнення до безмежної акумуляції, що втілювалася в 

непомірному возвеличуванні правителя та непрохідній дистанції між 

суб’єктом й об’єктом влади. Світоглядним новотвором, що сакралізував 

владу й закріпив її як вічний і необхідний порядок буття, стала релігія, що 
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замінила міфологію. На думку угорського філософа І. Тренчені-Вальдапфеля, 

релігія на етапі переходу від первісної до державної організації утвердилась 

як свідоглядна форма влади над індивідом. Згідно з ним, головна відмінність 

міфології та релігії в тому, що релігія підпорядковує людину потаємним і 

могутнім силам природи, а міфологія – це спосіб образно-алегоричного 

пізнання людиною світу на основі одухотворення природи [60]. Схожу думку 

висловив і німецький філософ В. Вундт, який стверджував, що основна 

відмінність релігії від міфології в тому, що релігія – це вірування в богів, які 

керують природними силами (суб’єкт-об’єктній, «владній» взаємодії тут 

належить ключова роль), а міфологія – віра в духів людей, демонів і тотеми, 

котрі уособлюють єдність племені. 

В ієрархії освячених релігією трансцендентних сил особливе місце 

посіла держава, яку американський філософ Л. Мемфорд порівняв із 

«мегамашиною». Після появи іригаційного землеробства значення держави у 

вигляді сили, що упорядковує й організовує суспільні відносини, стало не 

менш вагомим у житті людини, за її власним сприйняттям, ніж природних 

сил. Володар в епоху стародавніх східних цивілізацій вважався Богом 

(Єгипет), слугою богів (Межиріччя) чи «сином Неба» (Китай). Проголосивши 

нікчемність людини порівняно з природними силами, котрих 

персоніфікували боги, релігія в ранзі цих самих сил увічнила державу. Як 

пише американський вчений В. МакНіл, «божественний статус фараона у 

Стародавньому Єгипті надавав центральній владі стабільність, яку ніколи не 

вдавалося осягнути у високих монархіях Месопотамії, а доктрини 

давньоєгипетської релігії надавали правителю таку владу над своїми 

підданими, яка не мала паралелей у жодній з країн, де правителі, якими б 

деспотами вони не були, самі не проголошувались божеством» [118].  

Характеризуючи політичні режими давніх східних цивілізацій, 

дослідники часто називають їх деспотичними. Слово «деспотизм» походить 

із давньогрецької мови і під ними зазвичай розуміли володаря або правителя 

невільної держави. Вперше цей термін простежуємо в Аристотеля: 
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розглядаючи форми влади, що не спираються на закон, мислитель розрізняв 

деспотизм і тиранію. На відміну від тиранії – узурпованої, нестабільної 

влади, яку здобувають силою, деспотизм, за Аристотелем, – це постійна і 

стабільна влада; вона залежить від згоди народу й часто єдина, яку знає 

народ. Подібно у творі «Про дух законів» деспотизм характеризував Ш.-

Л. Монтеск’є. Деспотичною, за Монтеск’є, можна назвати ту владу, яка не 

спирається на закон і принципом якої є страх. Очевидно, філософ мав на 

увазі не відсутність закону як такого (згадаймо, для прикладу, кодекс законів 

вавилонського царя Хаммурапі чи ідеї давньокитайської школи «Фа-цзя»), а 

те, що закон є лише допоміжним засобом здійснення влади правителем й не 

обмежує самого правителя. 

Деспотизм у стародавніх східних цивілізаціях мав особливості, які 

дозволяють трактувати його як унікальний історичний феномен. На думку 

російського дослідника Л. Васильєва, важлива особливість цих цивілізацій – 

відсутність розвиненого ринково-приватновласницького господарства і, 

натомість, цілковите домінування адміністративно-командного начала [14, 

с. 75]. Централізований розподіл ресурсів та організація спільних робіт, 

нерозвиненість товарно-грошових відносин та інституту власності, 

консервативність технологій – усі ці чинники сприяли закостенінню влади й 

перетворенню її на деспотію.  

У стародавніх східних цивілізаціях утвердився погляд на суспільство 

як особливий феномен в природному космосі, чиї закони функціонування 

відрізняються від природних. Якщо у природі діє закон необхідності 

(наприклад, пори року, фази Місяця чи час сівби та жнив з необхідністю 

змінюють один одного), то в суспільстві ця необхідність порушена й виникає 

потреба в силі, яка постійно спрямовувала б його на належні шляхи 

функціонування, якою й стала держава. 

Крім того, іншою нерозгаданою таємницею стала суперечність між 

вічністю Всесвіту й короткочасністю людського життя. Домінантною рисою 

світогляду стародавніх східних цивілізацій було прагнення подолати тлінність й 
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осягнути вічність. Вічність була онтологічним фундаментом, який вносив у 

життя тогочасних людей гармонію і спокій. Окреме від природи буття людства 

в царстві культури потребувало таких же монументальних, вічних масштабів, 

як і сама природа, які можна було б протиставити природі, осягнувши свободу 

від неї. Держава – сила, що забезпечує в суспільстві порядок і скеровує його на 

незмінні шляхи необхідності – була таким же символом вічності, як і небесні 

світила чи життєдайні ріки, а її влада – таким самим законом буття, як і той, що 

змушує Сонце світити, а Ніл – розливатися двічі до року. 

Важливо наголосити, що для стародавніх східних цивілізацій було 

чужим сучасне розуміння свободи в її негативному вимірі, а саме як 

суверенної сфери самореалізації індивіда, у якій виявляється його 

індивідуальність, нетотожність цілому. Це підтверджує теза американського 

історика Дж. Байнза, який писав, що в давньоєгипетській мові не було слова, 

яке означало б «свобода» або «свобода волі» [92, с. 164]. Натомість у ній 

було розуміння того, що свавільні вчинки провадять до лиха і мають бути 

покарані. В індивіда, отже, не було прав, а були лише обов’язки. Людина – це 

насамперед член політичного цілого, який займає визначене місце у строгій, 

ієрархічній системі влади й мусить коритися законам держави.  

А втім, теза про те, що стародавні східні цивілізації і людська свобода – 

це несумісні поняття, не витримує критики. За словами Е. Окона, у цих 

суспільствах «необхідність становила одне ціле зі свободою» [118]. Поява 

перших держав – нехай навіть в ієрархічно-гіперболізованій формі – заклала 

основи інституційного апарату, який забезпечує суспільне буття свободи в 

позитивному і негативному вимірах. Різне співвідношення цих вимірів на 

кожному етапі історичного розвитку лише модифікувало форми і цілі 

політико-інституційної сфери, не змінюючи її суті, а сучасні демократичні 

держави – це далекий наслідок тієї форми людської організації, яка в 

первинному вигляді постала декілька тисячоліть тому у долинах великих рік.  

Свобода у цих державах-«мегамашинах», яка становила їх суть і 

призначення, – це передусім колективна свобода людства від природної 
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необхідності, а також його автономне від природи буття в царстві культури. 

Досягнення цієї свободи стало можливим лише внаслідок строгої політичної 

організації. У законах держави втілювалось щось більше, ніж просто 

юридичні приписи, а саме уявлення про принципи світобудови як такої, 

засвоєні кожним членом суспільства як моральні і релігійні норми. 

Ідентифікуючи себе з цими принципами, людина усвідомлювала своє 

конкретне призначення в порядку речей та смисл свого земного буття. У 

такий спосіб досягалась легітимність політичної влади, яка спиралась не 

лише на фізичну силу, але й на визнання того, що вона не суперечить 

принципам ні дійсного, ні необхідного світопорядку. Навіть деспотична 

влада на цьому етапі розвитку цивілізації, отже, була формою буття людської 

свободи (ще поки цілковито в її позитивному вимірі).  

Резюмуємо, що деспотична держава-«мегамашина» у стародавніх східних 

цивілізаціях утвердилась як основоположний елемент світобудови, а її 

ключовий принцип – деспотичну владу – релігія об’єктивувала до рангу 

організації світобудови як такої. Це дозволяє трактувати політику у стародавніх 

східних цивілізаціях як «ауратичну». На зв’язок деспотичної державної влади з 

релігією й те, що держава у Стародавньому Єгипті – це, по суті, суспільний 

аналог храму, мікрокосм, що символізує макрокосм світобудови, вказав 

В. МакНіл. «Держава у Стародавньому Єгипті, – писав дослідник, – це храмова 

спільнота з фундаментальним розподілом суспільства між селянськими масами 

та домом бога, а богом у Єгипті був фараон» (цит. за [18]). При цьому іманентна 

спорідненість метафізичного принципу діалогічності політики і мистецтва – 

влади – з політичним началом дає змогу концептуалізувати його 

політизованість за формою. Розгляньмо тепер, як метафізичний принцип 

стародавніх східних цивілізацій – влада, що був іманетно пов’язаний з 

політичним началом, втілився в «ауратичному мистецтві».  

Передусім важливо те, що мистецтво, як і політика, було складовою 

частиною релігії. На думку Н. Померанцевої, «давні єгиптяни розглядали 

мистецтво як один з актів діяння богів, тому воно вважалось божественним і 
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священним» [72, с. 15]. А оскільки релігія відображала максими світогляду, 

який передусім обґрунтовував державну владу, то «ауратичне мистецтво» 

стародавніх східних цивілізацій естетично й символічно оформлювало 

примат державної влади в житті людини.  

З переходом від родово-племінного до політично-організованого 

суспільства з’являється новий вид мистецтва, який потребував саме масової 

організації – монументальна архітектура (давньоєгипетські піраміди, 

вавилонські зикурати тощо). Масштабні форми царських гробниць і храмів 

чи не найкраще передавали ідеї могутності держави, слугуючи ідеологічним 

осердям спільноти. Крім того, важливим був сам процес їх спорудження, 

який мобілізував народ і тримав його у стані субординації. 

Їхня естетика – це передовсім естетика влади, втілена у простих та 

величних формах. З арсеналу естетичних засобів впливу на людські почуття, 

таких як величне, прекрасне, гармонійне, комічне і под., мистецтво 

стародавніх східних цивілізацій освоїло насамперед першу з них – величне. 

Перше, з чим асоціюються великі цивілізації давнини, – це простота форм 

їхніх величних кам’яних пам’ятників, котрі можна образно порівняти з 

деспотичними державами, перетвореними на камінь. Єгипетські піраміди та 

колосальні статуї царів, вавилонські зикурати, ассирійські шекду (могутні 

крилаті бики з головою царя), гробниці китайських імператорів – усе це мало 

на меті пригнобити індивідуальну волю та викликати в ній почуття 

нікчемності порівняно з безмежною могутністю держави. Чи не найкраще ці 

відчуття висловив французький археолог, учасник єгипетського походу 

Наполеона Ф. Жомар: «Коли ви підходите до підніжжя великої піраміди, вас 

охоплює глибоке і сильне хвилювання, відчуття глибокого потрясіння та 

пригніченості, які викликають велич і простота форм, різкий контраст між 

людиною та творінням її рук; око не може охопити його, думці важко 

збагнути його» [34]. 

Важливий принцип політичної влади у стародавніх східних 

цивілізаціях – ієрархія. Влада правителя над суспільством, будучи 
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символічним осердям та стрижнем суспільства, була лиш «верхівкою 

айсберга». Деспотична влада пронизувала суспільство, самовідтворюючись, 

як фрактал, на всіх рівнях суспільної організації й утворюючи «соціальну 

піраміду». «Деспоти Всесвіту» – боги – наділили владою царя (або цар сам 

міг бути одним з богів); настановлені ним правителі провінцій мали таку ж 

деспотичну владу у своїх адміністративних одиницях, як і цар в масштабах 

усього суспільства, а їх підлеглі, своєю чергою, були такими ж всевладними 

правителями у своїх округах і под. При цьому середньовічний принцип 

«васал мого васала не є моїм васалом» не діяв – владоможець вищого рангу 

владарював над усіма поверхами «піраміди», що знаходились під ним. Усе 

життя давнього єгиптянина, шумера чи китайця пронизувала залізна 

дисципліна, а кожен член суспільства – від високопоставленого чиновника до 

простого робітника – мав коритися старшому та невідступно виконувати 

покладені на нього завдання. 

Принцип ієрархії і порядку естетично оформило мистецтво. Як 

зазначав О. Шпенглер, «урочисто крокуюча попереду статуя, галереї пірамід-

храмів IV династії, алеї сфінксів, цикли барельєфів на стінах храмів – усе це 

символи, котрі втілюють залізну необхідність єгипетської долі, застиглої в 

граніті й діориті» [87, с. 242]. 

Окрім ієрархії, принципом влади у стародавніх східних цивілізаціях 

був колективізм. Подібно до піраміди, збудованої з мільйонів кам’яних 

блоків, «політична піраміда» стародавніх східних цивілізацій складалась з 

мільйонів індивідів, об’єднаних в єдине ціле. Як і її «архітектурний аналог», 

вона могла встояти, лише коли її «блоки»-індивіди підтримували одне одного 

й були «на місці», тобто кожен невідступно виконував покладені на нього 

соціальні функції. Як приклад можемо навести одну з перших пірамід – 

ступінчасту піраміду фараона Джосера (правив близько 2697–2673 рр. до 

н. е), а також шумерські та вавилонські зикурати. Проводячи паралель між 

політикою та архітектурою в Давньому Єгипті, американський дослідник 

Дж. Вілсон писав: «Ми приписуємо Джосеру не тільки початок 
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монументальної кам’яної архітектури в Єгипті, але й створення нового 

монстра – бюрократії» (цит. за [17]). 

Одним із чинників, що обумовлював діалогічність політики і мистецтва 

в епоху стародавніх східних цивілізацій, був крайній консерватизм. Їхній 

синкретичний світогляд, за словами О. Шпенглера, був «застиглий у граніті й 

діориті». Світ мислився як раз і назавжди облаштований, і всілякі спроби 

його реформування – чи то в сфері політики, чи то мистецтва – тлумачилися 

як недозволений акт втручання у сферу космічного порядку. Однак саме на ці 

часи припадає перша в історії політична реформа, яка стала мистецькою 

реформою, засвідчивши безпосередню взаємодію політики і мистецтва.  

Прагнучи укріпити свою владу, фараон Аменхотеп IV (роки правління 

1372–1354 до н.е.) здійснив масштабну релігійно-політичну реформу, 

проголосивши єдиним богом сонячний диск Атон, а себе – його пророком. 

Прикметно, що його реформа заторкнула також і давньоєгипетське 

мистецтво. Часи правління Ехнатона, його дружини Нефертіті та сина 

Тутанхамона увійшли в історію як мистецтво Амарнського періоду. Його 

особливість – порушення всіх попередніх канонів: замість велично-

стилізованих поз, членів царської родини зображували максимально 

натуралістично – з відвислими животами й видовженими потилицями.  

Реформа Ехнатона наочно ілюструє нерозривність політики й 

мистецтва в межах метапринципу монізму. Адже традиційне мистецтво 

символізувало політичний устрій, який асоціювався з владою жерців. Якби 

фараон реформував лише політичні інститути й залишив осторонь 

мистецтво, то це призвело б до порушення цілісності світобудови й 

поборювання його влади мистецтвом. Адже політико-інституційна й 

естетико-символічна сфера суперечили б одна одній. Отже, поряд з 

реформою політичних інститутів, Ехнатон був змушений утвердити й нові 

естетичні основи своєї влади, які уособлювало мистецтво. 

Директивний, цілеспрямований вплив політики на мистецтво, що в 

мистецтві Амарнського періоду прийшов на зміну їхній традиційній 
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цілісності, дає підстави говорити про заміну культурного способу їхньої 

діалогічності ідеологічним. Адже ключовим мотивом реформи Ехнатона був 

політичний інтерес – зміцнення своєї влади, довкола якого він вибудував власну 

суб’єктивну модель світобудови, що фактично стала першою в історії 

політичною ідеологією. А реформа мистецтва – лише один з елементів 

масштабної реформи усіх сторін соціокультури, яку здійснив фараон, що в 

рамках синкретичного світогляду не міг виокремити лише політичні інститути, 

не змінюючи при цьому усієї тканини культури (наприклад, перед його 

правлінням єгиптяти традиційно здійснювали поховання на західному березі 

Нілу й поселялись на східному, а фараон змусив поселятись на західному й 

ховати на східному). Однак про ідеологічний спосіб політико-мистецької 

діалогічності, на наш погляд, не йдеться, адже політико-мистецька реформа 

Ехнатона не мала на меті використовувати мистецтво у пропагандистських 

цілях й не розглядала його як символічний вимір влади над суспільством. 

Мистецькі артефакти Амарнського періоду локалізовані лише в недоступних 

для широкого загалу царських гробницях. Зміна канону лише конституювала 

нові правила художньої творчості та не утверджувала мистецтва як «вторинну 

семіотичну систему» (Р. Барт), що безпосередньо відсилає реципієнта до 

політики, відводячи на задній план його естетичну самоцінність. Ця реформа 

Ехнатона нагадує радше заміну кольорів на негативні на кіноплівці, ніж 

формування нових, дієвих засад обґрунтування політичного інтересу, що 

борються за виживання з альтернативою в конкурентному середовищі. Тому 

навіть попри першу в історії політико-мистецьку реформу, діалогічність 

політики й мистецтва в епоху стародавніх східних цивілізацій була цілковито 

культурною за способом: принципи політики, покладені в основу мистецтва, 

органічно поставали з парадигми людської свободи, яка у своїй первинній – 

державницькій – формі втілювалась у гіперболізованій, ієрархічно-

колективістській політичній спільноті. 

Іманентним парадоксом свободи на цьому етапі її історичного буття 

була тиранія влади, що цілковито домінувала над людиною. Прагнення до 
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безмежної акумуляції влади стало законом існування держави, адже не було 

нічого, що стояло б над державою. Вирішення цього парадоксу знаходимо в 

античності, в якій у діалогічності політики і мистецтва «промовляючим» 

стало мистецьке начало, яке обмежило непомірну державну владу й 

підпорядкувало її естетичним категоріям краси, гармонії, міри тощо. 

Перейнявши державну форму організації суспільного буття, античність у 

такий спосіб стала вищим ступенем в еволюції свободи. 

 

3.2 Естетичний, пластичний космос як принцип діалогічності 

політики і мистецтва в епоху античності 

 

Якщо стародавні східні цивілізації можна розглядати як колиску 

людської культури загалом, то античність, без перебільшення, стала 

колискою західної культури. Саме в Давній Греції були закладені основні 

інтелектуальні підвалини, які формували неповторний інтелектуальний облік 

цивілізації Заходу в наступні століття її історії.  

Під античністю розуміють історичну епоху від зародження державності 

у старогрецьких племен, що відбулось у напівлегендарну гомерівську добу 

(ХІІ ст. до н. е.), до падіння Західної Римської імперії в  476 р. н. е. Її зазвичай 

поділяють на дві великі стадії – класичну (ХІІ ст. до н. е. – ІV ст. до н. е.) та 

елліністичну (IV ст. до н. е. – V ст. н. е.). У класичну відбувся розквіт 

давньогрецької культури й переважала полісна модель державності. В період 

еллінізму настало об’єднання Середземномор’я під владою великих імперій 

(держави Олександра Македонського та Риму), а давньогрецька культура 

поєдналась з численними культурами Сходу. У нашому дослідженні 

аналізуємо лише класичну епоху. 

Як було визначено в попередньому розділі, відправною точкою 

античного світогляду, що слугувала основою уявлень про політику, 

мистецтво, обумовлюючи їхню діалогічність, був самосутній матеріально-

чуттєвий світ – космос. Такий світогляд радикально відрізнявся від 
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світогляду стародавніх східних цивілізацій, що ґрунтувався на принципі 

влади, об’єктивованої з деспотичної держави й піднесеної до рівня 

світобудови як такої. Давні греки мислили всі його частини, зокрема богів, 

людей, держави, природу тощо, як пов’язані між собою й такі, що підлягають 

єдиному закону вселенської необхідності – логосу.  

Уявлення про логос обумовило ставлення давніх греків до політики і 

влади, що було цілком відмінне, ніж в стародавніх східних цивілізаціях. У 

суспільних відносинах логос ототожнювався зі справедливістю й поставав як 

своєрідна антитеза до свавільної, необмеженої влади. Натомість, вважаючи 

себе складовими частинами космосу й приймаючи його принципи як власні, 

давні греки корились лише тій владі, що здійснювалась на засадах етики, 

розумності і справедливості.  

Політика для давніх греків була мистецтвом життя разом. Способом 

спільного буття був поліс – місто-держава, від якого, власне, утворено слово 

«політика». Людину уявляли як «політичну тварину». Це означає, що, з одного 

боку, вона була невід’ємною частиною цілісного суспільного організму – 

держави, а з іншого – його активним учасником, який нарівні з іншими брав 

участь у спільних справах. «Проживання разом» заради щасливого і благого 

життя проголошувалось найвищим покликанням громадянина. «До 

найбільшого і найвищого щастя прямує те об’єднання, що є найголовнішим і 

охоплює решту об’єднань. Саме воно називається державою або політичним 

об’єднанням», – писав Аристотель [2, с. 2]. На відміну від деспотичних держав 

Стародавнього Сходу, де політичний устрій був сакралізований та раз і 

назавжди визначений, антична політика була динамічним та раціональним 

процесом, у якому рішення приймали і скасовували, а уряди обирали й тут же 

скидали. Будь-яке політичне рішення насамперед мало бути легітимним. А його 

легітимність походила не із сакральних джерел, а з найбільшої відповідності 

загальному благу та інтересам спільноти.  

Участь у політиці для древніх еллінів була і правом, і обов’язком. У 

нерозривній єдності права й обов’язку поставала для них свобода. Свобода 
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була предметом гордощів еллінів, тим способом життя, який відрізняв їх від 

варварів. Есхіл вклав ці почуття в уста цариці Персії: 

Цариця: Де є ті Афіни, друзі? Де розміщений той край? 

Хор: Ген на заході, де Сонце, владар неба, спати йде. 

Цариця: А чому мій син надумав містом цим заволодіть? 

Хор: Вся Еллада владареві покорилася б тоді. 

Цариця: Ну, а хто в них воєвода, хто над військом володар? 

Хор: Не стоїть ніхто над ними, та й не вміють слугувать [31, с. 19]
 
. 

 

Потрібно вказати, що розуміння свободи в античності було цілком 

позитивним. На думку Р. Пархоменка, поняття «бути вільним» у Стародавній 

Греції появилося набагато раніше, ніж саме поняття свободи, й означало 

жити на рідній землі та не перебувати під чиїм-небудь пануванням [65]. 

Свобода зовсім не означала анархію, а ототожнювалась передусім з рівністю 

громадян перед законом.  

Хрестоматійне трактування людини як «політичної тварини» 

передбачало нерозривність свободи і політичної сфери. Вільною була вся 

політична спільнота, увесь поліс, а індивід був вільним настільки, наскільки 

він був співпричетний до поліса. «Античній культурі, – пояснюють 

І. Жиркова та Ю. Пустовойт, – був чужим досвід особистості, у якій і для 

якої можна було помислити свободу. Вона підпорядковувала людину роду й 

осмислювала її винятково в рамках родових відносин. Думка про 

самодостатність особистості була їй цілком чужою» [32]. Як приклад 

колективістського розуміння свободи Р. Пархоменко наводить політичне 

вчення Платона. Основою свободи для Платона було поняття блага. Благо – 

це вищий, досконалий рівень буття, що реалізується винятково в автаркії 

(незалежності) поліса. На індивідуальному рівні свобода – це устремління до 

блага, що охоплює здатність особи володіти собою й діяти на благо поліса 

[65]. «Моя» свобода – це інтеріоризована свобода поліса, невід’ємною 

частиною якого є кожне окреме «Я». Зазначимо, що персоналістичне 
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розуміння свободи й думка, що людина може бути вільною й поза 

суспільством і державою, почало з’являтися у вченні кініків, стоїків та 

епікурейців лише в епоху еллінізму й прийшло разом із занепадом полісної 

державності й класичної культури загалом.  

Таке розуміння свободи обумовлювало особливе ставлення стародавніх 

еллінів до влади як до засобу досягнення загального блага, що радикально 

відрізнялося від її сприйняття у стародавніх східних цивілізаціях як 

самостійної мети-в-собі. Саме за критерієм відповідності суспільному добру 

Аристотель поділяв форми правління на правильні і неправильні, 

стверджуючи, що у правильних (монархія, аристократія, політія) влада 

здійснюється в інтересах усіх, а в неправильних (тиранія, олігархія, 

демократія) – лише тих, хто править. Деспотія для греків була цілком 

неприйнятною.  

Якщо колективізм в античності передував індивідуалізму, а людина 

була насамперед часткою політичного цілого, то який чинник, не 

виокремлюючи людину з держави, водночас запобігав її абсолютизації й 

відчиняв двері свободі? 

У контексті діалогічності політики й мистецтва абсолютна цінність 

належала не владі – політичному началу, а красі – мистецькому началу, яка 

пронизувала увесь космос та визначала, як його іманентний атрибут і 

осмислення держави. «Космос, – писав О. Лосєв, – це також твір мистецтва. З 

погляду усієї естетики античності, космос – це найкращий, найдосконаліший 

твір мистецтва. Сам термін ―космос‖ (―κόσμος‖ дослівно перекладається як 

―порядок‖. – Є. Л.) вказує на лад, гармонію, порядок, красу» [43]. 

Втілюючись у політичному бутті, принцип краси, по-перше, нормативно 

встановлював рамки самовияву держави. А по-друге, трансформував саму 

державу, яка поставала неначе мистецький твір й мусила підкорятися 

началам краси – гармонії, мірі, порядку тощо. Думка, що існує «щось», що 

стоїть над державою й обмежує її, стала важливим рубежем в еволюції 

свободи.  
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Щоб обґрунтувати цю тезу, потрібно розпочати з екскурсу в античне 

розуміння мистецтва. У давньогрецькій мові мистецтво позначали словом 

«τέχνη». Цим же словом позначали і будь-яке ремесло, як-от шевське, 

теслярське, гончарське тощо. В найширшому розумінні, мистецтво – це 

творення нових речей. Корінь слова «τέχνη» походить від слова «τίκτω» – 

«народжувати». Як народження є творенням життя, так і мистецтво є 

творенням речей. Створюючи-«народжуючи» речі (подібно до деміурга, що в 

діалозі Платона «Тимей» створює усі природні сутності, зокрема людину), 

людина продовжує у своєму штучно створеному космосі іманентну природну 

функцію творення і в такий спосіб вписувала свій людський світ у природний 

світопорядок. За словами О. Лосєва, в античному світогляді «неможливо 

говорити ні про наближеність мистецтва до життя, ні про їх нерозривність. 

Це не дві сфери, які вступають між собою у певне відношення, а одна єдина» 

[44]. 

Ототожнюючи мистецтво і життя, антична думка піднімалась до 

панестетизму, згідно з яким прекрасною, а отже «мистецтвом» (у сучасному 

розумінні), могла бути будь-яка створена людиною річ, навіть така проста, як 

одяг чи інвентар. Мистецтво було творенням речей і водночас творенням 

краси. А красу уявляли так, наче вона «розлита» по всьому природному і 

створеному людиною космосі. При цьому носієм об’єктивної краси була 

природа, а мистецтво могло лише віддзеркалювати, «наслідувати» цю красу 

(на цьому ґрунтувалась антична теорія мистецтва як «мімезису» – 

наслідування). 

Принцип, згідно з яким влада відносна, а краса абсолютна й повинна 

обмежувати владу, уперше знаходимо в гомерівському епосі, який часто 

називають Біблією античності. У випадку з «Іліадою» та «Одіссеєю» 

повністю збуваються слова Ф. Шеллінга про те, що «народ здобуває 

міфологію не в історії, а, навпаки, міфологія визначає його історію, або, 

краще кажучи, вона не визначає історію, а є його долею, як долею є і 

характер людини» [59, с. 377].  
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Світ богів в «Іліаді» та «Одіссеї» – міфологічний ідеал людського 

суспільства. Головною рисою цього ідеалу є відсутність абсолютної, 

тиранічної влади і, загалом, сакралізації влади як такої. Як влада Зевса на 

Олімпі – міфологічна ідеалізація людського суспільства, так і влада царя 

серед підлеглих не є ні священною, ні абсолютною. Влада – лише засіб 

впорядкування відносин відповідно до принципів Логосу й родового звичаю. 

Носій влади для Гомера – лише «перший серед рівних», а його влада – 

обмежена законом та є радше обов’язком, ніж правом. 

Уявлення про владу тісно пов’язані з уявленням про політику, що 

позбавлена і тіні тієї сакралізації, якою вона була наділена у стародавніх 

східних цивілізаціях. Самостійні державні інституції – цар, рада старійшин та 

народні збори – у гомерівські часи вже виникли, але ще не пустили 

глибокого коріння в суспільство, яке існує як сукупність самодостатніх 

патріархальних общин. Як вказує Д. Петрушевський, «якщо ми говоримо, що 

державність в гомерівському суспільстві лише зароджується, то під цим ми 

розуміємо те, що в суспільстві тільки зароджується організація, що стоїть над 

організаціями родових груп, з яких складається гомерівське суспільство. 

Держава – це ще дуже поверхова надбудова, і якщо забрати цю надбудову, 

суспільство від цього аніскільки не зміниться» [67, с. 48]. 

Якщо політика – нетривка, десакралізована й лише пускає корені в 

суспільстві, то краса – абсолютна і всепроникна. Йдеться і про красу космосу 

загалом, і про її відображення в людській діяльності – мистецтво.  

Важливо пам’ятати, що мистецтво в гомерівські часи не мало 

нинішньої автономії; «мистецтвом» була вся сукупність виготовлених 

людиною красивих, але потрібних речей. У гомерівському епосі натрапляємо 

на безліч описів столів, стільців, ліжок, зброї, одягу, посуди тощо. Не 

шкодуючи епітетів, поет називає їх «красивими», «прекрасними», «прекрасно 

зробленими». Людина в часи Гомера жила в оточенні суцільної краси. 

Первинним носієм краси був космос, однак через «наслідування» вона 

опредметнювалась і в людській діяльності – у численних творах мистецтва. 
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Проводячи паралель з естетизацією влади у стародавніх східних 

цивілізаціях, що втілювалась у монументальній архітектурі (піраміди, 

храми), доцільно наголосити, що Гомер змальовував царські палаци 

(наприклад, палац царя феаків Алкіноя) так, наче вони – не цілісність, а 

сукупність окремих частин, як-от дверні ручки, пороги, карнизи тощо. 

Уявлення про царський палац як символ державної влади та єдності 

суспільства для нього, очевидно, було чужим. 

У цьому панестетичному, «красивому» космосі, отже, на певному етапі 

його буття з’являється політика. Якщо з якихось причин політика суперечить 

мистецтву, Гомер, не вагаючись, віддавав першість мистецтву, яке є 

втіленням краси – іманентного атрибута абсолютного космосу. Яскравий 

приклад – епізод з 1-ї пісні «Одіссеї»: коли Пенелопа, цариця Ітаки, 

попросила мандрівного співця Демодока перестати виконувати мелодію, яка 

навіяла у неї смуток за пропалим Одіссеєм, її син Телемах докоряє, 

наголошуючи на сакральності мистецтва: 

«Вірному, матінко люба, навіщо борониш співцеві 

Тим нас втішати, до чого він прагне в думках? Не співці тут 

Винні, а винен тут Зевс, що людям, які задля хліба 

Тяжко працюють, те, що захоче, вкладає до серця». 

(Од. І, 346–350) 

 

Із цих слів видно, що мистецтво (у наведеному епізоді – музика) має 

сакральне походження, яке напряму пов’язує його творця з богом, тобто 

володіє тією властивістю, якою у стародавніх східних цивілізаціях наділялась 

лише влада. Саме тому ніхто не має права змусити замовкнути аеда, навіть 

цариця. 

У гомерівську епоху політика тільки розпочала утверджуватися в 

суспільстві і ще не стала тим «найвищим благом», як її визначали в часи 

Платона й Аристотеля. Втім, навіть в епоху високої класики, коли давні 

греки вже не мислили свого космосу без політики, все ще діяв гомерівський 
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принцип абсолютизації краси, який і надалі обмежував державу. На цьому 

етапі краса одержала конкретне втілення: її еталоном стало людське тіло. 

«Краса пластична, – писав О. Лосєв. – Це означає, що краса у своїй 

загальності (не краса дерева чи каменя, людини чи суспільства, а сама краса, 

яка є присутньою у всіх прекрасних тілах і речах, але сама по собі не є 

жодним з них) повинна бути живим людським тілом» [44].  

Світогляд, у якому людське тіло постає основоположним мірило буття, 

називається пластикою. Його причиною О. Лосєв називав рабство, що стало 

економічним підґрунтям античної цивілізації. «Пластика і рабство, – писав 

вчений, – зливаються в єдине ціле, як форма і матеріал зливаються в окрему 

річ. Рабство було тією матеріальною базою, яка оформилась в пластику 

античної держави, в статурність статуй Едіпів та Антігон, в божественно 

прекрасні тіла Афродіт і Аполлонів. Рабство – це матеріал для античної 

соціальної статуї, її мармур і бронза» [44].  

Пластика настільки пронизувала античний світогляд в епоху високої 

класики, що він фактично розчинявся в ній, а вона в ньому. Поєднавшись з 

давнішою, ще гомерівською абсолютизацією краси, в основу світогляду в 

епоху розвинених рабовласницьких відносин лягло не будь-яке, а тільки 

красиве тіло, наділене принципами міри, гармонії, симетрії, «золотої 

середини», «нічого зайвого» тощо. Тілесна краса переносилась на такі, 

здавалось, далекі від тіла царини, як архітектура, мораль і – щонайважливіше 

– політика. Тілесні пропорції лежали в основі античних храмів. «Тілесною», 

за принципом калокагатії – тотожності доброго і прекрасного, була також 

антична етика (тільки в красивому тілі могли існувати чесноти).  

Зрештою, тілесною була й антична політика. Державу давньогрецький 

світогляд уявляв на зразок соціальної скульптури, переносячи на неї ознаки 

тілесної краси – гармонію, міру, симетрію тощо.  

Потрібно наголосити, що краса – це форма. Осмислювати державу в  

межах форми, зокрема тілесної, означає обмежувати її, адже форма – це 

завжди межі чогось. У стародавніх східних цивілізаціях, своєю чергою, 
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держава була безмежною. Правитель, що й так був наділений усією 

повнотою влади, прагнув до ще більшого возвеличення і множення атрибутів 

своєї влади. Піраміда, яка повинна була вражати своїми розмірами, могла 

бути ще більшою і помпезнішою, якби не фізичні ліміти. А обмежувати 

державу – це ніщо інше, як відривати простір до свободі. Політична 

філософія Платона й Аристотеля засвідчила це чи не найкраще. 

І для Платона, і для Аристотеля держава була втіленням найвищого 

морального блага. Однак мораль для давніх греків існувала в «здоровому 

тілі», а етика, згідно з принципом калокагатії, не відокремлювалась від 

естетики. Отже, щоб бути доброю, держава мусила також бути красивою. А 

критерій краси – тіло. Отже, держава – тілесна.  

Скульптурність держави у вченні Платона й Аристотеля полягала не 

лише в гармонії її частин, у її пластичному «ліпленні» (паралель можна 

провести зі скульптурами Фідія чи Праксителя), але й перенесенні на неї 

елементів суто людського буття та її порівнянні з тілом. «Відповідно, 

Главконе, – стверджує Платон в «Державі», – ми приходимо до висновку, що 

в державі і в душі кожної окремої людини наявні одні й ті самі начала, і що 

кількість їх однакова» [70, с. 176]. Платон, як відомо, не описував емпіричної 

держави, а, намагаючись з’ясувати, яка саме держава найбільше відповідає 

уявленням про благо, створив ідею держави. Скульптуру можемо трактувати 

як «ідею ідеї» або «метаідею» держави.  

Схожими були й погляди Аристотеля, який у «Політиці» не раз 

порівнював державу з тілом. «Держава, – писав філософ, – порівняно із 

сім’єю та кожним з нас є первинною з природи, бо необхідно, аби ціле 

передувало частині. Коли, скажімо, знищити живу істоту в її цілому і в неї не 

буде ніг, не буде рук, то залишиться тільки назва їх, достоту як ми кажемо 

―кам’яна рука‖. Оскільки ж людина, опинившись у відмежованому стані, не є 

самодостатньою істотою, то вона так співвідноситься з державою, як усяка 

частка зі своїм цілим» [2, с. 17].  

У «Політиці» Аристотель найкращим вважав той державний устрій, 

який ґрунтується на естетичних принципах тілесності – мірі, гармонії та 
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«золотій середині». Між політичним та мистецьким вченням Аристотеля існує 

явна паралель: «Отже, зрозуміло, що найкраще державне об’єднання – те, котре 

витворюється із середніх складників, і ті держави мають найкращий устрій, де 

середній прошарок становить значну кількість і користується більшим впливом 

порівняно з обома крайніми верствами окремо» [2, с. 116]. Однаковий – 

серединний – принцип покладено в основу Аристотелевої мистецької теорії. 

Розглядаючи питання про ідеальний розмір мистецького твору, мислитель 

надавав перевагу принципу «золотої середини», адже «надто мале не може 

стати прекрасним, так як його огляд, здійснений майже миттєво, зливається, 

гублячи суттєві елементи, ні надто великим, оскільки, маючи змогу бути 

охопленим лише по частинах, втрачає свою єдність та цілісність» [3, с. 34]. 

Окрім естетизації політики, у політичному вченні Платона й 

Аристотеля чітко простежується і зворотна тенденція – політизованість 

мистецтва. Держава була не просто тілом, а найголовнішим тілом, що 

охоплювало всі інші тіла (індивідів, сім’ї, роду тощо). У «політичному тілі» 

держави, як і в людському тілі, усі частини та функції мають бути злагоджені 

й підпорядковані керівному центру. Не було винятком й мистецтво, яке 

Платон та Аристотель розглядали не інакше, як з погляду виконання ним 

політичних функцій. 

У діалогах «Держава» та «Закони» Платон багато уваги звертав на 

мистецьке виховання ідеального громадянина. Мистецтво, за Платоном, було 

важливою частиною держави й мало бути повністю регламентоване її 

законами. «Не можна допустити, – стверджує Платон у «Законах», – щоб 

дитячі душі призвичаювались відчувати музичну насолоду чи біль у спосіб, 

який суперечить законами та волі законодавців. Молодь має слухати тільки ті 

музичні радощі та болі, що й старші правителі держави» [120]. Ніхто, на його 

думку, «не повинен робити будь-який рух у танці, який суперечить 

публічним та сакральним пісням» [120]. 

У «Державі» Платон звертав багато уваги на відповідність мистецтва 

(зокрема музики) різним соціальним станам. Так, касті землеробів та 
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ремісників філософ вказув слухати лише лідійський лад, який налаштовує на 

мирний, покірливий настрій. Для воїнів, своєю чергою, обов’язковим був 

дорійський лад, який викликає войовничі почуття. Змішання ладів – 

неприпустиме, адже дорійський лад може спонукати нижчі касти до бунту, а 

лідійський – «розслабити» військо й підірвати його бойовий дух.  

Аналогічні міркування знаходимо і в Аристотеля. Розрізняючи в 

«Політиці» різні форми державного устрою, мислитель стверджував, що з 

кожною з них корелює свій етос, себто моральний характер народу, який 

повинен узгоджуватися з типом правлячих інститутів. У своїй політичній 

філософії Аристотель на основі етосу прагнув вибудувати універсальну 

модель кореляції між формами правління та мистецтвом. На відміну від 

Платона, який стверджував, що існує лише одна ідеальна держава, а отже, й 

одне «правильне» мистецтво, у поглядах Аристотеля знаходимо політико-

мистецький плюралізм: кожній із «правильних» (монархія, аристократія, 

політія) форм державного устрою відповідав власний тип мистецтва, що 

виховує громадян у відповідному етосі. Віддаючи перевагу політії як 

найдосконалішій – «серединній» – формі правління, мислитель вважав, що з 

нею корелює дорійський лад, який ґрунтується на тих самий «серединних» 

принципах і який, отже, зобов’язана використовувати держава для виховання 

своїх громадян. «Стосовно ж дорійського ладу, – писав філософ, – то всі 

згідні з тим, що йому притаманна найбільша стійкість і що він переважно 

додає мужності. А ще ми завжди віддаємо перевагу середньому поміж 

крайнощами, і, за нашим твердженням, саме до цього й слід прагнути, 

дорійський лад з-поміж решти якраз і має відповідні риси. Звідси зрозуміло, 

що молодь належить виховувати переважно на дорійських мелодіях» [2, 

с. 226]. 

Усе вищесказане дозволяє визначити естетичний, пластичний космос 

як принцип діалогічності політики і мистецтва в епоху античності. Цей 

принцип докорінно відрізнявся від влади, що обумовлювала їх синтез в епоху 

стародавніх східних цивілізацій. Відсутність тиранічної, абсолютної влади, а 
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також її сакралізації була однією з головних ознак гомерівського епосу, що 

ліг в основу античної культури. Натомість абсолютним началом для 

античного світогляду була краса, що конституювало мистецьке начало як 

«промовляюче», а політичне як «слухаюче». Пластичний світогляд 

спричинився до того, що державу стали ототожнювати з людським тілом, а 

принципи тілесної краси – гармонія, міра, «золота середина» – оформились в 

естетику політичних форм, постаючи при цьому як чинник обмеження 

деспотичної влади. 

Колізія свободи в античну епоху полягала в тому, що держава 

поставала первинною щодо людини, поглинаючи її, як ціле частину. Так, у 

діалозі Платона «Крітон» друзі вмовляють несправедливо засудженого 

Сократа врятуватись втечею із в’язниці, але Сократ відповідає, що воля 

держави важливіша, і він мусить їй підкоритися, хай навіть це суперечить 

його благу. Ця колізія отримала розв’язання в епоху середньовіччя, яке 

утвердило свободу людини, зокрема, і від держави й постулювало політико-

мистецьку діалогічність як чинник її конституювання.  

 

3.3 Трансцендентне духовне буття як принцип діалогічності 

політики і мистецтва в епоху середньовіччя 

 

Середньовіччя – майже тисячолітня епоха в історії Західної цивілізації. 

Її умовним початком зазвичай вважають падіння Західної Римської імперії 

476 р. н. е., а кінцем – настання епох ренесансу та реформації в XV–XVI ст. 

За словами французького історика Ж. Ле Гоффа, «ми досі живемо серед 

матеріальних і інтелектуальних уламків середньовіччя» [41, с. 10]. 

Майже кожен погодиться, що основна середньовічного світогляду, в 

контексті якого ми роглядаємо діалогічність політики і мистецва, – цілковите 

домінування християнського віровчення у всіх сферах життя людини. В 

основу усієї середньовічної культури було покладено абсолютне начало, 

яким був єдиний Бог. Проголосивши «моє царство не від світу цього» (Ів. 18: 
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36), Бог відкрив людині свою трансцендентну, духовну суть. Середньовічний 

світогляд трактував дух як вічний і божественний, а тіло як тлінне і гріховне. 

Земне буття – це лише тимчасовий етап перед зустріччю з Богом. Оскільки 

сам Бог – непізнаваний, то наблизитись до Нього можна було лише через 

пізнання Його творіння – світу, в якому середньовічна людина вбачала 

насамперед сукупність символів духовного буття.  

У другому розділі дисертації ми концептуалізувати трансцендентне 

духовне буття як принцип діалогічності політики й мистецтва в епоху 

середньовіччя. Ми також визначили, що середньовічна епоха започаткувала 

новий рівень в еволюції свободи, який утвердив автономію людини, зокрема 

перед державою, а політико-мистецький сиикретизм, з одного боку, 

ґрунтувався на цій парадигмі свободи, а з іншого – поставав чинником її 

конституювання. Потрібно ще раз наголосити, що середньовічна 

діалогічність політики і мистецтва мала симетричний характер. Якщо в епоху 

стародавніх східних цивілізацій принцип їх взаємодії був політизований, а в 

античну добу естетизований, то для середньовіччя неможливо виокремити 

первинність політики щодо мистецтва чи мистецтва щодо політики. Їхню 

дифузію зумовлювало третє начало – релігія. Саме в контексті релігії 

«ауратична» середньовічна політика набувала естетичного виміру, а 

«ауратичне мистецтво» – політичного. Далі ми розглянемо ці тези 

докладніше, але спершу в загальних рисах розгляньмо принцип 

трансцендентного духовного буття. 

У будь-якому поцейбічному бутті він вбачав не стільки самостійні 

сутності, скільки символи божественної слави, яка їх створила, сповнила 

неземним смислом і розмістила в строгому порядку світобудови. Єдиним 

істинним буттям для середньовічної людини було трансцендентне, духовне 

буття, а зовнішній, видимий світ був для неї чимось тимчасовим, тлінним, 

похідним від Божого буття. За словами Ж. Ле Гоффа, людям середньовіччя 

«треба було пройти довгий шлях, щоб зустріти по інший бік екрана 

символізму фізичну реальність світу, в якому вони жили» [41, с. 130]. 
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Маючи різну природу, духовний та земний світи водночас становили 

єдине ціле. Сполучною ланкою між ними був не лише Ісус Христос, в якому 

поєднались дві природи – божественна і людська, але й кожна людина, 

створена «за образом Божим» й наділена безсмертною душею. Тома 

Аквінський намагався об’єднати ці два світи за допомогою концепції ієрархії 

законів. У вченні Томи над усім сущим панує вічний закон, тотожний 

принципам, які керують Всесвітом, та самому Богові. Щаблем нижче 

розташований природний закон – його віддзеркалення у свідомості людей, 

який велить прагнути добра й уникати зла, пізнавати істину й поважати один 

одного. Оскільки людина має свободу волі та часто схильна збиватися з 

природного закону, на його варті поставлений людський закон, який видає 

держава. Єдність духовного і земного буття, за словами Ж. Ле Гоффа, 

«сковувала волю людей, заважала їм торкатися будівлі земного суспільства, 

не розхитуючи водночас небесного суспільства. Адже реальністю для 

середньовічної людини було не лише те, що небесний світ такий же 

реальний, як і земний, але й те, що ці два світи становлять єдине ціле» [41, 

с. 154]. 

Середньовічна людина жила в універсумі символів, які були для неї 

знаками вищої реальності. У творах Отців Церкви звучить успадкована від 

неоплатоніків теза, що небесний світ є ідеальним прообразом земного світу. 

Найрельєфніше вона представлена в Августина, який розмежовував два 

гради – земний і небесний, ототожнюючи їх з державою та Церквою. При 

цьому, за словами німецького вченого Г. Маєра, «Civitas Dei або ecclesia 

(град Божий) є не інституалізованою церквою, що протистоїть державі, а 

навпаки – прямо в її конкретній даності – святим знаком серед людей, що 

трансцендує старе суспільство та його егоїзм» [50, с. 83].  

Примат духовного начала перед тілесним та трактування земного буття 

як сукупності символів небесного породили важливі наслідки для 

середньовічної політики. Головна ідея, яка лежить в її основі, – сприйняття 

земного життя як чогось незрівнянно нижчого порівняно з духовним буттям, 
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«перепустку» у яке надає інша велика інституція й головна суперниця 

держави – Церква. Звідси випливає засадничий принцип, згідно з яким 

людина має обов’язки насамперед перед Богом, а вже потім перед державою, 

яка не має права втручатись у сферу життєдіяльності, що пов’язує людину з 

Богом.  

Обґрунтування цього принципу знаходимо передусім у Біблії. 

Державна влада, згідно із Святим Письмом, належить до Божого плану щодо 

людей. За словами апостола Павла, «немає влади, як не від Бога» (До римлян 

13: 1). А втім, основна теза, яка закладає підґрунтя християнського розуміння 

політики і яку повторює і Старий, і Новий Завіт, полягає в тому, що 

абсолютна влада належить лише Богові (Вихід 20: 2-5; Мт.28: 18). Перед 

Богом – усі рівні, а правитель – такий самий Його слуга, як і будь-який 

смертний. Проголосивши заповідь «не сотвори собі кумира», Біблія прямо 

забороняє поклонятися будь-якій владі й виконувати її вказівки, якщо вони 

суперечать Божим заповідям (Дії 5: 29). 

В образі «великої блудниці» з книги Одкровення більшість 

інтерпретаторів вбачає метафору Римської імперії – нечестивої держави, яка 

вимагає поклоніння лише собі. Натомість Біблія протиставляє «кесареве» і 

«Боже» (Мт. 22: 21) й велить поклонятися лише Богові. Окрім уподібнення 

Римської імперії до «великої блудниці», Біблія також містить метафоричне 

порівняння великих імперій давнини – Вавилону, держави Ахеменідів, 

імперії Олександра Македонського і знову Риму – з гігантським ідолом, який 

приснився вавилонському царю Навуходоносору: «аж ось один великий 

бовван, бовван цей величезний, а блиск його дуже сильний; він стояв перед 

тобою, а вигляд його був страшний» (Даниїл 2: 31). Порівняння великих 

держав з ідолом вказує на нечестивий – сакральний та деспотичний – 

характер їхньої влади. Розгадавши сон Навуходоносора, пророк Даниїл 

передбачив крах цих імперій і встановлення Божого царства на землі. 

До держави Святе Письмо формулює передусім обов’язки – творити 

справедливість, добро, піклуватися про вбогих тощо. У Старому Завіті також 



129 
 

є теза, що справедливий правитель виконує не свою волю, а волю Господа 

(1 Хроніка 19: 6-7). Загалом Святе Письмо проголошує державу хоч 

потрібним, але земним інститутом, що піддається гріху. Її влада – ніщо 

порівняно з владою Господа.  

Ключовий принцип політичної думки середньовіччя, що випливав із 

біблійного вчення, – обмеженість будь-якої влади законом. «Для 

середньовічного світогляду, – пише американський історик Р. Гойт, – 

характерним було те, що кожен лорд, включно з верховним лордом (dominus 

rex) – королем – перебуває під законом, а його правління обмежене законом. 

У середньовічній політичній думці не було місця для абсолютної чи 

свавільної влади. Основне призначення правителя – творити справедливість» 

[111, с. 250].  

Середньовічна політична думка у такий спосіб закладає засадничий для 

середньовічної свободи принцип, згідно з яким, людина, будучи створеною 

«за образом Божим», володіє недоторканою сферою свого буття, у яку не має 

права втручатися навіть держава. Таке бачення держави й політичної свободи 

радикально відрізнялося і від обожнення держави в стародавніх східних 

цивілізаціях, і від проголошення її найвищим благом в епоху античності. Цей 

принцип втілився в середньовічній доктрині природного права, яке 

небезпідставно називають попередником сучасних прав людини. За словами 

американського дослідника Б. Оренда, «якщо ми маємо зобов’язання перед 

Богом, ми повинні мати також права на ті об’єкти та потреби, які дають нам 

змогу ці зобов’язання виконувати. Права людини, в цьому контексті, є 

частиною природної логіки: індивід не може виконувати свої обов’язки, не 

маючи відповідних щодо них прав» [119, с. 192].  

Ідея, що людина має обов’язки перед Богом, передбачає обмеження 

земного «тіла» держави й утворює простір, в якому вона могла б ці обов’язки 

виконувати. На відміну від античності, яка трактувала свободу в 

колективному вимірі й не відокремлювала свободи особи від свободи поліса, 

середньовічна філософія розуміла її в дуже персоналістичному сенсі – як 
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свободу волі індивіда, яку він здатен використати на добро чи зло. Ця 

свобода має божественне походження та є іманентною якістю людини – нею 

скористалися ще Адам і Єва в Едемському саду. Вона передує будь-якому 

політичному утворенню й не потребує санкції з боку держави. 

Свобода, втілена у праві, у середньовічних текстах трактувалась 

передусім у негативному вимірі. Одне з таких визначень наводить А. Гардінґ, 

цитуючи корпус середньовічного церковного права, що визначає свободу як 

«природну силу кожної людини чинити те, що вона бажає, якщо її не сковує 

закон» [109]. Схоже визначення подає й трактат середньовічного юриста і 

теолога Жана Жерсона «De vite spirituali animae» (1402). Жан Жерсон одним 

із перших провів чітку лінію між об’єктивним правом (lex) та суб’єктивним 

(jus). Якщо об’єктивне право – це щось іманентно розумне, як його визначали 

ще античні мислителі, то суб’єктивне – конституює суспільний вимір 

свободи, який полягає в «безпосередній здатності або силі, що належить 

кожній людині відповідно до веління її розуму та вимоги загальної 

справедливості» (цит. за [129, с. 168]). 

Як вказує О. Столяров, «християнство радикально трансформувало 

моральний імператив, поставивши у центр розгляду благо ближнього – саме 

у такий спосіб сфера етики була відокремлена від сфери права» [77, с. 505]. 

Розділення етики і права проходило за лінією понять liberum arbitrium 

(свобода волі) та jus (право). Cвобода волі – це метафізична здатність 

обирати між добром і злом, якою Бог наділив людину. Цей вимір свободи 

існує між людиною і Богом, перед яким вона відповідатиме за своє життя на 

Страшному суді. Своєю чергою, jus – це секулярний вимір свободи, який 

постає між людиною і людиною чи людиною і державою. Jus утверджує 

суверенну сферу, яка належить індивідові, аби він міг реалізувати liberum 

arbitrium відповідно до Божих заповідей. Тома Аквінський визначив три 

основні «природні» права – на життя, на продовження роду та пізнання Бога. 

Ці права, з одного боку, обмежують державу, а з іншого – встановлюють 

мету її функціонування, закладаючи основи сучасних теорій прав людини. Як 
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наслідок, середньовічні мислителі почали трактувати політичну свободу 

передусім негативно – як свободу індивіда від втручання з боку держави. 

«Коли ми говоримо про середньовічне розуміння свободи, – пише А. Гардінґ, 

– то, очевидно, що вона не передбачала права голосу чи висловлення 

політичних опіній. Натомість свобода, про яку йде мова, була радше вагомою 

передумовою цих сучасних свобод. Вона полягала у здатності діяти в 

інтересах спільноти без впливу з боку центрального суверена» [109]. 

У межах релігійного світогляду середньовіччя естетично-символічне 

втілення максими політичного буття, згідно з яким земне «тіло» держави 

повинно бути обмежене духовним началом, подає середньовічне церковне 

мистецтво. Найповніше ця концепція втілилась в готичній архітектурі. 

Засновник готичного стилю – абат Сугерій з Сен-Дені – перебував під 

впливом писань Псевдо-Діонісія та Отців Церкви, що порівнювали духовну 

красу з сяючим світлом. Сугерій розширив вітражі у храмі в Сен-Дені, 

заливши його приміщення різнокольоровим світлом, та надав аркам і 

перекриттям стрільчасту форму, що символізувала промені. 

Варто зазначити, що на відміну від античного світогляду, що 

ґрунтувався на самосутньому бутті космосу, Біблія проголошує, що красивий 

світ був створений Богом, а найдовершенішим Його творінням стала людина, 

яку Бог створив за «Своїм образом» (Буття 1: 26). Увесь світ, враховуючи 

людину, – це неначе мистецький твір, який має іманентну цінність, що вказує 

на славу і мудрість Творця: «Тепер же, о Господи, ти наш Отець. Ми глина, а 

Ти наш гончар, і ми всі – чин Твоєї руки» (Ісая 64: 8). Отже, на відміну від 

античного розуміння мистецтва як усієї сукупності красивих, але практичних 

речей, у Святому Письмі закладені витоки саме естетичного його розуміння – 

як самостійної цінності, вартість якої обумовлена самим фактом створення її 

Богом. Але при цьому принцип обмеження «тіла» (матеріально-чуттєвої 

сторони речей) «духом» (його божественною першоосновою) відкидав його 

естетичну самоцінність, адже це порушувало б заповідь «не сотвори собі 

кумира». Будь-яке мистецтво, що вказувало на самоцінність матеріально-
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чуттєвого світу, суперечило максимам середньовічного світогляду. Так, 

Алкуїн писав, що «красиві речі, солодкі відчуття, ніжні звуки любити легше, 

ніж Бога», Августин Блаженний акцентував на небезпеці, яку створює для 

віруючого красива музика під час літургії, відволікаючи його від молитви, а 

Тома Аквінський вважав, що під час меси бажано не використовувати 

інструментальної музики, оскільки вона веде до надто інтенсивної насолоди, 

яка несумісна з молитвою (цит. за [33, с. 85]). Політику і мистецтво в цьому 

контексті єднає те, що обидві ці сфери постають знаком вищої духовної 

реальності серед людей. Мета земних інститутів полягає в тому, аби створити 

такі умови, щоб вона зуміла виконати своє земне призначення та 

максимально наблизитися до трансцендентного. Середньовічне мистецтво в 

цьому контексті схоже на державу, адже, як і держава, воно повинно бути 

знаком вищої реальності, інструментом реалізації Божої волі зі спасіння 

людства.  

Важливою особливістю принципу трансцендентного духовного буття, 

що синтезував політику і мистецтво, був його архітектонічно-універсальний 

характер. Святе Письмо стверджує, що Бог створив світ за «числом, мірою і 

вагою» (Мудрість 11:21). Порядок, ієрархія та узгодженість частин 

проголошувались сутнісною характеристикою світобудови, у якій втілилась 

мудрість Творця. «Дивлячись на красу і велич світу, – писав середньовічний 

філософ Гільйом Овернський, – розумієш, що він нагадує прекрасний гімн, і 

все, що створене на Землі, у своїй різноманітноті, звучить в унісон, 

утворюючи акорд найвищої краси» (цит. за [41, с. 319]).  

Увесь світ для середньовічної людини поставав як єдине ціле, а його 

частини як впорядковані й сполучені між собою. Причому в такий спосіб, що 

порядок на кожному рівні світобудови був складовою частиною й водночас 

символом порядку як такого. «Воля до істини, – писав Р. Гвардіні, – 

невіддільна від волі до оформленості. Форма сама по собі говорить про зміст 

– хоча б тому, що зміст може бути втілений лише в якійсь формі. Ось 

структура середньовічної наукової праці. Ціле – ―Summa‖ – побудоване з 
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частин: ―articuli‖ (параграфів), ―quastiones‖ (питань), ―partes‖ (частин), – 

утворює порядок, в якому дух може поселитися. Вона є не просто книгою, 

що вміщує якесь вчення; вона є простором буття, який має ширину і глибину 

та впорядкований так, що дух знаходить там своє місце, навчається 

дисципліні та почуває себе надійно і комфортно, наче вдома» [18]. 

Порядок та ієрархія, у яких втілилась мудрість Творця, була важливим 

принципом середньовічної політики. Земна ієрархія проголошувалась 

символом ієрархії небесної. За словами середньовічного мислителя Жерара з 

Камбре, «Цар царів організує за різними чинами небесне, духовне 

суспільство, як і суспільство земне, мирське. Сам Бог встановив священний 

порядок чинів на небі і на землі» (цит. за [41, с. 154]). Середньовічна 

політична спільнота поставала як піраміда відносин між сюзеренами на 

васалами, що охоплювали всіх людей. Усе суспільство поділялося на три 

верстви – oratores, bellatores та laboratores («ті, що моляться», «ті, що 

воюють» і «ті, що працюють»). Вважалось, що поки між ними згода, в 

державі панує лад і гармонія. В архітектоніці приватних відносин влади-

підпорядкування губилися такі поняття, як «уряд», «суверенітет», «публічне 

право» тощо. Для характеристики цих понять інколи вживають термін 

«антично-модерні», натякаючи на їх відсутність у середньовіччі. За словами 

Р. Гойта, «найбільшою чеснотою васала була вірність своєму сеньйорові, і 

цю вірність розуміли у дуже індивідуалістичному і конретному сенсі як 

вірність підлеглого своєму лордові. Публічні функції влади цілком злилися з 

приватними правами і обов’язками» [111, с. 289]. 

Інша ключова характеристика середньовічної політики, що випливає з 

середньовічного світоглядного монізму, – універсальність. За аналогією з тим, 

як Всесвітом керує єдиний Бог, начало універсальності вимагало, аби кожен 

член суспільної ієрархії входив до єдиного першоначала. У цьому контексті 

варто наголосити, що середньовічна боротьба між папою та імператором була 

чимось більшим, ніж сучасна боротьба за владу. Бортьба між ними – 

суперництво за здатність бути єдиним узагальнювальним началом «земного 
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буття». За словами Р. Гвардіні, «стосовно порядку спільного життя, тобто 

держави і суспільства, то тут головують дві великі ідеї: церкви і держави, – 

втілені у папі та імператорі. Вони також сходять до трансцендентних 

реальностей – і звідти керують світом. Папа носить на голові потрійний вінець і 

тримає в руці ключі апостола Петра; імператор одягнений в синю мантію, що 

символізує небосхил, а в руці в нього держава, що позначає землю» [18]. 

Названі принципи архітектоніки та універсальності втілились і в 

середньовічному мистецтві. Космологічні категорії «числа, міри і ваги», 

відповідно до яких Бог створив світ, були не лише виявом метафізичної 

істини, але й лежали також в основі середньовічного уявлення про прекрасне. 

Так, за словами М. Зубової, «в основі пізнання прекрасного лежало 

емпіричне, раціональне (в середньовічному розумінні) начало. У сприйманні 

краси важливу роль відігравали числові і геометричні співвідношення, ритм і 

координати руху. Геометрична ясність і математична співмірність властиві 

композиціям усіх без винятку видів мистецтв в епоху Середньовіччя» [33, 

с. 87]. За висловом Августина Блаженного, «форма усілякої краси – єдність» 

(цит. за [33, с. 85]). Місцем синтезу мистецтва, де зливались між собою 

архітектура, живопис, скульптура та музика, був храм. Середньовічний храм 

– модель світобудови: його купол символізував небо, чотири бічні нефи – 

сторони світу, тричастинний поділ – світ як єдність божественного, 

ангельського і земного (а також душі, духу і тіла) тощо. Усі його елементи – 

архітектура, скульптури, настінні розписи, музика літургії – сполучені 

воєдино й набувають сакрального сенсу лише в сукупності. У цьому сенсі 

храм – модель не лише космосу загалом, але й держави, що також має 

архітектонічно-просторовий, впорядкований та гармонійний характер. Як і 

храм, держава була мікрокосмом, символом макрокосму світобудови, 

облаштованого на всіх рівнях ієрархії мудрістю Творця. Єдність oratores, 

bellatores та laboratores у державі наводить на паралель з тричастинною 

моделлю храму, духовенства і мирян – земного і небесного, тощо. 



135 
 

Отже, політику й мистецтво в епоху середньовіччя детермінували 

однакові принципи – примат духа над тілом, символізм, архітектоніка та 

універсальність. Ґрунтуючись на однакових метафізичних принципах, між 

ними поставала взаємна дифузія – естетизованість політики й політичний 

вимір мистецтва. Упорядкованість елементів середньовічної держави – 

ієрархічних рівнів влади та трьох суспільних станів – за принципами «числа, 

міри та ваги», домінування духовної суті над земним «тілом», а також 

універсалізм її мікрокосму, що символізує макрокосм світобудови, – усі ці 

особливості уподібнюють середньовічну державу храму. За аналогією з тим, 

як держава в епоху стародавніх східних цивілізацій була схожою на 

«політичну піраміду», а в епоху античності на «політичну скульптуру», 

середньовічну державу можемо назвати «політичним храмом». 

При цьому не лише середньовічна політика набувала естетичного 

виміру, але й середньовічне мистецтво артикулювало основи суспільно-

політичного порядку й було політизованим. Розглядаючи середньовічне 

мистецтво як символ політичного устрою, потрібно зазначити, що в цю епоху 

загального поширення набула практика, коли монархи, зокрема українські 

князі – Володимир Великий, Ярослав Мудрий та інші, сходячи на престол, 

задля легітимації своєї влади споруджували храми. Державна влада в 

середньовіччі не відокремлювалась від особистої влади правителя, а 

спорудження храму пов’язувало її з універсальним порядком буття. У 

Західній Європі така практика особливо поширилася у XIII–XIV ст., коли 

розпочав формуватись інститут централізованої національної монархії. Її 

яскравий приклад – французький король Людовик IX Благочестивий (1214–

1270), який утверджував свою державницьку позицію, споруджуючи 

численні храми (Сен-Шапель в Парижі, перебудова Реймського собору та 

ін.). Подібно до того, як держава нагадувала суспільний храм, храмова 

архітектура, своєю чергою, поставала неначе символом держави, 

артикулюючи основні принципи середньовічної державності – 

універсальність держави, її божественне походження, ієрархічно-просторову 
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організацію тощо. Але чи не найважливішим із цих принципів була 

середньовічна максима свободи, яка піднесла людину на п’єдестал найвищої 

пошани як найдосконаліше Боже творіння, створене за Його образом. А це 

постулювало засадничу для середньовічного світогляду ідею: держава та її 

естетико-символічне інобуття – мистецтво, існує винятково заради людини.  

 

3.4 Антропоцентрична краса як принцип діалогічності політики і 

мистецтва в епоху відродження 

 

Попри те, що в середньовіччі з’явилась ідея, що людина, як 

найдосконаліше Боже творіння, є метою усіх земних інститутів, її розгляд в 

контексті часової (священна історія) та просторової (ієрархічна організація 

держави) архітектоніки соціального буття обмежував свободу її самовияву в 

суспільстві. Зокрема, як вказує І. Гуревич, «у феодальне середньовіччя 

індивід був нерозривно пов’язаний з общиною. Усе його життя було 

регламентоване» [23]. Аналогічний погляд на ієрархічно-регламентований 

соціальний простір середньовіччя висловлює також І. Кон, який стверджував, 

що «соціальне становище для індивіда було таким же природним, як і власне 

тіло» [38, с. 174]. Вільним у сенсі свободи самовияву в епоху середньовіччя 

був лише Бог, а liberum arbitrium (свобода волі) індивіда скеровувалалась 

імперативами Божих заповідей. Відтак, і jus, що окреслює свободу волі, – це 

ще не зовсім суб’єктивне право в сучасному розумінні, а лише його 

«охоронна частина», яка гарантує індивідові автономію в суспільстві, яку він 

змушений реалізувати у строго визначеному порядку. 

Цю колізію було вирішено в наступну після середньовіччя епоху – 

епоху відродження. Ренесанс започаткував нове розуміння суспільного 

виміру свободи, яке полягало в тому, що буття індивіда більше не задане 

соціальними нормами й морально-етичними кодексами. Натомість він 

зобов’язаний сам створити себе, наче Бог творить світ, відповідно до 

власного розуміння правди. Людина більше не народжується як складова 
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частина прекрасного божественного «храму», якою вона залишатиметься аж 

до смерті, а приходить у світ радше як можливість людини, наділена усіма 

засобами, щоб створити зі свого життя власний, неповторний шедевр. Чи не 

найкраще таке розуміння свободи висловив один із провідних мислителів 

епохи відродження Дж. Піко делла Мірандола: «Я тебе не створив ні 

небесною, ні грубою земною істотою, – сказав Творець першій людині, – ні 

смертною, ні безсмертною, але тільки тому, щоб ти, за власною волею, став 

своїм власним творцем і скульптором. Звірі виносять із черева матері усе, що 

в них має бути; вищі духи одразу або невдовзі після народження, – те, чим 

вони залишаються аж до смерті. Тільки в тебе є розвиток, ріст за вільною 

волею; тільки в тобі полягає зародок різноманітного життя» (цит. за [28]). 

Якщо середньовіччя наділило людину свободою волі, але при цьому 

регламентувало її Божим планом щодо неї, то в епоху відродження появилося 

поняття абсолютної недетермінованої волі, яка автономна навіть щодо Бога. 

Звідси походить аморалізм ренесансу, адже цю автономну волю, орієнтовану на 

досягнення внутрішніх цілей, не обмежують жодні об’єктивні норми 

соціального буття. Звідси ж і його іманентний естетизм, адже еталоном 

реалізації автономної волі, орієнтованої суто на внутрішні, суб’єктивні цілі, є 

передусім мистецтво та художня творчість. У сенсі ренесансу людина творить і 

себе, і комплекс відносин навколо себе. Не формує в процесі раціонального 

пізнання, а саме творить, наче Бог, що створив світ за шість днів, чи скульптор, 

який надає форми мармуру лише за власним планом.  

Способом осмислення й обґрунтування фундаментальної тези, що 

суспільство – це простір реалізації суб’єктивної свободи індивіда, яка 

завдячує своєю появою ренесансу, стало мистецтво, чиї принципи лягли в 

основу політики. У діалогічності політики й мистецтва та її впливу на 

формування людських свобод епоху відродження характеризує голос 

мистецького начала. Перш ніж розглянути мистецькі основи ренесансної 

політики та її взаємозв’язок зі свободою, потрібно окреслити принцип їхньої 

взаємодії – антропоцентричну красу.  
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Ренесанс – епоха небувалого злету творчих можливостей людини. 

Після золотої доби Афін, що дала світу шедеври високої класики, 

відродження стало другим подібним спалахом людського генія. Геніїв епохи 

відродження – Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Данте Аліг’єрі, Франчесо 

Петрарку, Ніколо Макіавеллі, Миколая Коперника та інших – об’єднує віра в 

безмежну, майже богоподібну силу людської творчості, переконання в 

самоцінності й неповторності людини – світогляд, який називаємо 

гуманізмом.  

За словами швейцарського історика Я. Буркгардта, в епоху 

середньовіччя «обидві сторони людської свідомості – та, що звернена 

всередину, і та, що звернена назовні, – перебували в якомусь напівсонному 

стані. Неначе дивна полуда, зіткана з віри, ілюзій та дитячих упереджень, 

застилала людям очі й забарвлювала світ у дивні, неприродні тони» [11, с. 4]. 

«Відкриття людини та світу», – ця метафора французького історика 

Ж. Мішле чи не найкраще пояснює суть ренесансу.  

Науковці практично одностайні в тому, що в центр Всесвіту ренесанс 

поставив не Бога, а людину, яка за своїми творчими здібностями подібна на 

Бога. Захоплення людиною – красою її тіла, проникливістю її розуму та 

могутністю її творчості – чи не найкраще висловив діяч італійського 

ренесансу, член Флорентійської академії неоплатоніків М. Фічіно: «Людина 

вимірює небо і землю. Небо не є для неї надто високим, а центр землі надто 

глибоким. Оскільки людина вимірює устрій небесних світил, то хто ж 

заперечуватиме, що геній людини такий самий, як геній Творця цих самих 

небесних світил, і що вона сама могла б створити ці світила, якби мала 

засоби і небесний матеріал» (цит. за [49]). 

«Обожнивши» людину, ренесанс відійшов від зосередження на 

духовному бутті й почав сприймати світ реалістично. Це означало передусім 

відмову від біблійного одкровення як обов’язкового мірила будь-якого явища 

природи чи культури і пошук критеріїв їхнього обґрунтування в них самих. 

«Мислення Ренесансу, – писав О. Лосєв, – вперше довірилось людському 
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зору як такому, без античної космології та середньовічної теології. В епоху 

Відродження людина вперше стала думати, що реальна й суб’єктивно 

сприйнята нею картина світу і є найістиннішою, і це не є ілюзія, помилка 

зору чи умоглядний емпіризм» [45]. 

Звернувши свій погляд до світу, найперше, що людина в ньому 

побачила, – це його красу. Це в наступну епоху – «еру розуму» – людину 

стала захоплювати передусім раціональна картина дійсності. А поки, на 

думку О. Лосєва, «новизною епохи Відродження стало надзвичайно 

енергійне висунення примату краси, причому краси чуттєвої. Бог створив 

світ, але ж який цей світ прекрасний, скільки ж краси в людському житті й у 

людському тілі, в живому виразі людського обличчя і в гармонії людського 

тіла» [45]. На відміну від середньовіччя, це – не краса духу, що «просвічує» 

крізь тіло, а повноцінна, чуттєва тілесна краса. Естетика настільки 

пронизувала світогляд епохи відродження, що його гуманісти навіть 

проголошували мистецтво основним способом пізнання істини. Таку думку, 

зокрема, висловив Леонардо да Вінчі, який писав, що живопис – це 

«найбільш стійка філософія або мудрість» (цит. за [45]). 

Звідси можна зробити висновок про схожіть естетичного світогляду 

епохи відродження на античний принцип естетичного, пластичного космосу. 

Орієнтацію на античність справді називають головною особливістю 

ренесансу, на якій наголошували і самі його діячі, що вважали античність 

втраченим «золотим віком», до якого потрібно повернутися. Однак 

мистецький світогляд епохи відродження, що, як і в античності, слугував 

започатковувальною основою політики, відрізнявся від класичної естетики. 

Варто наголосити на цій відмінності, адже вона відіграє важливу роль для 

ренесансного розуміння свободи й специфіки політичного начала. 

Антична естетика випливала зі світогляду космоцентризму, який усі 

чуттєві явища зводив до знеособленої, самодостатньої природи. В її основі 

було тіло – красиве й досконале, проте деіндивідуалізоване і взаємозамінне. 

Індивідуальності – неповторної особистості – античність ще не знала. Звідси 
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походив й політичний ідеал античності – ідея абстрактного блага, яка етично 

репрезентувала таку ж абстрактну тілесність держави. В основі естетики 

епохи відродження, навпаки, була індивідуальність. Персонажі мистецтва 

ренесансу – це не просто досконалі тіла, а особистості у всій повноті їх 

внутрішнього, духовного життя. В його основі – неповторна краса індивіда, а 

не абстрактна краса людини.  

Ідеалом ренесансу була сильна, неповторна особистість, особистість-

творець, яка цілковито віддана своїй внутрішній правді. На фресці 

Мікеланджело «Страшний суд», наприклад, грішники зображені як могутні, 

мускулисті фігури. На їх обличчях яскраво виражене страждання, однак 

немає й тіні каяття. Релігійний і морально-етичний зміст Страшного суду для 

Мікеланджело був несуттєвий. Його мета – зобразити ренесансну красу 

людини у всій її красі; людину, яка не зрікається себе навіть перед Богом. 

Етика – ніщо, її естетика – все.  

Надзвичайно важливу роль в естетиці ренесасну відігравала 

особистість самого майстра. Його ідеалом був художник – творчий геній, 

який у своєму титанізмі подібний на Бога. Світогляд антропоцентризму не 

обмежував його та надавав право творити за власними законами. «Естетика 

епохи Відродження, –писав О. Лосєв, – проповідує наслідування природі не 

гірше, ніж антична. Однак, приглянувшись до теорії ренесансного 

наслідування, одразу зауважуємо, що на першому плані тут не стільки 

природа, скільки художник. У теоретиків ренесансної естетики, наприклад, є 

таке порівняння: художник повинен творити так, як Бог творив світ, і навіть 

краще. Тут середньовічна маска спадає, і перед нами постає творчий 

індивідуум Нового часу» [45]. 

Безпосередньо творче начало ренесансу реалізувалось у мистецтві. 

Саме митці та літератори – Данте і Петрарка, Леонардо да Вінчі і 

Мікеланджело, Брунеллескі і Джорджоне, Донателло і Рафаель – найбільш 

повно втілили його ідеали. Однак художня творчість слугувала моделлю і 

для політики. «Для раннього Відродження, –пише І. Євлампієв, – ідеалом був 
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художник, одинокий творець, який величаво і спокійно здіймається над 

людьми та створює зразки божественної краси. Для пізнього Відродження 

художник уже не є найвищим прикладом божественного служіння людини. 

Він надто самотній і надто відірваний від повсякденного життя людей, щоб 

слугувати прикладом ―героїчного ентузіазму‖. Найвище покликання людини 

– це політичне покликання, в якому здійснюється творче перетворення не 

мертвої матерії світу, а життя людей заради їхньої більшої досконалості» [29, 

с. 10]. У цьому контексті Н. Макіавеллі та автори утопій – це такі ж 

художники і скульптори, тільки-от працювали вони не з фарбами чи 

мармуром, а «суспільним матеріалом». Суспільство ренесанс став розглядати 

передусім як «полотно», на якому титанічний політик повинен створити свій 

неповторний естетичний шедевр. Причому це вже не пошук абстрактного 

блага й досконалої форми держави, а саме індивідуальний мистецький твір, 

через який особистість утверджує насамперед себе саму. Розгляньмо 

естетичні основи ренесансної політики, починаючи з Н. Макіавеллі.  

«Макіавеллізм» – перше, що спадає на думку при згадці про 

ренесансну політику, – віддавна став синонімом підступної, жорстокої та 

аморальної політики. Флорентійський мислитель для загалу асоціюється з 

великим циніком, що проголошував «мета виправдовує засоби» й радив 

відступати від моралі, якщо того потребує користь. З іншого боку, його 

називають засновником реалістичного підходу до політики й навіть 

засновником політичної науки. Е. Кассірер, зокрема, порівняв Макіавеллі з 

Галілеєм, стверджуючи, що він аналізує рух політичної матерії так само, як і 

великий природознавець матерії фізичної. У той час, як ці два підходи 

розкривають вагомі аспекти вчення Н. Макіавеллі, жоден з них сповна не 

розкриває його суті, що випливає насамперед зі світогляду ренесансу, у 

якому превалювала естетика і творчість. 

Ключові поняття, що відобразили мистецьку суть вчення 

Н. Макіавеллі, – virtu (доблесть) та fortuna (доля). Щоб досягати й 

утримувати владу, індивід повинен мати певний набір характереологічних 
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якостей, які Макіалеллі називав «доблестю». Це – мужність, розум, 

наполегливість, хитрість, щедрість, підступність, жорстокість тощо. 

Щонайважливіше, кожну із цих чеснот правитель повинен виявляти лише тоді, 

коли потрібно й не цуратися і протилежних якостей. «Необхідно, – писав 

Н. Макіавеллі, – щоб він (мудрий правитель) володів душею, яка здатна 

обертатися відповідно до того, чого вимагають вітри і переміни фортуни» [51, 

с. 52]. У цьому, власне, й полягає основна естетика його вчення. Етичний підхід 

до політики виступає з набором якостей, якими «повинен» володіти правитель – 

доброта, справедливість, милосердя, великодушність тощо. Натомість 

флорентійський мислитель стверджував, що якби якась з якостей характеру 

домінувала в характері правителя абсолютно, вона обмежила б його й прирекла 

на поразку, коли «переміняться вітри фортуни». Макіавеллі також не вимагав 

від правителя, аби той «знав істину» й був філософом, як це робив Платон. Ні 

етика, ні істина не є мірилом макіавеллістської політики. Натомість її 

детермінує інший чинник – естетика. Найкраща аналогія макіавеллістської 

політики – творчість. Політика перебуває в процесі постійного становлення, що 

нагадує творчий пошук, а правитель, своєю чергою, схожий з художником, що 

постійно шукає нових творчих форм. 

З virtu прямо корелює поняття fortuna (доля). Доля – це всі зовнінші 

обставини, з якими стикається правитель в процесі досягнення своїх цілей. Це – 

шанси, якими потрібно скористатися, та небезпеки, яких потрібно уникати або 

подолати. На відміну від античних уявлень, у яких доля тяжіла над людиною 

абсолютно, в Н. Макіавеллі людина постійно бореться з долею і, доклавши 

достатньо енергії, має шанс вийти переможцем. Титанічна особистість, якою 

захоплювався ренесанс і в ролі якої в Макіавеллі був правитель, не покорялась 

долі, а робила її «матеріалом» для своїх творчих засобів. 

Подібно до «фортуни», Н. Макіавеллі розглядав і народ. Народ – це в 

жодному випадку не носій суверенітету чи мета, про добробут якої повинен 

постійно дбати правитель. Натомість це – лиш один із чинників, на котрі 

повинен зважати правитель, одночасно з такими чинниками, як, скажімо, 
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аристократія, близьке оточення, іноземні держави тощо. Макіавеллі трактує у 

вигляді сукупності дрібних, «звичайних» людей, позбавлених virtu і, отже, 

самих по собі зовсім нецікавих. 

Народ для правителя – це передусім матеріал для втілення його 

задумів. За словами О. Лосєва, «суспільство й історія [у працях 

Н. Макіавеллі], що постають як сукупність безликих, бездушних і 

аморальних арифметичних одиниць, – це і є найсправжнісінький гуманізм, 

оскільки йдеться про створення правильного людського суспільства. Однак 

ці арифметичні одиниці внутрішньо спустошені й перетворені виключно на 

будівельний матеріал» [45]. 

Н. Макіавеллі скрупульозно аналізував епізоди античної історії й 

закликав Цезаря Борджіа – правителя Риму, якому був адресований його 

трактат «Державець», дотримуватися прикладів видатних полководців й 

державців античності. Як й інші гуманісти ренесансу, він був вірним ідеї, що 

античність – це «золота епоха» в історії людства, вмістилище досконалих 

форм, які потрібно наслідувати. Але головним учителем для Макіавеллі все-

таки є досвід. «Будь-яку конкретну подію Макіавеллі схематично зводить до 

якогось загального правила людської природи й історії, однак це правило 

існує не як, власне, загальна сила, що перебуває над історією і до історії, – 

писав Л. Баткін, – а як сама ця різноманітна і строката історія, як її 

―різноманіття‖» [6, с. 353]. Подібно до Дж. Бокаччо й Ф. Петрарки, які 

захоплювались поезією Горація й Вергілія, проте не намагались її копіювати, 

а, виходячи з начала творчості, вбачали в ній передусім джерело натхнення 

для власних творів, правитель Макіавеллі повинен був робити ставку на 

«золоті приклади» античної історії, котрі можна назвати «досконалою 

формою» політики, але при цьому вміти творчо їх застосовувати, щоб 

створити власний політичний «шедевр».  

Сполучення virtu і fortuna утворює політику, основним критерієм якої є 

краса. Макіавеллізм – це безпосередня, цинічна й оголена краса політики, краса, 

яку можна порівняти з красою шахових комбінацій та підступного й холодного, 
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немов кинжал, безжального розуму. Макіавеллістський правитель – це ідеал 

антропоцентричної краси епохи відродження; це суто естетична постать. Усі її 

якості – відносні. Абсолютною має бути тільки одна якість – краса, навіть якщо 

матеріал для неї зло. «Більшість людей, – писав Н. Макіавеллі в «Роздумах про 

першу декаду Тіта Лівія», – не вміють бути ні гідно злочинними, ні абсолютно 

добрими: злодійство має певну велич і також в якійсь мірі є проявом широти 

душі, до якої вони не в змозі піднятися» [52].  

Цілком слушно вказував Е. Кассірер, що Н. Макіавеллі почав 

аналізувати політичне буття реалістично. Однак, приглядаючись до форми, 

потрібно брати до уваги й зміст його вчення. На наш погляд, реалістичне, а 

тим паче наукове, осмислення політичних явищ не було кінцевою метою 

Н. Макіавеллі. Як і художники ренесансу, які почали зображати світ 

реалістично, але не ставили собі за мету створити його фотографічну копію, а 

прагнули насамперед розкрити його красу, реалізм Н. Макіавеллі був для 

нього передусім засобом розкриття краси політики, формою, у яку був 

вбраний вищий – естетичний – зміст.  

Це наводить на думку про нерозривну єдність практичного й естетичного 

вимірів мистецтва. Усі погоджуються, що «Державець» – це підручник з 

політичного мистецтва у практичному сенсі, який навчає правил ефектичної 

політики. Але мало хто за цим зауважує ще й естетичний сенс. Адже, за 

аналогією з тим, як оволодіння мистецтвом гри на скрипці творить скрипкову 

гру як мистецтво, практика політичного мистецтва провадить до політики як 

мистецтва (в естетичному сенсі), де найперше виявляється її краса. Це саме та 

краса, яку мав на увазі 2012 р. згадуваний на початку дисертації М. Чечетов, 

один з адептів «макіавеллістської» політики «Партії регіонів». Пропонуємо 

погляд, що саме цю «красу гри» і намагався розкрити Н. Макіавеллі, який жив в 

епоху, коли найбільше цінувалася краса і творчість.   

Не меншими «політичними митцями», що виходили з принципу краси, 

були й Т. Мор та Т. Кампанелла. На перший погляд, утопія здається повною 

протилежністю макіавеллізму: гармонійне, ієрархічне, замкнене суспільство, 
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схоже на ідеальну державу Платона. А втім, утопія має відбиток того самого 

ренесансного естетизму, який спостерігаємо в Н. Макіавеллі. «Макіавеллі, – 

пише Дж. Край, – залишив настільки глибокий слід у творчості Кампанелли, 

що навіть ранні читачі не вагалися називати його різким критиком і водночас 

замаскованим майстром макіавеллізму» [114]. В чому ж відміність і схожість 

теорії утопістів та Н. Макіавеллі? 

На наш погляд, в основі утопії – не менший антропоцентризм, ніж у 

вченні Н. Макіавеллі. Тільки-от цей антропоцентризм перебуває неначе «за 

кадром» і не поданий у фабулі самого твору. Це – антропоцентризм автора, 

що, як і макіавеллівський володар, створює свій політико-естетичний шедевр 

зі «суспільного» матеріалу. Якщо, проводячи паралель з музикою, 

«Державець» Макіавеллі можна порівняти з концертом для інструмента з 

оркестром, де «оркестр» (метафора суспільства) становить лише фон для 

утвердження мелодії героя-протагоніста (макіавеллістського володаря), то 

утопії Т. Мора і Т. Кампанелли можна порівняти із симфоніями для всього 

оркестру, де на перший план виведено власне суспільство-фон. «Героєм», у 

цьому випадку, є той, хто сам на сцені не грає, але без якого музика була б 

неможлива, – композитор, якого можна порівняти з автором утопії. 

«Прості смертні», позбавлені virtu, яких зневажав Макіавеллі і якому 

вони були потрібні тільки для того, щоб створити фон для героїчного 

політика, в утопіях стали учасниками інтелектуального експерименту автора, 

який за їхньою допомогою намагався створити власну картину «щасливого» 

суспільства. Червоною ниткою крізь утопію проходить релятивність 

людської моралі й стверджується обумовленість поведінки суспільно-

політичними інститутами. Святий Августин, наприклад, вважав, що 

досконале суспільство можливе лише як сукупність морально досконалих 

людей; звичайні люди ж здатні творити лише грішні інститути «граду 

земного». Натомість Т. Мор і Т. Кампанелла стверджували: недосконале 

суспільство походить від досконалих людей, а досконалі суспільні інститути 

можуть створити морально досконалих людей. В утопіях простежуємо той 
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самий моральний релятивізм, що й у Н. Макіавеллі: укоріненість в моралі 

обмежувала б авторський творчий простір. 

Утопія має всі ознаки художнього твору. Зазвичай вона розташована на 

вигаданому острові, що є майданчиком, де автор починає творити свій 

проект. Аби надати своєму твору ознаки художнього, автор інколи вводить в 

дію титана-законодавця – засновника утопічного суспільства. Однак в утопії 

виразно звучить лише голос самого автора, а додаткові персонажі (прадавній 

законодавець чи мандрівник-мореплавець, який відвідав утопію) потрібні 

йому лише для того, щоб створити ефект художньої розповіді.  

Обравши майданчик для творення й «матеріал» – сукупність 

бездушних, позбавлених внутрішніх якостей індивідів, автор утопії формує 

саме суспільство, регламентуючи суспільний розпорядок, працю та 

відпочинок, особливості владних інститутів тощо. Причому автор на свій 

смак оздоблює це суспільство безліччю деталей, навіть таких дрібних, як 

колір сорочок, у яких жителі «Міста Сонця» Кампанелли повинні ходити 

вдень і вночі. Унаслідок цього з’являється суто естетичне суспільство, 

«виліплене», наче художній твір. Утопія – така сама картина чи скульптура, 

тільки створена не за допомогою полотна та пензлів або мармуру чи різця, а 

зі «суспільного» матеріалу. 

Отже, на відміну від середньовіччя, де політичне й мистецьке начало 

були «вирівняні» в контексті релігії, ренесанс знову повернувся до 

детермінації політики принципами мистецтва, яка була основою їх 

взаємодії в епоху античності. При цьому ця детермінація стала настільки 

всеохопною, що перед нами – не лише суттєва дифузія мистецького 

світогляду в політику, а феномен, коли сама політика перетворюється на 

різновид мистецтва.  

Проголосивши тезу, що суспільство – це простір реалізації свободи 

індивіда, мистецький світогляд ренесансу водночас породив її іманентну 

колізію. Адже зворотною стороною такої свободи було свавілля та деспотія. 

Якщо деспотичною називають ідеальну державу Платона, що прагнув 
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філософськи збагнути основи суспільного блага, то макіавеллізм й утопії, 

орієнтовані на суто суб’єктивне моделювання суспільства, можна назвати 

деспотіями у квадраті. Вирішення цієї колізії подає наступна історично-

світоглядна епоха, звана «ерою розуму». Її основне інтелектуальне надбання 

полягає в тому, що вона універсалізувала суб’єктивну свободу і зробила її 

набутком усіх «простих смертних», а не лише однієї титанічної постаті. А це 

полягало в синтезі суб’єктивного змісту свободи з її нормативною 

регламентацією й формулою «держава заради людини», що існували в епоху 

середньовіччя. Тільки-от вона більше не потребувала обґрунтування в 

трансцендентному духовному бутті. Цим обґрунтуванням стала інша 

метафізична якість – розум.  

 

Висновки до розділу 3 

 

У цьому розділі проаналізовано чотири історичні принципи 

діалогічності політики й мистецтва – владу, естетичний, пластичний космос 

та транцендентне духовне буття, а також з’ясовано їхню кореляцію з 

історичним формуванням свободи.  

Обґрунтовано владу як історичний принцип діалогічності політики й 

мистецва в епоху стародавніх східних цивілізацій. Обумовлюючи і політику, 

і мистецтво, цей принцип зумовив їхню перехресну дифузію, за якої політика 

набувала естетизованого виміру, а мистецтво – політизованого. Зокрема, 

естетика політики в цю епоху ґрунтувалась на началах монументальної 

архітектури – величі, масштабності, гігантоманії, а мистецтво в цю епоху 

символічно опредметнило примат влади в житті людини. Монументальна 

архітектура в епоху стародавніх східних цивілізацій обумовила примат 

деспотичної влади в житті людини, об’єктивованої з політики, що дозволило 

концептуалізувати політизовану форму діалогічності. Своєю чергою, ця 

діалогічність пов’язана з первинним виміром свободи, а саме колективної 

свободи людства від природної необхідності в державній організації.  
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На достеменно інших засадах – приматі мистецького начала перед 

політичним – ґрунтувалась взаємодія політики й мистецтва в епоху 

античності. Матрицею античної політики був космос – матеріально-чуттєвий 

світ, іманентним атрибутом якого була краса. Артикулюючись у цьому 

космосі, антична політика сама формувалась за принципами краси, наче 

мистецький твір, що дозволяє говорити про естетизованість принципу їхньої 

взаємодії Співвідношення політики й мистецтва в поемах Гомера свідчить 

про первинність мистецтва. В епоху високої класики, у якому, зокрема, 

творили Платон і Аристотель, краса отримала конкретне втілення – її 

еталоном стало людське тіло. Поєднуючись з давнішим, ще гомерівським 

принципом абсолютизації краси, антична пластика обумовила тілесне 

розуміння держави як соціальної скульптури. Скульптурність держави, тобто 

наявність у ній начал гармонії, міри, «золотої середини» тощо, виступала як 

новий етап в еволюції свободи, заперечивши давньосхідну деспотію – 

безмежність влади, втілену в монументальних формах пірамід. 

Діалогічність політики й мистецтва в епоху середньовіччя ґрунтувалась 

на принципі трансцендентного духовного буття. Цей принцип обумовив такі 

спільні особливості політики й мистецтва: примат духовного над земним, 

символізм (земні форми розглядали як символи небесних) та універсальна 

архітектоніка (гармонійне сполучення частин, яке було частиною й водночас 

символом цілого вищого порядку). Християнство як започатковувальна 

основа політики і мистецтва стало важливою віхою в еволюції свободи, 

обґрунтувавши абсолютну цінність індивіда, створеного «за образом 

Божим». Політико-мистецька діалогічність в цю епоху слугувала чинником 

символічного обґрунтування людської свободи, яка полягала в приматі 

людського начала перед державним. 

Концептуалізовано 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 втілилось в 
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обожненні краси. Найповніше цей ідеал проявився в мистецтві, однак він 

виявився і в політиці, у яку його екстраполював Н. Макіавеллі та автори 

утопій. Це дало підстави говорити про естетизованість принципу 

діалогічності політики й мистецтва. І для Н. Макіавеллі, і для авторів утопій 

політика поставала як творчий акт, основною метою якої було розкрити 

красу на суспільному «матеріалі». Творчий світогляд епохи відродження 

заклав основи негативного виміру свободи, який полягав у суб’єктивній 

самореалізації індивіда, яку не сковують жодні рамки та обмеження. Однак 

за відсутності нормативного обмеження така свобода переростала в тиранію. 

Апарат універсалізації та обмеження цієї свободи з’явився в наступну 

історичну епоху – «еру розуму».  

Положення цього розділу дисертації викладені у статтях автора: 

 «Діалогічність політики і естетики у світоглядній парадигмі 

цивілізацій Стародавнього Сходу» / Вісник ЛНУ ім. І. Франка «Філософсько-

політологічні студії». — №4 — 2014. — С. 230–241 

 «Форми діалогічності політики і мистетцтва в гомерівському епосі / 

Вісник ДНУ ім. О. Гончара. Філософія. Соціологія. Політологія. — Т.22. — 

№9/2. — С. 161–169 

 «Естетика політичних теорій західноєвропейського Середньовіччя / 

Філософія і політологія в контексті сучасної культури (науковий журнал). — 

№8. — Дніпропетровськ: 2014. — 230–235 

 «Естетика політичних теорій епохи Відродження» / Вісник ЛНУ ім. І. 

Франка «Філософсько-політологічні студії». — №4 — 2014. — С. 197–211 

 



150 
 

РОЗДІЛ 4 

ІСТОРИЧНІ ТИПИ ДІАЛОГІЧНОСТІ ПОЛІТИКИ І МИСТЕЦТВА  

В «ЕРУ РОЗУМУ», ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ, МОДЕРНУ  

І ПОСТМОДЕРНУ 

 

4.1 Розум як принцип діалогічності політики і мистецтва в «еру 

розуму» 

 

Період в історії Західної цивілізації, що тривав від релігійних війн 

кінця ХVI – початку XVII ст. й до Французької революції 1789 р., називають 

«ерою розуму». «Ера розуму» (англ. Age of Reason) – широко поширений 

термін в англомовній літературі, який позначає світогляд, що спирався на 

цінності науки, аналізу, розумування та індивідуалізму й перебував в 

опозиції до католицької церкви. Термін усталився вслід за назвою 

однойменного трактату Т. Пейна (1794), в якому він підсумував 

інтелектуальні здобутки двох попередніх століть й піддав гострій критиці 

Біблію й офіційну релігію. Термін «ера розуму» потрібно відрізняти від 

спорідненого поняття «Просвітницво». Як вказує історик Р. Шартьє, 

«Просвітництво – це передусім винахід Французької революції, яка прагнула 

обґрунтувати свою легітимність на основі корпусу текстів, які відібрала і 

об’єднала в єдине ціле у авторів, які узасаднювали розрив зі старим режимом 

й пропаґували республіканські погляди» [103, с. 14]. Якщо визначати 

Просвітництво саме так, як це робить Р. Шартьє, то «еру розуму» доцільно 

розглядати ширше, а саме як раціоналістично-наукове бачення світу. Цілком 

слушною є теза, що на ґрунті новоєвропейського раціоналізму зародилось 

Просвітництво. Але, як буде показано далі в цьому підрозділі, сам по собі 

раціоналізм Нового часу не вів до заперечення абсолютизму, а інколи й 

обґрунтовував його. Саме цей дуалізм метафізичної категорії розуму у 

стосунку до абсолютистських та республіканських політичних інститутів 

обумовив використання нами терміна «ера розуму». 
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Публікація Ісааком Ньютоном 1687 р. «Математичних начал 

натуральної філософії», де він сформулював основні закони взаємодії 

фізичних тіл, спричинила світоглядну революцію, яка відкрила для 

сучасників пізнаваність природи та зняла з неї полуду сакральності й 

таємничості. Однак не самі відкриття Ньютона та його попередників – 

Коперника, Кеплера, Галілея та інших – були предметом найбільшого 

захоплення людини XVII–XVIII cт., а передусім сама сила, яка давала змогу 

робити ці відкриття, – розум. Уявлення, що світ – це розумне ціле; що 

метафізичний розум, втілений у наукових законах, керує світом; і що людина 

за допомогою наукового методу здатна пізнавати ці закони, – становили 

основу світогляду XVII–XVIII ст. 

Метафізична категорія розуму наклала відбиток на всі сфери 

життєдіяльності людини в цей період, зокрема політику і мистецтво. Сам по 

собі цей принцип не пов’язаний ні з політичним, ні з мистецьким началом. 

Усе це давало б підстави говорити про симетричну форму діалогічності 

політики й мистецтва (подібну до тієї, яку ми окреслили в епоху 

середньовіччя). Втім, порівняно з попередніми епохами, «ера розуму» була 

особливою: її світоглядний принцип розділився й породив одразу дві 

політичні ідеології – абсолютистську й республіканську. Кульмінацією 

протиборства між ними стала Французька революція 1789–1799 рр. І 

монархісти, і республіканці однаково апелювали до розуму, намагаючись 

обґрунтувати за його допомогою свої претензії на владу. А це, виходячи з 

концептуалізації цього поняття у другому розділі дисертації, дає підстави 

стверджувати, що в цю епоху виникає феномен ідеології – політичного 

інтересу суб’єкта, обґрунтованого за допомогою універсальних теоретичних 

принципів. Як наслідок, окрім культурного, у цю епоху постає й ідеологічний 

спосіб діалогічності політики і мистецтва, що полягає в директивному, 

цілеспрямованому впливі політики на мистецтво і мистецтва на політику. 

«Ера розуму» – це остання світоглядна епоха, яку ми виділяємо в 

межах метапринципу монізму. Її кульмінація – Французька революція 1789–
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1799 рр. – стала кінцем і своєрідним самозапереченням не лише принципу 

розуму, але й підсумком монізму як органічної форми людського буття. У 

наступний історичний період – романтизм – розпочинається перехід до 

нового метапринципу політико-мистецького синтезу – плюралізму. Проте 

передумови цього переходу зародились вже в самому просвітницькому 

раціоналізмі, який, з одного боку, був позначений загальною вірою в розум, а 

з іншого – розділився й породив одразу дві політичні ідеології – 

абсолютистську та республіканську. За аналогією з біблійним висловом про 

те, що «царство, яке розділилося проти себе, не встоїть», грандіозне 

протиборство між ними під час Французької революції призвело і до краху 

раціоналізму, і метапринципу плюралізму загалом. При цьому в лоні 

метафізичного принципу розуму сформувалися основні політико-правові 

категорії (республіканська модель врядування, розподіл гілок влади, дуалізм 

держави й громадянського суспільства), які й сьогодні становлять фундамент 

політичного розуміння свободи. Перш ніж розглянути діалогічність політики 

і мистецтва, потрібно окреслити принцип їхньої взаємодії – розум.  

Релігійні війни в Німеччині та Франції стали апофеозом релігійного 

фанатизму, що змусило передових інтелектуалів розпочати пошук ідей, які 

могли б стати основою для примирення. Передумови для формування такого 

світогляду зародились у науці, яка вже на світанку Нового часу зробила 

могутні кроки вперед. Відкриття Коперника, Галілея, Кеплера та Ньютона 

продемонстрували сучасникам не лише те, що природа влаштована по-

інакшому, ніж її описує Святе Письмо, але й також те, що в ній діють 

об’єктивні та необхідні закони, які доступні для людського інтелекту. У 

працях Дж. Бруно, Р. Декарта, Ґ. Лейбніца, Ф. Бекона, Б. Спінози та інших 

філософів і вчених Нового часу осмислення досягнень природознавства стало 

підґрунтям нового погляду на світ, згідно з яким: а) у ньому діють розумні, 

об’єктивні закони; б) людина здатна пізнавати ці закони, керуючись методом 

наукового пошуку; в) достовірним й істотним є тільки те знання, яке можна 

отримати і перевірити емпірично; г) будь-яке твердження, що спирається на 
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догму, традицію чи авторитет, не може вважатися істинним, доки воно не 

пройде перевірку науковим методом.  

«Ера розуму» стала першим в історії прикладом формування світогляду 

епохи не на ґрунті древніх, освячених традицією авторитетів, а на основі 

сучасних, дієвих принципів пізнання. «Розум» у раціоналістичному світогляді 

Нового часу мав водночас онтологічний, епістемологічний та світоглядний 

зміст. 

В онтологічному сенсі розум ототожнювався з необхідними і незмінними 

законами, які лежать під поверхнею чуттєво доступних явищ і керують ними. 

Метафорою світобудови (до якої, до речі, часто вдавалися мислителі цього 

періоду) в цьому сенсі був годинник. Як і годинник, природу уявляли як 

систему, кожен з елементів якої пов’язаний з усіма іншими та функціонує на 

підставі необхідних, повторюваних законів. У годиннику немає нічого 

випадкового: усе в ньому є необхідним, строгим та детермінованим.  

У стосунку до політичної думки цей світогляд актуалізував себе у 

спільному для всіх політичних мислителів переконанні, що під різноманіттям 

суспільних інститутів та практик існують «природні» закони, і ці закони 

керують поведінкою «політичних тіл» з не меншою необхідністю, ніж закони 

Ньютона поведінкою тіл фізичних. Як наслідок, політичні філософи «ери 

розуму» мріяли стати «соціальними Ньютонами» й відкрити загальні, 

об’єктивні закони, які керують рухами «політичної матерії». Масштабність та 

амбітність завдань обумовили й особливості політичних теорій цієї епохи. На 

думку історика П. Ґея, найважливішою із цих особливостей була ширина і 

всеосяжність мислення, а також нерозривність їхніх політичних ідей з 

антропологією та соціальною філософією. «За невеликими винятками 

політичні теорії Просвітництва, – писав вчений, – стосувалися політичної 

людини в цілому, розвитку її розуму та свободи й намагалися пояснити усе 

життя одразу» [106]. 

Якщо ренесанс утвердив парадигму свободи, яка полягала в 

необмеженому, творчому утвердженні особистості себе в соціальному світі, 
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що провадило до зникнення будь-яких кордонів між «Я» та іншими (звідси 

походив суб’єктивізм ренесансу, погляд на світ з позиції титанічної 

особистості – макіавеллістського володаря чи законодавця утопічного 

суспільства), то «ера розуму» без негації цієї свободи помістила її в матрицю 

універсальних, об’єктивних законів буття природи і суспільства. Наслідком цієї 

трансформації стала ідея природного індивіда, який діє у власних егоїстичних 

цілях та використовує інших заради власного життєствердження. Однак це вже 

не самотній та унікальний «політичний творець», що велично здіймається над 

«простими смертними», використовуючи їх як будівничий матеріал, а лише 

соціальний атом, що існує в броунівському середовищі таких самих атомів. А 

це обумовлює засадничу для ліберального розуміння свободи ідею: можливість 

реалізації таким індивідом свого життєвого проекту з’являється лише внаслідок 

обмеження безмірної свободи, якою він володіє як природна істота, і 

встановлення однакової її міри для всіх, що втілена в праві. Як пояснює 

В. Денисенко, аналізуючи теорію Т. Гоббса, «вимір усієї дійсності Т. Гоббс 

розпочинає з людини. Не можна однобічно сприймати Гоббсову інтерпретацію 

егоїстичного стану буття людини лише як природно визначене майже 

неусвідомлене інстинктивне утвердження себе. У сенс цього поняття він 

вкладає значно більше. Це – розуміння абсолютно нового повернення до 

людини у новоєвропейську добу, як до такої одиниці, що започатковує в 

суспільстві систему цінностей, орієнтованих на неї ж» [26, с. 133]. Пройшовши 

стадію обмеження (політичні мислителі Нового часу називають цю процедуру 

«суспільним договором»), природна свобода індивіда трансформується у право, 

а соціум стає громадянським суспільством, спільнотою носіїв прав. «Якщо для 

особистості все стає простором реалізації її приватного життя, адже ця 

особистість увесь час перебуває у стані самовизначення, – стверджує 

В. Денисенко, – то для громадянина, що вже чітко взначив координати власного 

буття і свободи правом, наявною, визначеною межами та недоторканістю 

постає сфера громадянського суспільства з його суттєво значущою 

серцевиною – приватною сферою життя» [25, с. 16]. 
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Це дозволяє констатувати, що в новоєвропейську добу появилось 

засадниче для сьогодення негативне розуміння свободи як рівної для всіх 

членів суспільства її міри, визначеної правом. Конституція США – продукт 

Просвітництва, – а також буржуазні революції, які відбулися в цю епоху 

(зокрема в Нідерландах та Англії), заклали фундамент демократичих систем, 

що існують досі. Однак метафізична категорія розуму, у лоні якої були 

напрацьовані ці категорії свободи, водночас поміщала індивіда в новий 

різновид монізму. Адже світогляд XVII–XVIII ст. схилявся до розгляду 

людини не як окремої особистості, а передусім як елемента вищих, складно 

організованих систем – чи то природи, чи то суспільства. Якщо розум 

тотожний законам, а закон з’являється там, де декілька об’єктів перебувають 

у певному відношенні, то площиною розгортання розуму є суспільство 

загалом як система, утворена з множини індивідів. Це – різновид матерії, 

елемент розумно організованої природи, яка існує за «простими», 

«пізнаваними» законами, наче закони Ньютона. А пізнання цих законів, 

своєю чергою, дає змогу як завгодно маніпулювати «соціальною матерією» 

наче фізичною. Дуалізм свободи і матеріальної причиновості виразно 

проступає у вже згадуваного Т. Гоббса, який розвинув матеріалістичне 

розуміння людини, що практично не відрізняється від тварини. Цей дуалізм 

просвітницького раціоналізму, з одного боку, обумовив ліберальні концепції, 

а з іншого – породив тоталітарні тенденції, такі як якобінська диктатура чи, 

на думку М. Хоркгаймера і Т. Адорно, тоталітарні режими ХХ ст. 

Ідея, що метафізична цілісність світобудови постала на основі розуму і 

наукових законів, лягла в основу не лише політичної думки, але й мистецтва 

цієї епохи, яке увійшло в історію під назвою класицизму. Переконання, що 

багатоманіття емпіричного світу можна звести до «розумної» субстанційної 

першооснови, – один з найважливіших його принципів. Естетичний ідеал 

класицизму найвичерпніше сформулював французький критик Н. Буало, 

який писав: «Ніщо не є красивим – тільки істинне». «Відправний пункт 

роздумів Буало, – пише Л. Некрасова, – як і у Рене Декарта: розум, даний 
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усім, є найвищою якістю людини, її керівником і наставником. За допомогою 

розуму людина відрізняє у житті істинне від хибного. Завдання художника – 

виявити істину в природі. Поети повинні підпорядковуватися розуму, а не 

відчуттю і натхненню» [48, с. 69]. Звідси випливає строга нормативність 

класицизму. Фантазії автора протиставлялась система правил, якими він 

повинен керуватися в процесі творчості. «У французькому класицизмі, – 

писав англійський вчений В. Брістов, – естетика перебуває під впливом 

системної та строгої теоретичної науки про природу. Подібно до філософії 

Декарта, у якій знання окремих елементів залежить від первинного 

принципу, з яких ці елементи дедуковані, французький класицизм ставить 

вимогу систематизації у рамках єдиного, універсального принципу» [100]. 

Одним з естетичних принципів класицизму, що випливав з уявлення про 

розумні прообрази речей, був геометризм. Геометричні фігури – коло, 

квадрат, трикутник тощо – теоретики класицизму трактували як чисті форми 

мислення, пов’язані з розумністю та гармонією природи. 

Епістемологічний зміст розуму полягав у переконанні, що внутрішня 

природа речей доступна для пізнання на основі наукового методу. «Без 

компаса математики і факелу досвіду», за висловом Вольтера, ми не можемо 

зробити й кроку вперед у пізнанні природи. Світогляд «ери розуму», однак, 

розглядав науковий метод ширше, ніж пізнавальний органон лише 

природничих наук – він трактував його радше як інструмент будь-якого 

пізнання загалом, яке, за словами Е. Кассірера, полягало у здатності 

«розкладати і зв’язувати». «Мислення, – писав вчений, – розкладає усі 

чуттєво доступні явища, а також все, у що вірили на підставі одкровення, 

традиції чи авторитету на складові частини й не заспокоюється, поки не дійде 

до їх найпростіших елементів. Після цієї інтелектуальної деконструкції 

починається зворотний процес складання із цих елементів нового цілого. 

Розум не може просто залишити розібрані частини поодинці, а зобов’язаний 

скласти з них нову структуру, яку творить знову ж таки на основі власного 

наукового методу. Лише у цій подвійній інтелектуальній діяльності можна 

зрозуміти розум не лише у статиці, але й у динаміці» [102, с. 11].  
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Ідея про те, що існують розумні закони, які керують поведінкою 

«політичного тіла», пов’язана з аналітико-синтетичним методом, який так 

успішно був апробований у природничих науках. Адже відкрити ці закони 

можна лише через аналіз «політичного тіла» до найпростіших елементів з 

подальшим синтезом з них нової структури на засадах законів розуму. Ці два 

етапи мислення втілились в уявленнях про природний стан і суспільний 

договір. 

Пізнаючи суспільно-політичну дійсність, розум проникає до її 

необхідної, субстанційної основи, яка називається природним станом. Це – 

сфера безпосередніх «законів» соціальної реальності, які лежать в основі 

емпіричних суспільств і керують ними так само, як закони фізики керують 

поведінкою матеріальних тіл. Аналітичний метод вимагав деконструкції 

емпіричної дійсності до найменших частин. Оскільки такими частинами є 

індивіди, то й суспільство у природному стані постає як множина індивідів, 

наділених сталими характеристиками, а їх відносини між собою стають 

підставою для появи природних прав та обов’язків. Держава виникає з 

потреби забезпечити неухильність виконання прав та дотримання обов’язків. 

Індивіди інституціалізують її шляхом суспільного договору – іншого 

ключого поняття аполітичної філософії Нового часу. 

У результаті аналітично-синтетичного пізнання кожен з політичних 

мислителів дійшов власного висновку про те, яка форма правління відновідає 

розумним принципам природного стану. Для Т. Гоббса, наприклад, нею була 

абсолютистська монархія, і тому тодішні політичні інституції були цілком 

легітимними. Ж.-Ж. Руссо, своєю чергою, дійшов протилежного висновку: 

абсолютизм – це відхід від природних законів. Відтак розум вимагає 

знищення абсолютизму й побудови республіканського ладу. Вчення Ж.-

Ж. Руссо та інших мислителів, отже, заклали підвалини Французької 

революції.  

Це ж аналітично-синтетичне пізнання лягло в основу побудови 

мистецьких форм класицизму. Класицизм почерпнув з античності розуміння 
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мистецтва як мімезису (наслідування), однак модифікував його відповідно до 

принципів раціоналізму: світ, який імітує мистецтво, – це не «реальний» світ, 

даний у хаосі відчуттів, а його «ідеальний» прообраз, де немає пороків і 

недосконалості й ніщо не порушує гармонії розуму (як правило, цим світом 

слугувало ідеалізоване античне минуле). Подібно до вченого, який ніколи не 

отримає достовірного знання, якщо не керуватиметься науковими методами, 

митець ніколи не створить краси, якщо не додержуватиметься наперед 

визначених законів. Начало творчості, яке посідало ключове місце в 

мистецтві ренесансу, теоретики класицизму звели нінащо: до розумних 

законів світобудови, у яких втілена найвища краса, людина не в силі додати 

нічого нового. «Розум не створює і не винаходить – він повторює і 

конструює. Що б він не робив, він має справу виключно з собою та своїми 

первинними ідеями. З цих первинних ідей, наче з цеглин, він може 

вибудуватим найвеличнішу будівлю, однак розлучитися з ними і відійти від 

них хоча б на крок він не здатен», – писав Е. Кассірер [102, с. 13]. 

Важливо зазначити, що розум для цієї епохи був не лише онтологічним 

принципом світобудови та епістемологічним принципом її пізнання, але й 

світоглядною категорією, покладеною в основу всієї культури. Культ розуму 

став своєрідною релігією: віру в Бога замінила віра в розум, який філософи та 

інтелектуали ототожнили з Богом. Порівняння розуму з Богом мало не лише 

філософський, але й власне релігійний зміст: 24 листопада 1793 р. 

революційна влада Парижа видала декрет про заборону католицького 

богослужіння, закриття усіх церков й перетворення їх на храми розуму. 

Метаідея розуму, почерпнута з науки і раціоналістичної філософії, 

пронизувала всі сторони діяльності людини і стала світоглядним осердям 

також політики й мистецтва. 

Парадоксом «ери розуму» було те, що попри захоплення досягненнями 

людського інтелекту, самій людині у Всесвіті відводилося порівняно скромне 

місце. Розум – це передусім загальний принцип організації світу, і той факт, 

що людина як один з його елементів володіла ним, ще не надавав їй 
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привілейованого статусу порівняно з іншими природними сутностями. Такий 

погляд на людину випливав із трактування розуму як надособистісного, 

космічного начала, яке перебуває «над» індивідами й тільки «віддзеркалене» 

в їх головах.  

Засадничу для політичної філософії тезу про те, що людина – це 

передусім елемент вищих, складно організованих систем, на рівні яких 

існують розумні закони, естетично відобразило мистецтво класицизму. 

Улюбленою його темою була перемога розуму над пристрастями, 

раціонального начала над ірраціональним, об’єктивного над суб’єктивним 

тощо. Так, на полотні Ж.-Л. Давида «Смерть Сократа» (1787) філософа 

зображено як засновника релігії розуму, який цілковито опанував власні 

пристрасті і без вагань прийняв смерть, не зрадивши Батьківщині. Теми 

героїзму, самопожертви та підпорядкування індивідуального начала 

колективному (як правило, сюжети з історії Стародавнього Риму) в мистецтві 

класицизму однаково слугували політичним цілями і в добу абсолютизму, і 

під час Французької революції.  

Естетика класицизму була своєрідною антитезою естетики ренесансу, 

для якої, навпаки, втіленням найвищої краси була вільна, розкута 

особистість, що кидає виклик усім законам й обмеженням. Отже, і політика, і 

мистецтво однаково підпорядкувалися началу розуму, яке слугувало 

принципом їхнього синкретизму. Якими були засади їхнього синкретизму? 

Політика в «еру розуму» ототожнила себе із системоутворювальним 

началом, яке надавало суспільству, яке б інакше було хаотичним, «розумної» 

форми, що втілювалася в завершених, гармонійних, симетричних, 

детермінованих і впорядкованих структурах. При цьому, за словами 

Г. Гур’янова і М. Туркатенка, під ці критерії підпадали тільки «ті структури, 

які можна назвати централізованими, ієрархічними, з домінуванням 

односпрямованих вертикальних (від центру до периферії) зв’язків 

підпорядкування» [24]. Її естетику чи не найкраще ілюструє метафоричне 

уподібнення з кристалом, чиї принципи (гармонія, симетрія, ясність, строгий 
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геометризм тощо) переносили на тогочасний політичний устрій. Як вказують 

Г. Гур’янов і М. Туркатенко, «чимало містобудівних проектів класичного 

періоду були не самостійними проектами, а ілюстраціями до ідеальних моделей 

суспільства, створених у вигляді досконало розроблених, аж до найменших 

деталей, завершених структур, які за способом свого графічного виразу дуже 

нагадували креслення годинника чи схему переміщення планет» [24]. 

Своєю чергою, мистецтво, яке підпорядкувалося принципам розуму, 

набувало політичного характеру, адже його геометрична раціональність й 

ідея примату об’єктивного начала над суб’єктивним символічно 

артикулювали основні максими тогочасної державної влади. Найповніше ця 

його роль розкрилась в архітектурі. Палацово-парковий комплекс Версалю з 

його строгим геометризмом став ідеальним символом суспільства під владою 

«короля-сонця» Людовика XIV. Аналогічно можна розглядати й «п’ять 

королівських площ Парижа» (Вогезів, Дофіна, Перемог, Вандомську та 

Згоди), споруджені для прославлення королівської влади за час правління 

Генріха IV – Людовика XVI. 

Вище ми розглянули культурний спосіб кореляції між політикою та 

мистецтвом в «еру розуму», який був предметом нашої уваги в усі попередні 

епохи. В епоху раціоналізму, однак, окрім культурного, постав ще й 

ідеологічний. Його причиною стала втрата раціоналізмом цілісності й 

обґрунтування ним двох протилежних форм політичної організації – 

абсолютистської та республіканської. Прихильники обох форм пристосували 

раціоналізм до своїх інтересів й однаково намагались обґрунтувати за його 

допомогою свої претензії на владу, а Французька революція 1789–1799 рр. 

стала грандіозним протиборством між ними. Щонайважливіше, прибічники 

обох цих ідеологій однаково використовували у своїх цілях мистецтво, 

підпорядковуючи його політичним цілям і впливаючи за його допомогою на 

уми й серця громадян. 

Зокрема, французький абсолютизм канонізував творчість одного з 

найбільших представників живопису класицизму Н. Пуссена, вбачаючи в 
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його картинах віддзеркалення розумного світопорядку, який у суспільному 

вимірі уособлювала абсолютистська держава. «Для роялістів, – пише 

дослідниця П. Трусова, – мистецтво Пуссена було образом раціонально 

впорядкованої, гармонійної світобудови, внутрішні закони якої людина якщо 

й не могла пізнати розумом, то усвідомлювала їх непорушне існування і свою 

залежність від них» [80]. Апелюючи в ідеологічних цілях до принципу 

розуму, французький абсолютизм став використовувати мистецтво 

класицизму як засіб пропаганди. З цією метою 1648 р. з ініціативи першого 

міністра Людовика XIV Ж.-Б. Кольбера була створена Королівська академія 

живопису і скульптури, що стала контрольним органом творчого життя в 

країні. Стильові особливості творчості Н. Пуссена Академія перетворила на 

догму, яку довела до раціоналістичних крайнощів. У цьому статусі Академія 

існувала до 1793 р., коли її розформували з ініціативи найвідомішого митця 

Французької революції Ж.-Л. Давида. Це дозволяє вбачати в діяльності 

Академії гіперболізований синтез політики і мистецтва, характерний для 

політичної ідеології. Абсолютистський режим став цілеспрямовано 

використовувати мистецтво задля власної естетично-символічної легітимації, 

набуваючи не просто естетизованого, а гіперестетизованого характеру. А в 

мистецтві Академії, своєю чергою, політико-регулятивні функції стали 

домінувати над його естетичною самоцінністю, що дає підстави визначити 

його як гіперполітизоване.  

У лоні раціоналізму визріла й інша політична ідеологія – 

республіканська, у якій суверенітет монарха замінив суверенітет нації, 

«божественне право королів» – права людини і громадянина, а традиційні 

суспільні устої – дух революційної свободи. Французька революція 1789–

1799 рр. – це десять буремних років, впродовж яких настав злам традиційних 

авторитерів, що визначали порядок життя століттями, й відбулася спроба 

творення нового суспільного устрою на принципах розуму. Одну із 

центральних ролей в революційній політиці відіграла естетика. Коли 

похитнулась сакральна (смислотворча) позиція короля в суспільстві, саме 
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естетика перебрала на себе магічну, ритуальну роль, здатну мобілізовувати 

активність мас і спрямовувати її в потрібне русло. Це стосувалось не лише 

ораторських промов, але й, власне, мистецтва, що стало одним з 

найважливіших рушіїв політичних змін. Чи не найкраще цю його роль 

передає творчість Ж.-Л. Давида – живописця й патріота-республіканця, який 

брав активну участь у Французькій революції. «На художнику, – говорив 

Давид, – лежить найбільша відповідальність за народне просвітництво. Його 

картини повинні проникати в душу, залишати глибокий відбиток у розумі. 

Риси героїзму та громадянської доблесті електризують народну душу й 

посіють у ній зерна слави й відданості Батьківщині» [104]. Свої полотна 

(«Клятва Гораціїв», «Смерть Марата», «Сабінянки, що зупиняють бій між 

римлянами і сабінянами» та ін.) художник створив в суворому 

неокласичному стилі, що асоціювався з республіканськими ідеалами древніх 

Греції і Риму. Кожне з його революційних полотен – передусім символ, що 

мав донести до сучасників певне політичне послання. Так, у «Клятві 

Гораціїв» гучно звучить заклик до здійнення громадянського подвигу. 

«Смерть Марата» промовляє: «Батьківщина в небезпеці!». А в «Сабінянках», 

які є своєрідною антитезою до «Клятви Гораціїв», художник закликав до 

громадянського миру.  

Отже, в «еру розуму», окрім культурного способу взаємодії політики й 

мистецтва, який полягав у їхній дифузії на основі єдиного світоглядного 

принципу, з’явився також ідеологічний, суть якого – у цілеспрямованому 

впливі політики на мистецтво чи мистецтва на політику заради досягнення 

політичного інтересу. Абсолютистська політика перетворила мистецтво на 

засіб пропаганди, а в революційну добу вже політика стала матеріалом для 

мистецтва, яке увірувало у свою здатність «творити» політику, наче коваль, 

що надає форми гарячому металу. 
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4.2 Колізія суб’єктивного і об’єктивного начал як принцип 

діалогічності політики і мистецтва в «епоху романтизму» 

 

Французька революція 1789–1799 рр. започаткувала низку епохальних 

змін в усіх сферах людського буття. Всесвітньо-історичне значення цих змін 

стало настільки радикальним, що їх можна порівняти хіба з «осьовим часом» 

– переходом від міфологічного до релігійного й філософського типу 

свідомості в історіософській концепції К. Ясперса. Саме в часи романтизму – 

епоху, що стала реакцією на кризу ідеалів Французької революції – 

простежуємо зародження нових форм політичної і мистецької свідомості, які 

у своїх головних особливостях збереглися дотепер.  

Розчарувавшись в ідеалах Просвітництва, а саме, у вірі у всесилля 

розуму, романтизм не відмовився від основних цілей Французької революції 

– свободи, рівності та братерства. Їх обґрунтування, а насамперед першого з 

них – свободи, він став шукати не в метафізичному розумі, а в самій людині, 

яка стала пробуджуватись як вільна, самодетермінована особистість. 

«Пробудження свободи» мало важливі наслідки для політики й мистецтва. У 

політиці воно означало крах державної тотальності й утвердження на її місці 

громадянського суспільства та демократичних інститутів. У мистецтві ж 

свобода проявила себе у відході від мімезису – реалістичної творчості 

відповідно до об’єктивних естетичних ідеалів – та праві митця творити за 

власними правилами.  

У попередні епохи прогресування негативного виміру свободи 

відбувалось у межах позитивного, що конституював об’єктивний, загальний 

смисл людського буття, який спирався на метафізичні принципи влади, 

тілесності, духовності, краси, розуму тощо. В «еру розуму», як ми визначили 

в попередньому підрозділі, були напрацьовані інституційно-політичні 

механізми реалізації негативної свободи (дуалізм держави і громадянського 

суспільства, призначення держави в забезпеченні свободи, розподіл гілок 

влади тощо), однак започатковувальним началом політико-мистеьцкого 
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синтезу в цю епоху була ще не людська свобода, а метафізичне начало 

розуму. Розум конституював соціокультурний монізм, у межах якого 

політика набувала естетичного виміру, втілюючись у правильних, 

геометричних структурах, а мистецтво було політизованим, символічно 

артикулюючи принципи влади над індивідом. Заперечивши просвітницький 

раціоналізм, романтизм заперечив у ньому й метапринцип монізму – ідею, 

що існує об’єктивний принцип цілісності соціокультури, який регламентує 

буття індивіда. Зберігши інституційно-політичний апарат свободи, що став 

підсумком її тривалої еволюції, ця епоха розпочала конституювання і 

політичної системи, і культурно-мистецького буття на індивідуальних 

засадах.  

Водночас – і в цьому парадокс романтизму – людина, що 

пробуджувалась як особистість, вперто не бажала відмовлятися від 

соціокультурного монізму. Вона й надалі дотримувалась переконання, що 

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

«мій», і «Я» повинен знову зробити його загальним, знявши нестерпне 

протиріччя між «Я» і «не-Я». Цей монізм, який відтепер став 

характеризувати лише свідомість суб’єкта, а не об’єктивне суспільно-

політичне буття, став основним компонентом політичної ідеології. Ідеологія, 

яка в попередню епоху ще перебувала в лоні раціоналістичного монізму, 

починаючи з епохи романтизму, остаточно оформилась як самостійний, 

невід’ємний елемент політики.  

За визначенням авторитетного видання «Encyclopaedia Brittanica», 

«романтизм можна розглядати як відкидання порядку, спокою, гармонії, 

рівноваги, ідеалізації і раціональності. Натомість він робить наголос на 

індивідуальному, суб’єктивному, ірраціональному, уявному, особистісному, 

спонтанному, емоційному, нереальному і трансцендентному» [126]. 

Заперечення романтизмом раціоналізму, однак, було чимось більшим, 

ніж просто зміною інтелектуальних парадигм. Романтизм був антитезою не 

лише до просвітницького раціоналізму, але й до монізму загалом. Усі 
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перелічені вище його особливості становили лише тло для найголовнішої – 

утвердження негативної свободи. Водночас особистість в людині, яка 

пробуджувалась, вперто не бажала покидати віру в об’єктивні детермінанти 

буття та намагалася зробити свій суб’єтивний смисл загальним.  

Ці тенденції – утвердження «Я» і водночас проекція «Я» у «не-Я» – 

стали лейтмотивом філософії Й.-Г. Фіхте. Система Й.-Г. Фіхте побудована 

довкола діалектичної взаємодії абсолютного «Я» – носія самодетермінованої 

вольової активності – та зовнішнього буття, вираженого в його 

протилежності «не-Я». Унаслідок проекції активного «Я» на пасивне «не-Я» 

досягається діалектична єдність «Я» і «не-Я», що долає їхню відчуженість і 

робить «не-Я» продовженням «Я». На думку дослідниці філософії Й.-

Г. Фіхте К. Ґ’єздал, «у його філософській системі креативна спонтанність 

універсалізована й стверджена як найсуттєвіша особливість абсолютного, 

самодетермінованого ―Я‖, що вільне навіть у покладанні своєї онтологічної 

протилежності в обмеженому ―не-Я‖. Французька революція відкрила 

простір для політичної дії нового типу, де inconcreto був реалізований 

принцип раціональної самодетермінації народу. Саме Фіхте заклав підвалини 

філософської інтерпретації цієї самодетермінації, обґрунтувавши 

необмежену спонтанність людської суб’єктивності» [107]. 

Колізія між суб’єктивним «Я» та об’єктивним «не-Я», у якій «Я» 

прагне утвердити свою індивідуальність, але при цьому «помістити» її в 

об’єктивне «не-Я», зробивши світ соціокультури немовби продовженням 

своєї суб’єктивності, стала найважливішим принципом єдності політики і 

мистецтва в епоху романтизму. Зокрема, найважливішою особливістю 

політичної філософії романтизму був її акцент на індивідові, чия свобода, 

розвиток та самореалізація проголошувались найвищою цінністю. При цьому 

індивідуалізм романтизму відрізнявся від «атомістичного індивідуалізму» 

XVII–XVIII ст., у якому хоч і стверджували автономію індивіда, втілену в 

його природних правах, однак трактували його лише як взаємозамінну копію. 

Натомість політичні мислителі романтизму вперше наголосили на 
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унікальності індивіда. Центральною категорією політичної думки 

романтизму стала особистість (нім. Persönlichkeit). Особистість – це «той, хто 

відрізняється від інших, кого не можна підпорядкувати іншим або полічити з 

іншими» [116]. 

Тенденцію індивідуалізації супроводжувала протилежна, а саме, 

намагання реконструювати колишню єдність соціокультурного буття. 

Парадоксом романтизму було те, що тією найвищою цінністю, якою він 

наділив «Persönlichkeit» особистості, він наділяв і «Persönlichkeit» групи. 

Вчення про«Volkgeist» (народний дух) було одним із центральних елементів 

політичної філософії романтизму. Цей «Volkgeist», як не парадоксально, 

розчиняв в собі особистість. Акцентуючи на самореалізації особистості, 

мислителі романтизму водночас виступали проти ліберальних механізмів її 

забезпечення, вбачаючи в них втілення абстрактного розуму. «Механічній» 

ліберальній державі вони протиставляли ідеал «органічної» спільноти, 

покладаючи в її основу «Volkgeist». А. Мюллер, наприклад, стверджував, що 

державний устрій повинен ґрунтуватись на «характері народу», а не на волі 

більшості, а Ф. Шлегель піддав гострій критиці «механічну» британсько-

американську демократію, протиставивши їй ідеал «органічної» 

християнської монархії.  

Колізія між суб’єктивним й об’єктивним началом в епоху романтизму 

одержала не лише просторовий вимір у вигляді нації чи «органічної 

держави», але й часовий. Думка, що часи вироджуються, а «золотий вік» 

людства – позаду, була глибоко вкорінена у світогляді цієї епохи. Цей 

«золотий вік», як правило, поміщали в ідеалізованому середньовіччі, яке 

уявляли як епоху шляхетності, єдності людства та віри в його вищу мету. 

Цьому щасливому стану настав кінець, коли в нього вторглися абстракції 

розуму, що спричинили нестерпну роздвоєність суб’єкта й об’єкта, людини і 

суспільства. Туга за втраченим ідеалом, однак, не залишилась тільки тугою – 

вона породила установку на його повернення. Цей «романтичний бунт», 

позначений печаттю Zeitkritik (критики часу), став прообразом майбутніх 
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консервативних революцій. «Доля, що нас гнітить, – писав Ф. фон 

Гарденберг (Новаліс), – полягає у в’ялості нашого духу. Культивуючи 

активність, ми обираємо іншу долю. Усе лине на нас, тому що ми не линемо 

назовні. Ми негативні, тому що ми самі обрали негативність. Натомість що 

позитивнішими ми ставатимемо, то негативнішим буде світ навколо нас, 

поки більше не стане негативу, й усе нарешті знову стане всім» (цит. за 

[116]). Установка на революційне перетворення дійсності задля утвердження 

в ньому певного політичного ідеалу (наприклад, комунізму чи 

тисячолітнього рейху) стала ключовим елементом ідеологій ХІХ–ХХ ст. 

«Філософи тільки пояснювали світ, однак завдання полягає в тому, щоб його 

змінити», – ці знамениті слова 11-ї тези про Фейєрбаха К. Маркса значною 

мірою походять з бунтарського Zeitkritik романтизму. 

Романтичну колізію між індивідуальністю та об’єктивними 

детермінантами її буття яскраво відобразило мистецтво цієї епохи. 

Парадоксом мистецтва романтизму було те, що воно намагалось 

максимально, у гіперболізованій формі, відтворити об’єктивні естетичні 

ідеали (наприклад, красу природи чи людського тіла). Але при цьому ці 

ідеали слугували лише матеріалом для художника, який за їх допомогою 

намагався розкрити власну, неповторну індивідуальність. Як приклад 

розгляньмо музику романтизму.  

В епоху класицизму, до прикладу, виконання музики було цілком в 

руслі доктрини мімезису й обмежувалося строго до передачі ідей 

композитора. Виконання вважалось досконалішим, що автентичніше 

музикант відтворював задум композитора. Починаючи з романтизму, роль 

виконавця стає радикально іншою. Від раннього XIX ст. музикант перестав 

бути посередником й перетворився на самостійну творчу особистість, 

наділену неповторною харизмою (Н. Паганіні та Ф. Ліст – приклади таких 

віртуозів). Але при цьому, як пише М. Гантер, цей харизматичний віртуоз, 

який прагне на сцені насамперед розкрити себе, мусить «грати так, ніби від 

душі композитора». Добрим вважалось лише те виконання, під час якого «Я» 
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музиканта у творчому екстазі зливалось з «Я» композитора. Німецький поет і 

органіст К.-Ф. Шубарт, зокрема, писав: «Якщо я хочу виконувати сонату 

Баха, я мушу повністю зануритися у душу цього великого композитора, так 

що моє власне ―я‖ цілком щезне й стане ―я‖ Баха» [112]. За словами 

американської дослідниці М. Гантер, «у романтичному музичному дискурсі 

було кілька дуалізмів, які пов’язують його із ширшим культурним 

контекстом. Романтична ідея виконання як духовної реорганізації музики 

об’єднує композитора та виконавця в єдиному творчому акті. Цей самий 

ідеал також пов’язує виконавця і слухача в єдиному інтерпретативному акті, 

у якому втілилась увага до музики та її очевидних протилежностей: ―уявна 

реконструкція‖» [112]. 

Отже, і політична теорія, і мистецтво романтизму відобразили 

однакову колізію між суб’єктивним «Я» й об’єктивним «не-Я». У попередні 

епохи єдність цих начал була природною, адже випливала з позитивного 

розуміння свободи. Пробудження в людині особистості супроводжував 

неначе метафізичний страх зриву в безодню суб’єктивності. Тому вона 

намагалась реконструювати довкола себе цілісність соціокультури й 

відновити колишню цілісність суб’єкта й об’єкта. Тільки в такий спосіб, за 

парадоксальним вивловом Новаліса, «Я» стає «Я» свого «Я».  

Сполучною ланкою між «Я» і «не-Я», яка водночас утвердилась як 

синтезуюча основа політики і мистецтва, стала уява. Свідомість відчуженого 

«Я» вже не можна розглядати як «дзеркало», що подвоює й інтеріоризує 

смисл об’єктивного буття. Натомість, за словами американського історика 

Г. Мейера-Абрамса, відтепер метафорою когнітивної взаємодії людини зі 

світом стає «ліхтар», тобто проекція суб’єктивного смислу на нейтральну 

дійсність. Продуктивною силою формування цього смислу виступає уява, 

хрестоматійне визначенн якої належить І. Канту, що трактував її як 

формування нової природи з матеріалу актуальної природи.  

У політичному вимірі зі суспільства, яке втратило емпіричну та 

світоглядну єдність, уява політичного суб’єкта створює його цілісну й 
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когерентну картину, наділяючи його суб’єктивним смислом й долаючи свою 

відчуженість від нього. У такий спосіб вона постає основною рушійною 

силою політичної ідеології. За словами англійського соціолога 

Дж. Томпсона, ідеологія постала внаслідок «потреби суспільства створити 

репрезентацію своєї єдності, що емпірично відсутня, а тому повинна бути 

репрезентована» [122, с. 3]. Це визначення корелює з трактуваням 

Л. Альтюссером ідеології як уявного відношення до реальних умов буття, а 

також концептуалізацією Б. Андерсоном нації як «уявної спільноти».  

Принцип уяви ліг в основу й мистецтва романтизму. Його ключова 

особливість полягала в тому, що замість мімезису (наслідування) в основу 

мистецтва стали покладати принцип творчої уяви. Теоретично її обґрунтував 

німецький мислитель Г.-Е. Лессінг у трактаті «Лаокоон». Г.-Е. Лессінг 

стверджував, що краса античної статуї Лаокоона полягала в тому, що її герой 

зображений не в момент кульмінації страждань, а напередодні цього 

моменту. Це вводить в дію уяву глядача, який подумки реконструює увесь 

наступний хід подій. У цьому трактаті Г.-Е. Лессінг вперше теоретично 

обґрунтував поняття «мистецтва для мистецтва» та стверджував, що 

мистецтво – це окрема естетична предметність, яка має бути відокремлена 

від релігії, чиєю «служницею», на його думку, воно було в минулі епохи.  

Апелюючи до уяви, мистецтво романтизму підміняє актуальну дійсність 

її «прекрасним ідеалом», реконструюючи довкола цього ідеалу єдність суб’єкта 

й об’єкта. Звідси випливає принципова значущість мистецтва для політичної 

ідеології. Адже, як було визначено у другому розділі дисертації на прикладі 

барокко, естетика здатна виконувати роль симулякра об’єктивного смислу та 

штучно утверджувати легітимність політичної влади. В епоху романтизму носії 

політичних ідеологій почали активно використовувати мистецькі засоби, 

компенсуючи ними нестачу власної легітимності. Так, за словами 

австралійського вченого Ю. Каменки, «під прапором католицизму виступають 

люди, які є більшими католиками, аніж сама церква; під прапором роялізму – 

завзятіші монархісти, аніж сам король» [36, с. 314]. 
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Як приклад можемо розглянути опери Р. Вагнера. Р. Вагнер, затятий 

німецький націоналіст, не просто писав опери на теми німецьких міфів, а 

прагнува створити гіперестетизований образ «арійської» давнини. Його 

опери – це передусім носії «вторинної семіотичної системи» (Р. Барт), які 

стимулюють уяву глядача образами величі німецької нації. Згідно з 

марксистською методологією, націоналізм був ідеологією буржуазії, яка 

протистояла феодальній аристократії. Буржуазія мала на меті створити 

спільноту нового типу – націю, в межах якої могла б функціонувати 

індустріальна економіка. Оскільки такої спільноти в доіндустріальну епоху 

не існувало, її потрібно було «уявити». Музика Р. Вагнера, насичена 

образами гіперестетизованого минулого, ідеально виконала цю роль. 

Отже, ми встановили, що колізія суб’єктивного й об’єктивного начал та 

принцип уяви як сполучної ланки між ними характеризувала і політику, і 

мистецтво романтизму. Як відбувалась їхня діалогічність? 

Ключовим у цьому сенсі є те, що політика і мистецтво почали втрачати 

спільну «ауру». Прагнення романтиків «індивідуалізувати світ» втілилось у 

формуванні політичної системи нового типу – громадянського суспільства, 

керованого республіканськими інститутами. Особиста свобода, втілена у 

правах, – її фундамент та найвища цінність. Як принцип побудови політичної 

системи, свобода втілилась у деконструкції феодально-абсолютистського 

порядку й започаткуванні на його місці громадянського суспільства. У 

громадянському суспільстві людина – це насамперед індивідуальність, яка 

володіє фундаментальними, невідчужуваними правами, а не просто цеглина 

політичної піраміди. Крах метафізичного монізму, що конституював 

суспільство в попередні епохи як цілісний естетично-політичний артефакт – 

політичну піраміду, скульптуру чи храм, зумовив появу на його місці 

позаестетичного громадянського суспільства, сферу взаємодії окремих «Я», 

керовану формалізованими політичними інститутами. 

Поряд із втратою політикою естетичного виміру політичну «ауру» 

почало втрачати мистецтво. Його індивідуалізація зумовила втрату ним 
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зв’язку з колективними істинами, які воно символізувало в попередні епохи. 

Якщо монументальну архітектуру стародавніх східних цивілізацій можемо 

розглядати як естетичний символ метафізичної влади та деспотичної 

держави, античні скульптури – як символи тілесного космосу і тілесної 

держави, а середньовічні храми – як символи архітектонічно-просторового 

макрокосму буття, то, починаючи з епохи романтизму, воно почало 

утверджуватися як естетичний світ-в-собі, втрачаючи референтність до будь-

яких колективних смислів поза собою. У концепції Ж. Рансьєра це засвідчив 

перехід від репрезентативного до естетичного режиму – режиму одиничного 

буття кожного мистецького твору.  

Зв’язок між політичним та мистецьким відгуком на утвердження 

негативної свободи характеризує прикметна дискусія на початку ХІХ ст. 

серед французьких художників про те, що в картині важливіше – рисунок чи 

колір. Художники, які вважали, що важливіший рисунок, виходили з примату 

раціонального начала над чуттєвим, колективного над індивідуальним, і були 

прихильниками монархії. Ті ж, хто стверджував, що головніший колір, 

обґрунтовували першість емоційного, індивідуального начала й були 

республіканцями [125]. І у творчості, і в політиці останні митці найвищою 

цінністю проголошували індивідуальну свободу. Їхні картини дедалі більше 

відходили від реалістичного зображення дійсності й трансформувалися в 

експресію суб’єктивної свободи. Як наслідок, вони підтримували 

республіканський устрій, адже вбачали в ньому політичну гарантію цієї 

свободи.  

При цьому поруч із втратою синтезу політики й мистецтва відбувалось 

його відновлення на гіперболізованих засадах, характерне для інструментальної, 

суб’єкт-об’єктної діалогічності політичної ідеології. Наголошуємо, що це – не 

дві синхронні чи різні тенденції, а єдина тенденція, яка парадоксально 

характеризувала діалогічну взаємодію політики і мистецтва в цей період. 

Першість чуттєвого начала над раціональним, що характеризувала 

романтизм, призвела до того, що естетичні критерії політики стали 
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переважати над раціональними. Такі колишні ідеали, як істина, порядок чи 

раціональність, відійшли на задній план. Натомість політичні ідеології, які 

сформувались у цю епоху, мали єдиний «спільний знаменник» – усі вони 

були гіперестетичними. Саме естетика стала основним модусом політичної 

соціалізації. Як писав І. Берлін, «перед 1820-ми рр. сформувався світогляд, у 

якому стан розуму й мотив стали важливішими, ніж наслідок; задум – 

важливіший, ніж результат. Сердечна чистота, цілісність, відданість, порив – 

усі ці якості поширились спершу серед меншин, а згодом серед загалу» [97, 

с. 12]. Як і в епоху відродження, естетика перетворилась на один з основних 

способів афіліації з політикою, а її конструювання – на пріоритетний спосіб 

досягнення політичних цілей.  

Характеризуючи політичний естетизм, що запанував в романтизмі, 

І. Берлін навів разючу відмінність в інтерпретації Вольтером (ера розуму) та 

Т. Карлайлем (романтизм) постаті засновника ісламу – пророка Мухамеда. 

«Для Вольтера, – стверджував вчений, – Мухамед був марновірним, 

жорстоким і фанатичним монстром, який безжально знищував будь-які 

форми розуму, цивілізацій та справедливості. Карлайл же у праці ―Герої та 

героїчне в історії‖ характеризував його як ―полум’яний згусток життя, 

вилитий з лона самої природи‖. Мухамед для Карлайла був людиною 

неймовірної щирості й сили, а тому – достойним захоплення. Ідеали, з якими 

його порівнювали у XVIII cт., яке Карлайл називав ―зів’ялим‖ та 

―вторинним‖, для Карлайла втратили будь-який зміст» [97, с. 13]. Приклад 

цього феномену – Наполеон, яким романтики захоплювались не стільки 

через ідеали, яким він слугував (якщо такі взагалі в нього були), а передусім 

тому, що він був героєм – естетичною особистістю. Наполеон, який сам це 

добре усвідомлював, ретельно працював над своїм «героїчним іміджем», 

постаючи в образах непереможного полководця, могутнього імператора чи 

турботливого правителя (в усіх цих образах він зображений на полотнах Ж.-

Л. Давида). У постаті Наполеона на першому місці – його власна 

індивідуальність, а політико-естетичні атрибути, зокрема коронація з рук 



173 
 

папи Пія VII, втратили той сакральний зміст, яким подібні акти наділяли в 

епоху середньовіччя, й були насамперед способом естетичного 

конструювання – «іміджем», висловлюючись мовою сучасних 

політтехнологій.  

Естетизація політики – це те, що єднає романтизм й епоху відродження. 

Однак між політико-мистецьким синтезом ренесансу і романтизму є 

принципова відмінність. Ренесанс ґрунтувався на ідеї, що краса – це істина. 

Відтак розкриття краси було основною ціллю політики, що перетворювало її 

на різновид мистецтва. В ідеології ж на першому плані – політичний інтерес 

суб’єкта, який лише «одягнений» в естетичну оболонку. Отож, на відміну від 

ренесансу, у якому політика «прагнула» стати мистецтвом, в ідеологіях 

політичне начало – домінантне, а мистецтво лише пристосоване до 

політичних цілей. 

Отже, поряд із втратою політикою естетичного виміру відбувалась 

водночас її гіперестетизація, а естетичне судження трансформувалось у 

пріоритетний спосіб політичної соціалізації. Аналогічні процеси 

характеризували й мистецтво, яке, втрачаючи політичну «ауру», водночас 

ставало гіперполітизованим. Суб’єкти політики (держава чи партія) стали 

цілеспрямовано використовувати мистецтво задля пропаганди власної 

ідеології. Це зумовило, зокрема, граничне спрощення мистецтва, його 

забарвлення в чорно-білі тональності, які здатні сприймати широкі маси 

людей, а також закодовування в нього політичних ідей задля уявної 

реконструкції суспільної єдності. У цьому контексті цікава інтерпретація 

німецьким музикознавцем Н. Харнонкуртом змін, які відбулись з 

європейською музикою після Французької революції. На його думку, 

великий переворот, здійснений Французькою революцією полягав у тому, що 

вона створила принципово нові принципи не лише музичної освіти, але й 

музичного життя загалом. Стосунки «майстер – учень» система замінила 

новою інституцією – Консерваторією, основну ідею якої можна 

охарактеризувати як «політично-музичне» виховання, адже було ясно 
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усвідомлено, що через мистецтво можна впливати на людей. «Раніше музика 

хвилювала, – писав Харнонкурт, – зараз тільки подобається. Спрощення 

музики до суто ―прекрасного‖, а потім до загальнозрозумілого сталося саме 

за часів Французької революції. Тоді вперше у масштабах великої держави 

спробували підпорядкувати музику певним політичним ідеям, тоді ж 

опрацювали для консерваторій навчальну програму, що була гранично 

уніфікованою» [81, с. 4]. 

Отже, діалогічність політики і мистецтва в епоху романтизму 

характеризувала втрата їхньої взаємної дифузії – естетичної «аури» в політиці й 

політизованої «аури» в мистецтві, – що йшло пліч-о-пліч з намаганням 

відновити їхню єдність на гіперболізованих засадах у межах політичної 

ідеології. Розрізнення цих тенденцій настало в наступну епоху – модерн, яку, з 

одного боку, характеризує остаточне розходження політики і мистецтва, що 

його конституює негативна свобода, а з іншого – їхній гіперболізований синтез, 

характерний для політичної ідеології. Протилежними практиками цих форм 

поєднання політики і мистецтва стала демократія та тоталітаризм, які 

кореняться в суб’єктивному, бунтарському дусі романтизму.  

 

4.3 Демократія і тоталітаризм як принципи діалогічності політики і 

мистецтва в епоху модерну 

 

Модерн – це історична епоха, яку зазвичай ототожнюють з поступом 

індустріалізації та світоглядними й культурними перетвореннями, які її 

супроводжують. Попри те, що окремі ознаки індустріальної цивілізації та 

спроби її рефлексії простежиємо ще наприкінці XVIII ст., кумулятивного 

ефекту ці зміни досягнули в першій половині ХХ ст. Партикуляризація й 

водночас уніфікація соціокультурного буття, формування масових 

демократій, поява авангардистських течій у мистецтві, а також, мабуть, 

наймасштабніша в історії світоглядна криза, яку засвідчили тоталітарні 

режими та дві світові війни, – усе це характерні ознаки модерної епохи.  
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Масштабні перетворення, які супроводжували модерну епоху, загалом 

можна звести до двох основних тенденцій: партикуляризації та уніфікації. 

Суть першої тенденції – у фрагментації соціокультурного буття і втраті ним 

колишньої цілісності. У політиці це втілилось у громадянському суспільстві 

(плюралізм партій, ідеологій, концепцій суспільного розвитку, ЗМІ тощо), а в 

мистецтві – в його авангардних течіях, що прийшли на зміну 

загальноприйнятим стандартам художньої творчості (мімезис). Цю 

тенденцію, однак, супроводжувала протилежна – нормування людської 

діяльності відповідно до об’єктивної системи правил. Адже утвердження 

суб’єктивної свободи, втіленої в конституційних правах індивіда, 

супроводжувало формування інститутів – обов’язкових правил спільної 

діяльності. Життя в модерну епоху почало нагадувати ритм машини, 

ґрунтуючись на принципах регулярності, порядку, контролю тощо. Всебічна 

регламентація життя індивіда спонукала М. Фуко проголосити становлення 

нового – дискурсивного – виміру влади, за якого вона з атрибута людини 

людини – короля, царя чи імператора – перетворилась на атрибут системи. 

Дуалізм свободи та регламентації в модерну епоху ліг в основу не лише 

політики, втілюючись у громадянському суспільстві й державі, 

суб’єктивному й об’єктивному праві, але й мистецтва, у якому поряд із 

принципом суб’єктивного самовираження (експресіонізм, кубізм, дадаїзм, 

сюрреалізм тощо) з’явився паралельний принцип функціональності, 

системності, уніфікації (конструктивізм, хмарочоси, мінімалізм, архітектура 

Баухаусу тощо). 

Між названими тенденціями, що лягли в основу політики і мистецтва, 

виникла складна рівновага. Особисту свободу (думок, дій, поглядів, 

висловлювань тощо) мусить супроводжувати певна система правил, без яких 

вона просто переросла б в анархію. Втім, ХХ ст. стало свідком явища, коли 

уніфікація вийшла далеко за межі цих потреб й перетворилась на новий 

різновид монізму. У тоталітарних режимах вона дійшла до заперечення 

свободи й нового об’єднання соціокультурного буття на основі єдиної 
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системи ідеї. Цією системою стала політична ідеологія, яку її носії 

перетворили на загальнообов’язковий світогляд, який стали цілеспрямовано 

насаджувати через політичні інститути. У тоталітарних режимах ідеологія, 

враховуючи її здатність пояснювати все буття й проникати в усі його сфери, 

нормуючи поведінку, стала сурогатом колишнього світоглядного монізму, 

що відновив ауратичну дифузію політики і мистецтва – естетизовану 

політику й політизоване мистецтво. Однак – що характерино для політичної 

ідеології – ця дифузія набула гіперболізованого характеру, втілюючись не 

просто в естетичній, а в гіперестетичній політиці і гіперполітизованому 

мистецтві.  

Отже, в модерну епоху ми виокремлюємо два принципи взаємодії між 

політикою та мистецтвом – демократію і тоталітаризм. Відхід від 

метапринципу монізму й закріплення плюралізму втілилось у демократії, що 

виходить з апріорної установки відкритості політичної системи й 

різноманіття поглядів, що співіснують в суспільстві. Суверенна свобода 

особистості як наріжний камінь демократії втілилась і в мистецтві, яке 

ґрунтується на принципах суб’єктивного самовираження, креативності і 

творчої спонтанності. Своєю чергою, політичне відновлення монізму через 

всебічну регламентацію суспільного буття політичними інститутами знайшло 

відображення в тоталітарних режимах. Всепроникний владний дискурс 

тоталітаризму заторкнув також мистецтво, яке перетворилось на засіб 

державної пропаганди. Демократія і тоталітаризм стали не лише двома 

діаметрально протилежними способами політичної організації суспільства, 

але й двома практиками співвідношення політики і мистецва – 

позаестетичною політикою й позаполітичним мистецтвом (демократія) та 

гіперестетичною політикою й гіперполітизованим мистецтвом 

(тоталітаризм). Розгляньмо ці принципи докладніше.  

Негативна свобода, що формувалася впродовж тривалої еволюції, 

починаючи з епохи стародавніх східних цивілізацій, становить наріжний 

камінь сучасної демократії. У ній можемо виокремити два ключові складники 
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– суб’єктивний і нормативно-інституційний. Суб’єктивний вимір свободи 

можна визначити як відсутність обмежень індивідуальної дії, висловлювання 

чи будь-якої іншої форми самовираження, яку здійснює автономна особа, 

керуючись при цьому лише власною волею, цінностями та інтересом. Її 

фундаментальна компонента – особистий світогляд, який полягає в 

самостійному пошуку людиною відповідей на фундаментальні світоглядні 

запитання, як «хто я?», «що я повинен робити?», «в чому сенс світобудови та 

мого життя в ній?» тощо. У нормативно-інституційному вимірі свобода 

перекладається на мову формалізованих прав та обов’язків, забезпечених 

державною владою. На нероздільність цих вимірів ще в XVII ст. вказав 

Т. Гоббс, який стверджував, що без нормативно-інституційного 

врегулювання свобода перетворюється на «війну всіх проти всіх». Свобода – 

це не будь-яка дія, а лише дія в межах права, яке пристосовує одна до одної 

множину індивідуальних свобод. У політичному бутті ці виміри свободи 

втілились у громадянському суспільстві та демократичній державі – 

відокремлених, але нероздільних сферах. 

Тенденція модерної епохи, яка випливає з індустріалізації, – 

формування суспільства як складної системи, яка повинна безперебійно 

функціонувати. Порівняно з доіндустріальним (аграрним) суспільством, в 

індустріальному суспільстві влада «вислизає» з рук правителя й стає 

атрибутом усієї системи суспільних відносин. За М. Фуко, вона 

зосереджується передусім в «точках нормалізації» – школах, інтернатах, 

тюрмах, психлікарнях тощо. Її головне завдання – продукувати 

«нормальних» індивідів, здатних забезпечити функціонування суспільства як 

єдиної системи. У масовому суспільстві діє принцип правової рівності, а 

також єдині, унорновані стандарти мови і культури. Таке суспільство – 

протилежність, з одного боку, феодального розшарування соціальних 

«верхів» та «низів», освяченого релігією і традиціями, а з іншого – 

культурно-лінгвістичної різноманітності доіндустріальної епохи. За 

аналогією з виробничим процесом, у якому кожна операція однаково 
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необхідна для одержання кінцевого продукту, усі суспільні елементи (мова 

йде, звісно, про ті елементи, які Е. Дюркгейм назвав «нормальними») 

однаково необхідні для підтримки життєдіяльності суспільства. Тому жоден 

індивід чи група більше не може претендувати на владу, привілеї чи 

пріоритет в розподілі ресурсів лише на підставі свого походження або 

соціального статусу. У боротьбі проти феодальної аристократії пліч-о-пліч з 

модернізацією відбулось конституювання демократичної системи правління з 

її основоположним принципом правової рівності. Паралельно розширилась 

сфера політичних прав, яка врешті-решт охоплила майже все доросле 

населення. Іспанський мислитель Х. Ортега-і-Гассет назвав це явище 

«бунтом мас» й охарактеризував його так: «по-перше, сьогодні маси 

користаються у великій мірі тим самим життєвим репертуаром, що раніше 

здавався призначеним виключно для меншин; по-друге, рівночасно маси 

перестали коритися меншинам: вони їх не слухають, не йдуть за ними, не 

поважають їх, а натомість відсувають їх набік і самі займають їх місце» [62].  

Трактування суспільства як системи відносин, формування в ньому 

безособових, формалізованих інститутів, покликаних забезпечити 

ефективність функціонування на всіх рівнях суспільної організації, не 

залишало місця для влади в колишньому розумінні «сили». Редукція держави 

до сукупності інститутів, які радше «слугують» суспільству, аніж 

«владарюють» над ним у колишньому сенсі, позбавила її метафізичного 

смислу, яким її наділяли в минулі епохи. Залишилось позаду трактування 

держави як втілення морального блага (античність), творіння Бога 

(середньовіччя), сублімації краси (ренесанс) чи розуму (Просвітництво). 

Натомість держава постала як інституційний апарат регламентації свободи у 

громадянському суспільстві – автономній та саморегульованій сфері 

суспільних відносин. 

Поряд із формалізацією, раціоналізацією та знеособленням модерної 

політики, її локалізацією в інститутах державної влади, які виконують 

функції суспільного менеджменту, сформувалось громадянське суспільство, 
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яке можна визначити як «міру здійснення свободи людини в соціальній, 

економічній та політичній сферах» [37, с. 9]. Свобода як фундамент 

громадянського суспільства – це не просто особиста цінність, але й 

найефективніший спосіб регуляції цих надзвичайно складних, 

багатоаспектних відносин. Роль держави стосовно громадянського 

суспільства загалом можна звести до двох основних завдань: 1) забезпечення 

реалізації свободи індивідів та суспільних груп в ліберальному, соціально-

економічному та культурному вимірах; 2) здійснення законних інтересів 

індивідів та суспільних груп через інститути державної влади. 

Вищесказане дозволяє констатувати, що із статичної суспільної 

«форми» політика в модерну епоху трансформувалась радше в динамічну 

«форму форм» – синернетичну сферу реалізації інтересів громадянського 

суспільства. Його ключова ознака – плюралізм інтересів, поглядів та 

цінностей, зумовлений свободою у множині її суб’єктивних проявів. 

Смисловий монізм, який раніше обумовлював розуміння і конституювання 

політики як замкненої, холістичної суспільної структури (піраміди, 

скульптури чи храму), поступився місцем плюралізму мозаїчного, рухливого 

і нестабільного соціального світу. «Чи існує ключ до історії? – запитував 

К. Поппер – Чи має історія якийсь зміст? На це питання я відповідаю: історія 

не має змісту» [73, с. 331]. Завдання демократії, за К. Поппером, полягає не в 

тому, щоб конституювати в суспільстві який-небудь зміст, а лиш у тому, щоб 

втримати можливість будь-яких смислів та поворотів долі в синергетичному, 

нестабільному суспільстві. У цьому – відкритість як її засаднича ознака.  

Демократичний принцип плюралізації соціокультурного буття 

естетично відобразило мистецтво модерної епохи. Його основний принцип – 

заперечення «мімезису» (реалістичного наслідування дійсності на основі 

естетичних ідеалів) та трансформація в експресію суб’єктивності митця на 

основі безмежної внутрішньої свободи. «Художник осліп для зовнішнього 

світу і повернув свій зір всередину, в сторону внутрішніх суб’єктивних 

пейзажів», – писав Х. Ортега-і-Гассет [63]. Принципи негативної свободи – 
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суверенітет, окремішність та автономія індивіда, що в політичному вимірі 

започатковують демократію, лягли в основу й мистецтва модерної епохи. На 

відміну від мистецтва минулих епох, в основі якого була єдність стилю, 

обумовлена світоглядним монізмом, модернізм настільки різнорідний, що 

про стильову єдність не доводиться говорити навіть з погляду різних періодів 

творчості одного автора, не кажучи про мистецтво загалом. Численні 

напрями модерного мистецтва (футуризм, кубізм, імажизм, дадаїзм, 

абстрактне мистецтво тощо) характеризують радше схожість світогляду 

окремих митців, ніж правила художньої творчості. Яка кореляція між 

політикою і мистецтвом модернізму? 

По-перше, в умовах модерної свободи остаточно відбулась втрата 

ауратичної дифузії між політикою і мистецтвом. Політика оформилась як 

«нічний сторож» свободи в суспільстві й технологічний процес реалізації 

інтересів громадянського суспільства через демократичні інститути. Таке 

розуміння й конституювання політики прийшло на зміну її трактування як 

чинника привнесення в суспільство вищих метафізичних смислів (влади, 

тілесності, храмовості, краси, розуму тощо). Поруч із втратою метафізичного 

обґрунтування вона позбулась й естетичного виміру. Адже громадянське 

суспільство апріорі позаестетичне. Його сутнісна ознака – відкритість, 

динамізм та різнорідність, що унеможливлює трактування суспільства як 

суспільно-статичної форми (політичної піраміди, скульптури чи храму). 

Аналогічні трансформації відбулися і з мистецтвом, яке порвало з мімезисом 

та перетворилось на сферу вираження суб’єктивної свободи. У такий спосіб 

воно позбулось зв’язку з колективними істинами (згадуваними принципами 

влади, тіла, духу, краси чи розуму), що започатковували політичну систему, і 

втратило функцію нормування суспільного порядку. Ставши різнорідним та 

плюралістичним, мистецтво модернізму водночас утвердилось як аполітичне 

«мистецтво для мистецтва». Політику, яка перестала бути естетичною 

«формою» суспільства, і мистецтво, що втратило естетичну референцію до 

політики, споріднюють хіба принципи динамізму й відсутності сталих рамок. 
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І політику, і мистецтво модерну можна визначити не як статичну форму, а як 

динамічну «форму форм». 

По-друге, політику і мистецтво споріднюють суб’єктивний та 

нормативно-інституційний виміри свободи. Суб’єктивна свобода (аж до 

епатажу) – основний принцип мистецтва модернізму. Держава, своєю 

чергою, має на меті створювати в суспільстві умови для реалізації цієї 

свободи. Отже, будучи обмеженою відповідальністю за Іншого, модерна 

політика, виходячи із протиставлення етичного й естетичного вимірів 

свободи в концепції Т. Возняка, належить до етичного. Приймаючи тезу 

М. Фуко про всебічну регламентацію життя індивіда в модерну епоху 

інститутами, у якій втілюється влада як всепроникний дискурс, можемо 

визначити мистецтво як втечу від цієї влади, у якій людина може сповна 

розкрити свою нічим не обжежену суб’єктивну свободу. У такий спосіб його 

трактували, зокрема, А. Шопенгауер, а в ХХ ст. Т. Адорно, що розглядали 

мистецтво як шлях втечі від тиранії соціального. Однак роль модерного 

мистецтва не обмежується лише експресією суб’єктивності і функцією 

«втечі», адже воно естетично оформило й іншу засадничу функцію модерної 

політики – нормування суспільного порядку. Як приклад можна навести 

хмарочоси – типові приклади модерної архітектури, що ґрунтуються на 

принципах функціональності, системності, простоти й примату практичних 

цілей перед естетичними. Знамените архітектурне визначення належить Ле 

Корбюзьє, який трактував модерну будівлю як «машину для життя». Це 

визначення, очевидно, відображає тенденцію раціоналізації та систематизації 

буття, перетворення його на аналог машини, що втілилась не лише в 

суспільному бутті, але характеризує індустріальну епоху загалом. Єдність 

свободи і порядку – те, що випливає із життя в індустріальному суспільстві – 

споріднює політику й мистецтво в модерну епоху.  

По-третє, демократична політика й авангардне мистецтво втрачають 

«ауратичний» синтез у межах єдиної політико-дискурсивної системи. 

Середньовічний храм, наприклад, був не лише храмом, але й естетичною 
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метафорою середньовічної держави, як і держава була суспільним аналогом 

храму. Своєю чергою, мистецтво модернізму (наприклад, кубізм, абстрактне 

мистецтво, полотна П. Пікассо, В. Кандінського чи К. Малевича) не 

відсилають до жодної політичної реальності поза собою, як і сама ця 

реальність більше не містить у собі жодних естетичних форм.  

Однак при цьому синтез політики й мистецтва зберігається quibuse 

contrario («з погляду протилежного»). Антитезою демократії у ХХ ст. стали 

тоталітарні режими, у яких синтез політики й мистецтва обумовила 

політична ідеологія. Трактування мистецтва модернізму не просто як 

мистецтва, а як символу демократії призвело до його офіційної заборони в 

СРСР та Третьому Рейху. Аж до розпаду СРСР модерністський андерґраунд 

був невід’ємною частиною дисидентського руху.  

Протилежною практикою взаємодії політики і мистецтва став їхній 

синтез в рамках тоталітаризму. Тоталітаризм – це феномен, у якому 

політична ідеологія (сурогат світоглядного монізму, що обґрунтовує 

політичний інтерес суб’єкта) з’єдналась із всебічною регламентацією життя 

індивіда інститутами. У такий спосіб постала система гноблення і деспотії, 

якій могли б позаздрити навіть обожнені своїми підданими правителі 

стародавніх східних цивілізацій. 

Думку, що партикуляризацію та організацію життя в індустріальному 

суспільстві повинна супроводжувати якась смислова система, покликана 

подолати відчуження індивідів одне від одного й наново об’єднати їх в 

єдиний колективний моноліт, по-різному висловлювали майже всі політичні 

мислителі цієї епохи. «Коли індустріалізація набрала обертів й очевидною 

стала неможливість повернутись до життя в маленьких комунах, – пише 

американський вчений Ш. Волін, – люди вперто не бажали відмовлятися від 

ідеї спільноти. Натомість вони перенесли її цінності на холодні, розгалужені 

структури гігантських організацій» [132, с. 282]. 

Як принцип політичної організації індустріальна епоха наново відкрила 

для себе релігію – теоретиків індустріалізму захоплювало поєднання влади, 
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організації та духовності, яким володіла Церква в cередньовіччі. Релігію, 

однак, вони тлумачили в новому – політичному – сенсі. «Інші захищали 

релігію людини; я ж захищаю релігію суспільства, – писав 

ультраконсерватор Л. де Бональд. – В майбутньому релігію розглядатимуть з 

широкого погляду, а саме – стосовно суспільства загалом, чиї закони вона 

регулюватиме, обґрунтовуючи владу і мотивуючи підкорення» [132, с. 282].  

Політичні ідеології мають багато паралелей з релігією. На них вказав, 

зокрема, Б. Рассел, порівнюючи марксизм із християнством: «Яхве – 

діалектичний матеріалізм; Месія – Маркс; вибраний народ – пролетаріат; 

церква – комуністична партія; друге пришестя – революція; пекло – кара для 

капіталістів; тисячолітнє царство Христа – комуністичне суспільство» [75]. 

Ключові ознаки ідеології, як і релігії, – тотальність та смисловий монізм. 

Подібно до релігії, ідеологія має властивість проникати в усі сфери життя, 

контролювати думки і почуття, породжувати власну систему цінностей та 

давати відповіді на всі питання світобудови. 

У ХХ ст. ідеологізація відбувалась з двох основних позицій. 

Ідеологізація «справа» зумовила формування ідеології націоналізму та його 

крайньої форми – націонал-соціалізму. Ідеологізація «зліва», своєю чергою, 

постала довкола вчення К. Маркса та робітничого руху. Марксизм 

сформувався як цілісне вчення, чиї філософські основи (діалектичний 

матеріалізм) лягли в основу марксистської версії історії (історичний 

матеріалізм), яка обґрунтувує становище пролетаріату та його майбутню 

есхатологію – комуністичне суспільство. При цьому, як ми наголошували у 

другому розділі дисертації, ідеологічна дифузія політики і мистецтва набуває 

гіперболізованого характеру: вони перебирають одне в одного взаємні 

функції й детермінують одне одного безпосередньо. 

Подібно до церкви, що, окрім віровчення, має потужний естетичний 

арсенал впливу на вірян – музика і дійство літургії, убранство храмів, нічні 

хресні ходи тощо – аналогічні засоби у ХХ ст. почала використовувати й 

політика в тоталітарних режимах. Це означало передусім повернення до 
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архітектонічно-просторової, ієрархічної форми суспільної організації, яка 

надає їй естетичного виміру. Так, за проектом А. Гітлера та його особистого 

архітектора А. Шпеєра, територію Рейху планували оточити т. зв. «кільцями 

слави» – мавзолеями, храмами, обелісками та іншими об’єктами, які, будучи 

структурованими відповідно до його державного устрою та з дотриманням 

ступеней ієрархії, естетично маркували владу нацистів над світом. «Уся 

територія Рейху, – пише російський дослідник Ю. Маркін, – 

перетворювалась на своєрідну імперію-артефакт, зіткану із синтезу 

абстрактних (ідеологія) та реальних архітектурно-просторових зв’язків, що 

співвідносилися з розмірами планети». На його думку, «ідея подібних 

проектів могла визріти лише у мисленні держави-художника» [55, с. 137]. 

Повертаючись до ієрархічної, монолітно-моністичної системи політичної 

організації, яка надає їй естетичного виміру, тоталітаризм став антиподом 

демократії, яка конституює суспільство як позаестетичну, рухливу, 

синергетичну та відкриту систему.  

Принципом синтезу політики і мистецтва тоталітаризму стала 

апробована ще в епоху стародавніх східних цивілізацій гігантоманія. Подібно 

до пірамід і зикуратів, які своїми розмірами мали пригнічувати індивідуальну 

волю, викликати захоплення перед владою, тоталітарні режими аналогічно 

прагнули вражати своєю величчю, розмірами, могутністю, силою. До задумів 

А. Гітлера та Й. Сталіна, скажімо, входило масштабне перепланування 

столиць світових імперій – Берліна та Москви. В їх центрі планувалось 

розмістити будівлі грандіозних масштабів. Накриклад, «Зал Народу» в 

Берліні, за проектом А. Шпеєра, мав вміщати 180 тис. людей і в 17 разів 

перевищувати розмір собору Св. Петра в Римі, а гранітний «Палац рад» 

(архітектор Б. Іофан) повинен був мати 415 м у висоту і стати найбільшою 

будівлею у світі. 

Архітектура тоталітаризму, однак, виконувала не лише 

пропагандистські, але й соціально-організуючі функції. Адже її завданням 

стало перепланування простору і життя на ньому з погляду ієрархічних 
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зв’язків «влади-підпорядкування». Архітектура стала неначе естетико-

просторовою «формою» тоталітарної політики. Ключове завдання в цьому 

плані – централізація суспільства та організація його системних зв’язків 

(адміністративних, транспортних та ін.) за принципом «центр – периферія». 

Тоталітарне містобудування враховувало всі потреби індустріального 

суспільства: на зміну хаотичній забудові феодального періоду мала прийти 

строга, уніфікована й систематизована архітектура. Із грандіозних будівель в 

центрі столиць, які були смисловим та організаційним центром суспільства, 

широкими, прямими променями розходились вулиці, які утворювали 

гармонійну, симетричну систему. Аналогічний принцип планувалось 

реалізовати і в провінційних містах, а також між столицею та провінцією 

(роль вулиць перебирали на себе автомагістралі; в Німеччині, наприклад, 

досі функціонує споруджена в роки Третього Рейху мережа автобанів). У 

підсумку все суспільство перетворювалось на монолітний артефакт, 

об’єднаний єдиним смисловим та організаційним центром. 

Дифузія політики і мистецтва в ідеології була взаємною: і політика 

набувала гіперестетичного характеру, і тоталітарне мистецтво ставало 

гіперполітизованим. Незважаючи на смислову «полярність» ультралівої і 

ультраправої ідеології, вони породили майже ідентичний мистецький 

феномен, відомий під назвою «тоталітарного мистецтва». Коли політика стає 

всепроникною, а ідеологія, по суті, заміняє собою релігію, роль мистецтва 

виходить за межі естетики і стає насамперед нормотворчою. Ось як описує 

одне з нацистських дійств Б. Маркін: «Організатори масових свят в 

Нюрнберзі не ставили собі за мету розважати глядачів, збуджуючи їх 

естетичний захват, і, тим більше, на створювати таким витонченим способом 

подобу драматургійного сюжету. На території Партайтаґу не існувало 

публіки і глядачів в звичайному розумінні; людська маса, утворена з сотень 

тисяч близнюків-однодумців, сама була найважливішим компонентом 

магічного синтезу, причому найбільш керованим і надійним, який володів 

гігантським емоційним і енергетичним зарядом. В задум режисури входили 
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кульмінаційні шокові моменти вивільнення такого заряду (поява фюрера на 

трибуні, світлова інсценізація А. Шпеєра, гімнові хорали тощо), і в ці 

секунди дійство набувало повної реалізації як тотальна сублімація 

світоглядної ідеї» [55, с. 134]. 

За формою та змістом тоталітарне мистецтво мало бути передусім 

доступне широким масам та максимально простим і зрозумілим. Модернізм з 

його підкреслено індивідуалістичним характером зовсім не відповідав цьому 

завданню. «Модерністське мистецтво має маси проти себе, – писав Х. 

Ортега-і-Гассет. – Воно чуже народові. Навіть більше: воно вороже 

народові» [63]. Натомість для функції колективного об’єднання і передачі 

ідеологічних смислів ідеально підійшов попередній мистецький стиль – 

романтизм, чий гіперестетичний характер був відповіддю на крах 

світоглядного монізму й мав на меті відновити цю тотальність через 

апеляцію до уяви. Не пориваючи з мімезисом, романтичний стиль був 

придатний для масового сприйняття з його вимогами граничної простоти і 

відсутності двозначних інтерпретацій. У Третьому Рейху міністр пропаганди 

Й. Геббельс назвав офіційний мистецький стиль «романтичним реалізмом», а 

в СРСР він був відомий як «соціалістичний реалізм». Термін «реалізм» 

стосується лише форми цього мистецтва, яка, на відміну від модернізму, 

ґрунтувалась на принципах мімезису. Зміст же його був глибоко утопічним і 

не мав нічого спільного з дійсністю. 

Інструментом політичного контролю над мистецтвом й 

підпорядкування його партійно-державним цілям став терор та створення 

створення спеціальних державних інституцій. У Третьому Рейху такою 

інституцією стала Імперська палата культури, а в СРСР – державна система 

спілок. Щоб охарактеризувати масштаби терору та ідеологічного засилля, 

наведемо лише одну цитату з газети «Правда» за 1937 р.: «Вороги народу, 

троцькістсько-бухарінське охвістя, агенти фашизму, що на образотворчому 

фронті прагнули загальмувати розвиток радянського мистецтва, викриті та 

знешкоджені нашою радянською розвідкою під керівництвом вірного 
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сталінського наркома товариша Єжова. Це оздоровило творчу атмосферу та 

викликало новий спалах ентузіазму серед усієї маси художників» [21, с. 113]. 

Отже, тоталітаризм відновлює синтез політики і мистецтва, які 

«розходяться» в рамках демократії. У тоталітарних режимах політика знову 

стала естетичною, а мистецтво – політизованим. 

 

4.4 Бажання як принцип діалогічності політики і мистецтва в епоху 

постмодерну 

 

Постмодерн – стадія розвитку Західного суспільства, що виникає у 

другій половині ХХ ст. унаслідок переходу від індустріальної до 

постіндустріальної економіки. З одного боку, постмодерн можна трактувати 

як продовження модерного процесу формування свобод. Якщо з-під влади 

короля, аристократії та Церкви модерн визволив суспільство, надавши усім 

його членам рівний обсяг прав, то постмодерн пішов ще далі, довершуючи 

модерний процес емансипації боротьбою за свої права численних локальних 

груп та ідентичностей, зокрема гендерних, расових, екологічних, ЛГБТ тощо, 

які обійшов увагою модерн, зосереджуючись на загальніших цілях. Суб’єкти 

цієї боротьби не прагнуть перевлаштувати світ (тож їх важко назвати 

ідеологічними), а лише борються за право стати визнаними частинами 

соціокультури. З іншого боку, постмодерний процес емансипації, який може 

здаватися продовженням модерної свободи, по суті, перетворився на новий 

різновид монізму. За аналогією з тим, як тривале множення кольорових 

точок призводить до втрати кольору та їх злиття в безколірну масу, 

соціокультурне буття в постмодерну епоху стало настільки різнорідним, що 

відмінності між його елементами почали втрачатися. Як наслідок, вииникає 

ключовий соціально-політичний феномен постмодерну – масове 

споживацьке суспільство.  

Принцип, що лежить в його основі та синтезує всі його елементи, 

зокрема політику і мистецтво, – бажання. Бажання – це сліпа, ірраціональна 
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сила, прихована у підсвідомості індивіда. Бажання «моє», а отже, стаючи на 

його сторону, «Я» неначе діє «вільно». Це дозволяє розглядати культуру 

задоволення бажань як продовження культури свободи. Але при цьому 

бажання – це інваріант людської природи; сила, спільна для всіх людей, а 

тому пов’язана з монізмом. До ключових ознак постмодерної епохи можна 

віднести існування масової індустрії породження і маніпуляції бажаннями. Її 

елементами є, зокрема, споживацька економіка, реклама, шоу-бізнес, мода, 

індустрія розваг, а також, як буде показано далі, політика і мистецтво. Ця 

індустрія перетворює суспільство на однорідну масу «бажаючих машин» 

(термін Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі), «одновимірних людей» (Г. Маркузе) й 

утверджується як новий різновид монізму, що парадоксально споріднений з 

плюралізмом та негативною свободою.  

З переходом від модерну до постмодерну відновлюється синтез 

політики і мистецтва. Політика знову набуває естетичного виміру, а 

мистецтво – політичного. Цей синтез, однак, відрізняється від усіх 

попередніх форм та способів кореляції цих сфер. Політика й мистецтво, по 

суті, втрачають автономію одне щодо одного й постають як єдиний політико-

мистецький феномен, орієнтований на масові бажання. 

Найкоротше і, мабуть, найвичерпніше визначення постмодерну 

належить французькому філософу Ф. Ліотар, що визначив його як «недовіру 

до метарозповідей» [42]. Метарозповіді (метанаративи) – це великі, 

смислоутворювальні системи, зокрема релігія та ідеологія. Метарозповіді 

здатні лягати в основу соціокультурного буття, вибудовувати з нього 

монолітно-ієрархічну систему та регламентувати всі сфери життєдіяльності 

індивідів, конституюючи при цьому ауратичний синтез політики і мистецтва. 

Можемо виділити дві основні причини «недовіри до метарозповідей». 

Перша причина – історична. Засудження злочинів нацизму та жахіття 

Другої світової війни породили установку на зрівняння смислово-ціннісних 

систем та проголошення їх рівноправності. Це втілилось у прагненні 

мінімізувати будь-які відмінності між людьми, які могли б породити нові 
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ідеології, що виправдовують домінування однієї групи над іншою. Так, 

держави «загального добробуту» подолали дистанцію між багатими і 

бідними, радикальний фемінізм – патріархальну культуру, яка виправдовує 

верховенство чоловіків над жінками, мультикультуралізм кинув виклик 

верховенству титульної нації на її території, а рух за права ЛГБТ – 

культурній монополії людей з гетеросексуальною орієнтацією. 

Друга причина – соціально-економічна. Починаючи з 1960-х, у країнах 

Заходу розпочалось формування т. зв. споживацьких суспільств, суть яких 

полягає у виробництві набагато більшої кількості товарів і послуг, ніж це 

потрібно для задоволення основних потреб суспільства. У таких суспільствах 

сформувалась відповідна культура та система цінностей, яка ґрунтується на 

постійному матеріальному і символічному задоволенні бажань. «Людина-

споживач», яка постійно прагне задовольняти свої бажання, стає двигуном 

економіки. Християнство, скажімо, велить шукати «Царства Божого і правди 

Його», а не iPhone 6. Споживацька економіка, апелюючи до ірраціональних 

бажань, намагається видати iPhone 6 за найпотрібнішу в житті людини річ. 

Термін «ірраціональне бажання» тут ключовий, адже iPhone 6, по суті, не 

відрізняється від iPhone 5, тож змусити його купити лише на основі інтересів 

майже неможливо. Саме тому «недовіра до метарозповідей», які пригнічують 

бажання, їх деконструкція та всезагальний релятивізм стають 

першочерговою умовою споживацького суспільства.  

Філософські засади «недовіри до метарозповідей» ілюструє концепція 

деревоподібних і ризомних культур Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі. У праці 

«Капіталізм та шизофренія» вчені концептуалізували «ризому» як метафору 

постмодерного соціокультурного буття. Ризома (фр. rhizome – кореневище) – 

це заплутаний корінь рослини, у якому немає центру, периферії чи будь-якої 

логіки. Ризомні культури вони протиставили «деревоподібним», у яких 

наявна центральна смислова вісь («стовбур»), з якої, наче гілки, в 

ієрархічному порядку розходяться бічні смисли. «Необхідно перестати 

вірити в ―дерева‖, – стверджують Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі. – Вони принесли 
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надто багато страждань в минулому» [25, с. 9]. «Вирубка дерев» при цьому 

призводить до визволення з підсвідомості бажання і формування його 

потоків між «машинами бажання, під’єднаними одна до одної» (так вчені 

називали суспільство). За їхніми поглядами, об’єктивно існує лише 

безсвідоме бажання та соціокультурні норми, спрямовані на його 

придушення, які вони порівняли з фашизмом. М. Фуко назвав «Анди-Едіп» 

«вступом до життя без фашизму» [25, с. 9]. 

Два процеси – утвердження ризоми замість «дерева» та визволення 

ірраціональних бажань – відбуваються паралельно та взаємно обумовлюють 

одне одного. Постмодерна політика, як було визначено на початку цього 

підрозділу, продовжує модерний процес емансипації суспільства, однак 

відрізняється масштабом та специфікою своїх цілей. За словами 

американських політологів С. Беста та Д. Келлнера, «основою модерної 

політики була артикуляція універсальних цілей, таких як свобода, рівність та 

справедливість, а також трансформація інституційної структури заради 

імплементації цих цілей». Натомість у постмодерній політиці «ліберальний 

проект надання усім загальних прав поступився місцем партикулярній 

боротьбі окремих груп, які виборюють власні права» [99]. Таку політику 

вони називають «політикою ідентичності» (identity politics) й визначають як 

«форму політичної участі, за якої індивіди конструюють свою культурну та 

політичну ідентичність, беручи участь у формах протесту та асоціаціях, що 

артикулюють інтереси тих груп, з якими вони себе ототожнюють» [99].  

Ключова ознака «політики ідентичності» полягає в тому, що в ній 

беруть участь групи, які перебувають за межами «білої, чоловічої, 

гетеросексуальної, капіталістичної культури» [99]. Її філософським 

обґрунтуванням, на думку Д. Келлнера та С. Беста, є концепція 

«генеалогічної політики» М. Фуко, що основним політичним завданням 

сучасності вважав «визволення пригноблених груп з-під влади домінуючих 

наративів, які перетворюють їхні голоси на тишу» (цит. за [99]). Унаслідок 

цього процесу, як акцентують вчені, відбувається визволення «емоційної, 
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лібідинальної та творчої енергії, яку придушували метанаративи буржуазного 

суспільства» [99]. Іншими словами, мова йде про звільнення бажаючого «id» 

з-під влади раціонального «ego» та соцікультурного «superego». 

«Політика ідентичності», в підсумку, призводить до стану ентропійної 

рівності та смислово-ціннісного релятивізму. Замість «вертикального» 

спрямування бажань мас в єдине русло (наприклад, на побудову комуністичного 

суспільства чи тисячолітнього Рейху), що було завданням ідеології, ризома 

утверджує горизонтальні, децентралізовані, «броунівські» потоки численних 

бажань всередині аморфної людської маси – споживацького суспільства. Замість 

однієї «макроутопії» постмодерн утвердив міріади «мікроутопій», які орієнтовані 

на увесь спектр індивідуальних та масових бажань. Відмінність між ідеологічною 

(централізованою, «деревоподібною» та вертикальною) й постмодерною 

(децентралізованою, ризомною, горизонтальною) установками щодо бажання 

можна проілюструвати за допомогою такого прикладу. Пропагандистське 

мистецтво соцреалізму, скажімо, повторювало звичний сюжет – щасливих 

робітників і селянок на тлі колосистих полів і димлячих заводів. У такий спосіб 

компартійна еліта естетизувала масові бажання, спрямовуючи їх в єдине русло, 

та маскувала свої політичні інтереси. Аналогічно діє й постмодерн. Переносячи 

акцент з раціонального інтересу на підсвідоме бажання, він «вдягає» його в 

естетичну оболонку, маскуючи в такий спосіб економічні чи політичні інтереси 

суб’єкта. У рекламі автомобіля, наприклад, ви не побачите ні опису його 

технічних характеристик, ні функціональних властивостей. Натомість у ній 

присутнє обігрування більш-менш підсвідомих бажань, які пов’язані з 

автомобілем («купи це авто, і відчуєш себе вільним і нестримним птахом!»). 

Соцреалістичних робітників і селянок замінила безтурботна, усміхнена молодь 

на екранах телевізорів. Її життя нагадує суцільне свято, і якщо ви купите газовану 

воду, підгузки чи пиво, ваше життя стане таким же легким і невимушеним! 

Культура абсолютизованого бажання трансформує суспільство в масу, 

а індивіда – в її анонімного учасника. Вона змушує забути про смисл, 

раціональність, свободу чи інтерес – усе те, що раніше було підставою 
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«серйозних» політики чи мистецтва. «Бажання, – стверджують 

М. Горкгаймер та Т. Адорно, – означає не думати ні про що, забути про все. 

Воно тотожне безпорадності. Загалом, це втеча. Проте не втеча від 

реальності, а від самої думки про спротив» [110]. Замість колишніх 

політичних референтів, таких як «народ», «нація» чи «клас», які є носіями 

колективного смислу, за словами Ж. Бодріяра, приходить новий референт, 

який він назвав «мовчазною більшістю». Мовчазна більшість – це «темне 

буття, текуча субстанція, яка існує не як соціальне, а як статичне. Це – 

дифузна, децентралізована, броунівська реальність, складена з атомів і 

молекулярних утворень, яка нагадує скупчення зоряного газу» [10]. 

«Мовчазна більшість» утікає від сенсу, історичності чи свободи, причому 

саме утікає, а не заперечує їх, адже, заперечуючи, вона увійшла б у сферу 

артикульованого смислу й перестала б бути масою.  

Щонайважливіше, «мовчазна більшість» утверджується і як простір 

буття постмодерної влади, яка ототожнюється з усією сферою маніпуляції 

бажаннями. Влада не більше локалізується лише в політичному бутті. 

Натомість вона «розтікається» по всій тканині соціального та стає такою ж 

анонімною, невловимою та всепроникною, як і бажання. Якщо модерн, 

згідно з концепцією М. Фуко, забрав владу з рук правителя й інвертував її в 

суспільство, то постмодерн, своєю чергою, пішов ще далі: він довів владу до 

абсолютної децентралізації та стер усі межі між владою і не-владою.  

Свідченням саме такого буття влади, яку більше неможливо 

локалізувати, ідентифікувати чи означити, став сучасний тероризм, який не 

обирає своїх жертв, а цілить в анонімну масу. На думку Ж. Бодріяра, 

тероризм «цілить в соціальне у відповідь на терор соціального. Невинні люди 

розплачуються за злочин, який полягає у тому, що вони тепер ніхто, що вони 

позбавлені власного імені, позбавлені системою, яка сама є анонімною і яку 

вони, таким чином, символізують» [10]. 

Усвідомлюючи неспроможність викликати в суспільстві будь-які зміни, 

тероризм переслідує лише одну мету – шокуючу розповідь про нього у ЗМІ. 
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Знищення Всесвітнього торгового центру чи теракт А. Брейвіка мас-медіа 

перетворили на грандіозні естетично-епатажні шоу, за якими стежили 

мільйони телеглядачів. Важко сказати, чи були б ці теракти без специфічної 

глядацької культури з її установкою на видовищність. Символічно 

заперечуючи постмодерну владу, постмодерний тероризм лише підживлює 

культуру «видовищ», яка є її ключовим елементом. Парадокс у тому, що 

тероризм сам стає тією владою, проти якої бунтує.  

Механізми, які продукують масу, добре відомі ще з Стародавнього 

Риму й відображені у знаменитій формулі «хліба і видовищ!». «Хлібом» 

споживацького суспільства стало безпрецедентне зростання добробуту. 

Однак для предмета нашого дослідження – взаємодії політики і мистецва – 

набагато цікавіший другий компонент цієї формули – «видовища». 

Постмодерн неможливо збагнути без домінування в ньому мас-медіа, 

які створили безпрецедентні можливості для тиражування і поширення 

інформації. Паралельно утворилися й не бачені раніше можливості 

маніпуляції масовими бажаннями за допомогою естетичного конструювання 

та символічного заміщення. Саме реальність мас-медіа, яку Ж. Бодріяр 

означив терміном «гіперреальність», стала основним простором 

конструювання «видовищ», спрямованих на масові бажання. Із функції 

інформування, раціональності та смислотворення інформація у мас-медіа 

з’їжджає на ірраціональні бажання, а увагу аудиторії ненадовго привертають 

лише естетично-епатажні подразники. Гіперреальність – це простір існування 

симулякрів (інший важливий термін Ж. Бодріяра). Симулякр – це знак без 

денотату, пуста символічна оболонка, яка не має референта в дійсності й не 

відсилає ні до чого, окрім себе самого, але, за словами російського 

дослідника В. Бичкова, «грає, передразнює ситуацію трансляції смислу» [13, 

с. 491]. 

За Ж. Бодріяром, класичним прикладом симулякрів стало висвітлення 

каналом CNN Війни в Перській затоці 1991 р. В есе «Війни в затоці не було» 

філософ писав, що ця війна «була породжена телевізором, і в людей, які 
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дивилися її по CNN, не було ніякої можливості дізнатись, що там 

відбувається насправді, чи, можливо, це просто калейдоском картинок і 

пропагандистських кліше» [58]. Війському кампанію США в Іраці CNN 

перетворив на масштабне видовище, що мало на меті створити міф про 

непереможність Америки. 

Мас-медіа взяли на себе основну нішу реалізації масових бажань, 

змістивши її в символічний простір гіперестетичних, медійних симулякрів, 

які з легкістю піддаються конструюванню. Це дає змогу приховувати 

реальний стан речей за штучно створеним естетичним «видовищем». 

Візьмімо, наприклад, показовий арешт високопосадовців МНС України під 

час засідання Кабінету Міністрів, яких суд на наступний же день відпустив. 

Можливо, не бажаючи реально боротися з корупцією, уряд просто вирішив 

замінити цю боротьбу показовим шоу, яке спрямоване на перманентне 

масове бажання покарання винних? 

Вищесказане дає змогу підійти до ключового моменту цього 

підрозділу: як у постмодерні відбувається взаємна дифузія політики і 

мистецтва – естетизація політики і політизованість мистецтва. Перш ніж 

відповісти на це запитання, звернімося до прикментного епізоду з історії 

Стародавнього Риму. Соціальні процеси в пізній Римській імперії напрочуд 

нагадували сьогодення. Це, зокрема, культура бажань, розклад традиційних 

цінностей, «вавилонське» змішання культур, масифікація суспільства й 

установка на видовищність, що дало змогу У. Еко розглядати Рим як 

«постмодерн античності». Від сучасності Рим відрізнявся передусім тим, що 

екрани телевізорів у ньому заміняли арени амфітеатрів. Епізод, який ми 

маємо на увазі, – правління імператора Луція Елія Аврелія Коммода (180–

192 рр. н. е.), який, аби здобути прихильність мас, виступав на арені Колізею 

як гладіатор, одягнувши костюм Геркулеса. Постать «постмодерного» 

імператора Коммода – типовий приклад того, як політика перетворюється на 

шоу, яке орієнтується на естетичне задоволення масових бажань. Сьогодні 

телеекрани щоденно збирають перед собою такі ж спраглі до видовищ 
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натовпи, як і римські амфітеатри, а дійства, що перед ними розгортаються, 

мають таке ж відношення до дійсності, як Геркулесові шати Коммода. Один 

український політик, скажімо, замість дубини і левячої шкури використовує 

вила і вишиванку. У постмодерну епоху (і давньоримську, і сучасну) 

політика зміщується в гіперреальну сферу симулякра, у якій існують тільки 

дві змінні – ірраціональні бажання й гіперестетичні засоби їх символічного 

задоволення. О. Панарін ілюструє цю тезу на прикладі російського політика 

В. Жириновського – типового прикладу постмодерного політичного 

акторства. «З погляду класичної представницької раціональності, – 

стверджує О. Панарін, – Жириновський давно мав бути виключений з 

представницької політики: надто систематично він займав позиції, які прямо 

суперечать інтересам опозиційного електорату, якому він морочить голову. 

Що ж в такому випадку залишається його виборцям? Залишається 

символічне задоволення більш-менш підсвідомих бажань, які піддаються 

заміщенню хльостким словом і епатажною поведінкою політичного 

скомороха» [64]. 

Подібно до Коммода, який, щоб подобатись простолюду, розігрував з 

себе Геркулеса, постмодерна політика має цілий арсенал естетичний засобів, 

за допомогою яких здобуває прихильність мас. Найважливіші з них – 

політичний імідж та політичний стиль. В обох випадках зміст політичної 

діяльності втрачається (якщо, звісно, не йдеться про зміст, пов’язаний з 

інтересами закадрових «ляльководів»), а сама вона стає порожньою 

гіперестетичною оболонкою, симулякром, що обігрує масові бажання. 

Політичний імідж, за Є. Єгоровою-Гантман і К. Плешаковим, – це 

«спеціально створюваний, навмисне сформований політичний образ для 

досягнення поставлених цілей» [30, с. 5]. Іміджева політика на перший план 

висуває штучно сконструйований, естетичний образ, який має одну мету – 

подобатись аудиторії. Із цього погляду, образ Геркулеса, у який 

перевтілювався Коммод, – це, по суті, давньоримський аналого політичного 

іміджу. Сама ж політика постає як калейдоскоп іміджів, які борються за 
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прихильність виборців, наче актори за увагу глядачів. Зміст політичної 

діяльності, відображений в програмі партії, імідж відсуває на задній план. 

Так, за даними російської дослідниці Є. Перелигіної, програми партій та 

лідерів відомі заледве 30% виборців, а іміджевий образ ідентифікують, як 

мінімум, 60% [66, с. 14]. 

Естетика політичного іміджу обумовлює відповідний тип політичного 

сприйняття, який не відрізняється від мистецького судження. На відміну від 

ідеології, яка спонукає індивіда розділити свою точку зору (аж до силового 

примусу), імідж, за словами Ф. Анкерсміта, «гарантує громадянам ту 

автономію відносно політики, якою наділені експерти, що виносять судження 

про стиль мистецьких творів» [1, с. 194]. Перед виборцем розгортається 

калейдоскоп іміджів, з яких він обирає той, який йому найбільше 

«подобається». Естетичне слово «подобається» тут є ключовим, адже саме 

завдяки йому, як вказує Ф. Анкерсміт, «технічна сторона політики, якою 

громадяни не особливо цікавляться, адже не мають потрібних для цього 

знань, може бути репрезентована всього-на-всього як її ―внутрішня сторона‖, 

яка не має значення для громадян, так само як технічна сторона мистецтва 

неважлива для експертів» [1, с. 194]. Здійснюючи політичний вибір за 

критерієм «подобається», індивід віддає свій голос за барвисту «обгортку», 

не замислюючись про суть свого вибору. Цілком ймовірно, що він щойно 

підтримав інтереси якого-небудь олігарха, які прямо суперечать його 

власним інтересам.  

Імідж потрібно відрізняти від спорідненого, але нетотожного поняття 

політичного стилю, який має ґрунтовніший зміст, хоча також лежить в 

площині симулякра. За Ф. Анкерсмітом, політичний стиль – це аналог 

мистецького стилю. «Стиль художника чи скульптора, – пише вчений, – 

значною мірою не залежить від змісту його творів. Ми впізнаємо його за 

стилем, а не за тематикою його робіт. Стиль відрізняється від смислу, його 

місце не в семантичному центрі мистецького твору, а на його семантичній 

периферії або на полях» [1, с. 193]. Політичний стиль можемо 
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концептуалізувати як фон, який характеризує загальні особливості 

іміджевої політики, що є умовою її успіху в телеаудиторії. Його можна 

порівняти з усталеним театральним репертуаром, у якому попит має 

комедія або трагедія, фарс чи мелодрама, трагікомедія чи водевіль тощо. 

Демократія та авторитаризм у сучасному світі, на наш погляд, дедалі 

більше утверджуються саме як фактори політичного стилю. Авторитарний 

режим в сучасній Росії значною мірою має стильовий характер, який 

походить від російської імперської спадщини, що обумовила такий тип 

масових бажань, у якому найбільший попит має брутальна сила. Це й 

обумовило запаморочливий успіх шоу під назвою «Кримнаш!», що підняло 

до небес рейтинг В. Путіна. 

Принцип бажання, що постає синтезуючою основою політики і 

мистецтва в епоху постмодерну, не лише зумовлює естетизацію політики, але 

й політизованість мистецтва. Як і постмодерна влада, яка більше не 

зосереджується в інституційній політиці, а характеризує увесь дискурс 

соціального, постмодерне мистецтво виходить за межі локалізації в 

естетичному «світі-в-собі» й проліферує в численні сфери людської 

діяльності. Політику і мистецтво в епоху постмодерну в цьому сенсі 

споріднює те, що у традиційному розумінні вони стали немовби «тінями» 

самих себе. Важко назвати «політикою» в колишньому сенсі діяльність, 

орієнтовану на епатаж, як-от «Інтернет партію України» чи виступи 

В. Жириновського на російських ток-шоу. Аналогічно важко назвати й 

«мистецтвом» постмодерні інсталяції на зразок іржавого велосипедного 

колеса чи трупа корови в формальдегіді. Але при цьому, як і постмодерна 

політика, яка існує «всюди» (саме тому жертвами терактів є не політики та 

інститути, а, як правило, анонімні люди), мистецтво розтікається всією 

тканиною соціального, утворюючи щось на кшталт гомерівського 

панестетизму. В постмодерну епоху усе є красивим, естетичним, принадним 

– рекламні ролики, бренди одягу, дизайн кафе і ресторанів, видовищні шоу 

тощо. У такий спосіб мистецтво здійснює ключову функцію постмодерної 



198 
 

влади – маніпуляцію бажання. Постмодерна політика, по суті, 

перетворюється на «політичне», а мистецтво – на «мистецьке». І 

«політичне», і «мистецьке» з’єднуються в «соціальному» – площині 

циркуляції масових бажань, які мають дуалістичну владно-естетичну 

природу. Ми, отже, не можемо говорити ні про первинність політики щодо 

мистецтва, ні мистецтва щодо політики, ні, зрештою, про їх рівноправність. 

Постмодерн характеризує такий вид синтезу, за якого політика 

«розчиняється» в мистецтві, а мистецтво в політиці.  

Роль мистецтва в постмодерних політичних процесах по-різному 

розглядають М. Хоркгаймер та Т. Адорно, з одного боку, та Ж. Дельоз і 

Ф. Гваттарі – з іншого. М. Хоркгаймер та Т. Адорно стверджують, що 

мистецтво в постмодерну епоху більше не в змозі виконувати політичні 

функції, адже у всюдисущому дискурсі бажань політичне й мистецьке 

злились воєдино. Постмодерне мистецтво (наприклад, поп-культура) 

утвердилось як засіб задоволення масових бажань і, отже, частина 

постмодерного політичного. Таку ж думку висловив й Ж. Бодріяр, який 

стверджував, що «сучасне мистецтво перебуває в змові зі світом. Воно 

грається з ним та є частиною гри. Воно може пародіювати світ, ілюструвати 

його, симулювати його, проте воно ніколи не порушує його порядку, який є 

також його власним порядком» [94, с. 110]. 

Американський дослідник Б. Карсон ілюструє цю тезу на прикладі 

сучасної поп- та рок-музики, зокрема груп Rage Againstthe Machine («Гнів 

проти машини»), MCS та Sex Pistols, рок-музики Мерліна Менсона, 

гангстерського репу тощо. У своїх текстах ці групи часто виступають з 

гострою політичною критикою. Однак, будучи при цьому частиною 

комерціалізованого шоу-бізнесу, вони лише, за словами Б. Карсона, 

«змащують коліщатка механізму, проти якого спрямований їх позірний гнів» 

[101]. Як і тероризм, який, імітуючи заперечення постмодерної влади, лише 

підсилює її, «політизоване» мистецтво, що б не було його предметом, може 

лише лити воду на коліщатка постмодерного «політичного».  
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За словами Б. Карсона, «у постмодерні політичне мистецтво неможливе 

через здатність капіталу кооптувати спротив та перетворювати його на 

товар» [101]. По-справжньому політизованим може бути тільки те мистецтво, 

яке здатне уникнути товаризації й комерціалізації (це, наприклад, мистецтво 

модернізму в концепції Т. Адорно). Але якщо політизоване мистецтво не 

може бути масифікованим, то воно приречене не маргінальність і ніколи не 

зможе змінити політичний лад.  

З іншим розумінням ролі мистецтва в постмодерній політиці виступили 

Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі. На відміну від М. Горкгаймера та Т. Адорно, вони 

вітали постмодерн як новий, революційний лад в історії цивілізації. Ту 

політику можна назвати революційною, яка, за Ж. Дельозом та Ф. Гваттарі, 

полягає в деконструкції метанаративів та визволенні бажання з-під влади 

інституційних і ментальних структур. Мистецтво, отже, яке руйнує 

метанаративи, можна назвати революційним та політизованим. Завдання 

такого мистецтва – спонукати індивіда побачити культурну та історичну 

обумовленість категорій, за допомогою яких він мислить про світ, й порвати 

«ментальні ланцюги», які уярмлюють приховане всередині нього бажання. 

Між названими підходами не важко простежити зв’язок. Адже 

політизоване мистецтво, за Ж. Дельозом і Ф. Гваттарі, деконструює владу 

метанаритивів до тих пір, поки не настане інволюція влади в тотальне, 

всюдисуще бажання. На цьому етапі мистецтво більше не в змозі буде що-

небудь заперечити і, за висловом Б. Карсона, стане «графіті на стінах 

тюрми». 

Діалогічність політики і мистецтва постмодерну характеризує 

синкретизм усіх попередніх метапринципів, форм та способів їх взаємодії. Їх 

дифузія стає настільки тісною, що ми не можемо говорити ані про 

політизацію чи естетизацію принципу, ані про їх первинність політики й 

мистецтва одне щодо одного, а радше про єдиний синкретичний політико-

мистецький феномен. Отже, постмодерн – це своєрідний фінал діалогічної 

взаємодії політики і мистецтва. Недаремно ідея кінця – історії (Ф. Фукуяма), 



200 
 

політики (Ф. Анкерсміт, Д. Карсвел), мистецтва (А. Данто) – усталилась 

серед основних атрибутів постмодерного мислення. Німецький мислитель Ф. 

фон Гарденберг (Новаліс), висловлюючи тугу романтиків за втраченою 

внаслідок Французької революції суспільно-світоглядною цілісністю, мріяв 

про час, коли «усе стане всім». Мабуть, через 200 років його мрії збулися: у 

постмодерні «усе стало всім».  

 

Висновки до розділу 4 

 

У цьому розділі дисертаційної роботи проаналізовано історичні 

принципи розуму, колізії суб’єктивного та об’єктивного начал, демократії і 

тоталітаризму й бажання, що обумовлювали діалогічність політики і 

мистецва в «еру розуму», епохи романтизму, модерну і постмодерну. 

Доведено, що в основі діалогічної взаємодії політики і мистецтва у 

XVII–XVIII ст. лежав принцип розуму, який обумовив особливості і 

політики, і мистецтва та їхню взаємну дифузію. Однакові начала, які 

увиразнювали цей принцип – геометризм, лаконічність, ясність, симетрія 

тощо, лежали в основі і політики, і мистецтва. За таких умов політика в «еру 

розуму» набувала естетизованого виміру, постаючи неначе суспільний 

«кристал», а мистецтво ставало політизованим, артикулюючи розумність 

влади, що була ключовою підставою її легітимності. Колізією цього 

принципу було те, що він обумовив два діаметрально протилежні способи її 

політико-інституційного забезпечення – абсолютистський та 

республіканський. Як наслідок, у цю епоху постає феномен політичної 

ідеології – часткового метафізичного світогляду, що обґрунтовує політичні 

інтереси суб’єкта. Адепти і абсолютистської, і республіканської ідеологій 

стали використовувати мистецтво у політичних цілях. Тож констатовано 

появу ідеологічного способу діалогічності цих начал, який полягав у 

цілеспрямованому, директивному впливі політики на мистецтво й мистецтва 

на політику. 
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Діалогічність політики і мистецтва в епоху романтизму обумовлювали 

дві тенденції – формування індивідуального начала та прагнення відновити 

монізм соціокультурного буття у формі ідеології. Ця особливість дала змогу 

трактувати романтизм як перехідну епоху між двома метапринципами 

діалогічної взаємодії політики і мистецтва – монізму і плюралізму. 

Формування негативного виміру свободи як первинного, що, однак, йшло 

пліч-о-пліч з прагненням відновити монізм соціокультурного буття, знявши 

колізію між «Я» і «не-Я», становить основну прикмету цієї епохи. З одного 

боку, у межах плюралізму, політика і мистецтво почали втрачати 

перехресний метафоричний зв’язок і взаємну «ауру», яку надавала їм 

метафізична тотальність. Але при цьому в ідеологічній площині дифузія 

політики і мистецтва набула гіперболізованого характеру.  

Тенценція до розмежування політики і мистецтва, що, однак, 

парадоксально не відокремлювалась від спроб знову їх синтезувати на 

ідеологічній основі, дає змогу трактувати романтизм як предтечу водночас 

демократії і тоталітаризму в епоху модерну. У цю епоху ми виокремили два 

принципи діалогічної взаємодії політики і мистецтва – демократію і 

тоталітаризм. Політика й мистецтво в межах демократії належить до 

нерозривних, але відокремлених одна від одної сфер негативної свободи – 

нормативно-інституційної та суб’єктивної. Політика утвердилась як «нічний 

сторож» свободи в громадянському суспільстві, а мистецтво перетворилось 

на найповніший вияв особистої свободи, яку не обмежують жодні правила чи 

рамки. Отже, демократія, ґрунтуючись на негативній свободі, розмежовує ці 

сфери й остаточно дезавуює синкретизм політики і мистецтва та їхню 

взаємну ауру. 

Натомість тоталітаризм, повертаючись до взаємної дифузії політики і 

мистецтва, що характеризує їх взаємодію в рамках метапринципу монізму, 

водночас конституював її на гіперболізованих засадах. Тоталітарна політика і 

тоталітарне мистецтво неначе міняються місцями: політика перебирає на 

себе мистецьку функцію творчості, матеріалом для якої стає суспільство, а 
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мистецтво – політичну функцію нормування суспільного порядку. Отже, у 

тоталітарних режимах відновлюється логіка зв’язку політики і мистецва, 

характерна для домодерного монізму, однак ключова відмінність між ними 

полягає в тому, що у другому випадку політико-мистецький монізм був 

споріднений зі свободою – свободою у позитивному вимірі, і тому не 

породжував колізії між людиною і політичним буттям, тоді як в першому 

випадку він суперечив свободі і мав суто зовнішній, штучний, нав’язаний 

характер.  

Діалогічну взаємодію політики і мистецтва в постмодерну епоху 

характеризує насамперед еклектика, у якій поєдналися усі попередні 

метапринципи, форми і способи їх кореляції. Постмодерн продовжив 

модерний процес емансипації суспільства, однак довів його до граничної 

межі, що зумовило перетворення суспільства на «мовчазну більшість» 

(термін Ж. Бодріяра), яка перебуває у всевладді індустрії бажань. 

Нав’язування бажань та маніпуляція ними утвердились у ньому як нова 

форма влади над індивідом. У цьому контексті політика знову стає 

естетичною, у символічній формі задовольняючи масові бажання, а 

мистецтво політизованим, здійснюючи нормуючий вплив на індивіда.  

Положення цього розділу дисертації викладені у статтях автора: 

 «Форми діалогічності політики і мистецтва у контексті світоглядно 

парадигми раціоналізму Нового часу / «Грані» (науковий і теоретичний 

альманах). — Дніпропетровськ. — №11 (115). —  С. 64–71 

 The idea of the escape from freedom of Erich Fromm in light of post-

industrial and globalization changes of modern societies: a theoretical analysis / 

Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Kutno. — №2 (2014). — S. 148–156 
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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 опирається 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 у підході, який поєднав би такі аспекти дослідження: 1) здійснив 

цілісний аналіз діалогічності політики і мистецтва в контексті історичних 

принципів, покладених в основу світоглядних епох Західної цивілізації; 

2) поєднав особливості гомогенного та гетерогенного підходів, зокрема у 

стосунку до історичного вододілу, що характеризує їхню діалогічність до і 

після Французької революції; 3) розкрив, як форми вияву свободи на 

кожному етапі її історичної еволюції обумовлюють діалогічність політики і 

мистецтва та як ця діалогічність здійснює зворотний вплив на формування 

свободи; 4) розглянув 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 
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водночас як історична тенденція еволюції політики і мистецтва в умовах 

домодерної, модерної та постмодерної епох. Обґрунтовано монізм як 

історично первинний метапринцип їхнього взаємозв’язку, що вибудовує 

синтез політики і мистецтва – естетизацію політики й політизованість 

мистецтва – у рамках метафізичного принципу, що слугує збірним началом 

соціокультури. Доведено його зв’язок із 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» і «ауратичне мистецтво» символізують не лише метафізичний 

принцип, покладений в їхню основу, але й одне одного. Другий історичний 

метапринцип – плюралізм – засвідчив розходження політики і мистецва й 

актуалізувався під час Французької революцію 1789–1799 рр. У плюралізмі 

політика і мистецтво постають як окремі «світи-в-собі», які позбавлені 

перехресного символічного зв’язку і 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 у 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 

у рамках стародавніх східних цивілізацій; свобода від тиранічної влади в 
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епоху античності; примат людини перед державою в часи середньовіччя; 

свобода суб’єктивного самовияву особистості в епоху відродження; 

екстраполяція цієї свободи на усе 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 у 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. 

Опираючись на концепцію діалогічності «Я-Ти» – «Я-Воно» М. Бубера, 

запропоновано розмежування культурного та ідеологічного способу їхньої 

взаємодії. Культурний спосіб, споріднений з діалогом «Я-Ти», виникає тоді, 

коли одне начало – політичне або мистецьке – слугує матрицею формування 
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іншого, не чинячи на нього безпосереднього, детермінуючого впливу. Такий 

спосіб був характерний для давньоминулих епох, зокрема стародавніх 

східних цивілізацій, античності, середньовіччя, ренесансу та «ери розуму». 

Ідеологічний, 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, особливо для тоталітарних режимів ХХ ст. 

Запропоновано розмежування трьох форм їхньої 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 і 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 в 

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 духа над 

тілом зумовив обмеження земного «тіла» держави і вперше постулював 

вищість людини, створеної «за образом Божим», перед державою. Доведено, 
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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, що полягав в екстраполяції ренесансної свободи 

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

природних прав й обґрунтування розмежування держави і громадянського 

суспільства. Вказано на колізію суб’єктивного і 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 уперше констатуємо розходження політики й мистецтва, що, 

однак, йшло пліч-о-пліч з намаганням відновити їх дифузію на ідеологічній 

основі. В епоху модерну виділено два принципи діалогічності політики і 

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 ідеологічних началах, що зумовив їхню дифузію у 

гіперболізованій формі. 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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