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Дер жа ва як витвір мис тец тва

Анотація

Ме та фо ра дер жа ви як вит во ру мис тец тва, ви ко рис та на Я.Бур кгар дтом для
ха рак те рис ти ки італійської дер жа ви XV століття, дає змо гу ви я ви ти взаємо -
з в’я зок між ес те тич ним про ек том і ста нов лен ням євро пе йської дер жа ви. Мож -
ливість “духу дер жав ності вільно відда ти ся своїм спо ну кан ням” була по в’я за на 
з фе но ме ном волі до вла ди, що за я вив про себе за доби Ре не сан су. Зав дя ки по -
статі ху дож ни ка-твор ця був відкри тий фе но мен де сак ралізо ва ної волі, що по -
слу гу вав опер тям для без пре це ден тної дер жав ної роз бу до ви.

Клю чові сло ва: дер жа ва, вла да, ес те ти ка, воля, витвір мис тец тва

Так німець кий істо рик Якоб Бур кгардт на звав пер ший розділ своєї зна -
ме ни тої кни ги “Куль ту ра Італії за доби Відрод жен ня” (1860).

Нес подівана ме та фо ра. Як мож на порівню ва ти дер жа ву і витвір мис тец -
тва, навіть якщо йдеть ся про італійську дер жа ву XV століття? Будь-який
витвір мис тец тва пе ре дба чає об раз; він — те, що мож на ба чи ти, те, що  до -
ступне спог ля дан ню. Дос тупність дер жа ви спог ля дан ню вик ли кає значні
труд нощі. Важ ко уя ви ти кон крет ний об раз дер жа ви нам, су час ним лю дям,
оскільки для нас вона вис ту пає як ме га ма ши на, що скла дається з чи нов -
ників, ста тутів, за конів, роз по ряд жень, ви ко нав чої й за ко но дав чої вла ди,
армії, поліції, в’яз ниць, вона ха рак те ри зується пев ною те ри торією, що її всю
цілком мож на по ба чи ти тільки на ге ог рафічній мапі.

З іншо го боку, витвір мис тец тва — це не лише об раз, сло вес ний чи зоб ра -
жу ва ний, це не тільки по е ми, кар ти ни, сим фонії; його по я ва по в’я за на із
особ ли вою діяльністю, яка вра хо вує різно манітні чин ни ки та ґрун тується
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на певній мірі схоп лю ван ня чуттєвого. У ньо му воля до ся гає своєї мети, не -
зва жа ю чи на за плу таність на яв них об ста вин. І не лише мис тец тво пе ре дба -
чає як своє дже ре ло ес те тич ну діяльність.

Дже ре ло порівнян ня дер жа ви і вит во ру мис тец тва слід шу ка ти не в са -
мо му його (тво ру) об’єктив но му ре зуль таті, не в його ре чевій при роді, а в
особ ли вості тієї діяль ності, що ле жить в основі од но го й іншо го. Клю чем для 
та ко го порівнян ня може по слу гу ва ти ро зуміння Ф.Ніцше мис тец тва як сут -
ності будь-яко го воління. М.Гай деґер, ко мен ту ю чи Ф.Ніцше, до дав, що за -
вдя ки мис тец тву воля до вла ди звільняється для са мої себе.

Ме та фо ра дер жа ви як вит во ру мис тец тва на справді роз кри ває зв’яз ки
між мис тец твом і політи кою, котрі аж ніяк не зво дять ся до по ши ре но го  ви -
слову, що політика — це мис тец тво мож ли во го й та ін. Цей зв’я зок ви рос тає
із пев но го фе но ме ну, кот рий виз на чив своєрідні риси євро пе йсько го Ре не -
сан су, цей фе но мен мож на по зна чи ти як “ство рен ня мож ли вос тей волі”.

При ха рак те рис тиці політич ної діяль ності пра ви телів Відрод жен ня за -
зви чай ужи ва ють по нят тя воля до вла ди. Про неї пи шуть і Я.Бур кгардт, і
В.Диль тай, і А.Шас тель, і А.Лосєв. Чому Ре не санс ство рив умо ви для мож -
ли вості волі і чому ця воля ви я ви ла ся по в’я за ною з ес те тич ною діяльністю?

Воля до вла ди — це зовсім не абстрак тне утво рен ня, що ха рак те ри зує
універ саль ну жагу до па нуван ня. Воля до вла ди в про цесі сво го здійснен ня
на ма гається ес те ти зу ва ти себе, вона втя гує у свою орбіту чуттєвість, пред -
мет ний світ як фор му сво го про я ву і са мо ут вер джен ня. При дво рах іта -
лійських пра ви телів зби ра ють ся по лчи ща ху дож ників, поетів і му зи кантів,
котрі праг нуть ви я ви ти у волі ти ра на ес те тич не на ча ло.

Митці від дер жа ви

Мож ливість порівнян ня дер жа ви із тво ром мис тец тва була підго тов ле -
на особ ливістю роз вит ку євро пе йської куль ту ри, коли після три ва ло го пе -
ріоду Се ред ньовіччя на сти ла доба, спов не на на пру жен ня й енергії, коли
про мис ловість і торгівля були по в’я зані із на уко ви ми відкрит тя ми і ви на хо -
да ми, коли ху дож ня творчість по ча ла шу ка ти дже ре ла сво го на тхнен ня й
гар монії в ма те ма тич них за ко номірнос тях. На дум ку німець ко го дослідни ка 
італійсько го Ре не сан су Вільгель ма Диль тая, ця не втрим на діяльність но вих 
сил ще не знай шла впо ряд ко ва них шляхів, тому у ви на хо дах тих часів уви -
раз нюється буй на індивіду аль на сила. Вона ви ра жається в новій політиці
су ве рен них во ло дарів та у са мосвідо мості бюрґерів, у кожній про тидії
тиску.

Політич на вла да в Італії XIV століття на ле жа ла фак тич но дрібним во -
ло да рям, які утри му ва ли власні армії, укла да ли со ю зи з одни ми міста ми і
во ло да ря ми про ти інших. Ба га то хто з них був спов не ний не стрим ної волі до 
вла ди, за зна чає В.Диль тай. У XV столітті ці дрібні ло кальні во ло дарі за зна -
ва ли зни щен ня або пе ре хо ди ли як кон дотьєри на служ бу до ве ли ких, котрі
роз ши рю ва ли свої во лодіння. У другій по ло вині XV століття Па пська об -
ласть, Ве неція, Мілан і Не а поль утво ри ли сис те му рівно ва ги, що спи ра ла ся
не на голу військо ву силу, а на політич ний роз ра ху нок, зу мов ле ний рівно ва -
гою цих “ве ли ких міст” і спри ян ням з боку дрібних. У політиці іта лійських
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дер жав скла ла ся си ту ація, коли всі про бле ми роз гля да ли ся з точ ки зору
дер жав них інте ресів, для яких оціню ван ня сил і збе ре жен ня рівно ва ги мали
пе ре важ не зна чен ня. За па ну ва ло цілко ви те об мир щен ня мо ралі й політики, 
Макіавеллі роз гля дає політичні дії поза їхнім зв’яз ком з цер ков ним чи мо -
раль ним зна чен ням. Як на го ло шує В.Диль тай, у політичній діяль ності
італійських пра ви телів “відрод жується мо гут ня воля рим лян, для якої мета
жит тя — па ну ван ня, це па ну ван ня — ре зуль тат ро зум но го роз ра хун ку, а вся
куль ту ра, свя щен нос лу жи телі, хра ми, знан ня, поезія, чуттєве жит тя — лише
за со би і до пов нен ня цієї панівної волі” [Диль тей, 2013: с. 30].

Ідея політич ної діяль ності, не по в’я за ної з цер ков ним чи мо раль ним
зна чен ням, утвер джу ва ла ся всією куль ту рою Ре не сан су. Зав дя ки без пре це -
дентній діяль ності митців доби Відрод жен ня політичні осо би і чле ни їхніх
сімей мог ли на бу ва ти рис бо жес твен них пер со нажів, при чо му це не було ре -
аль ним об ожню ван ням, це була своєрідна гра, що ви ко рис то вує си ту ації
свя щен ної історії для влас но го про слав лян ня. Так, на відомій кар тині Ботт i -
челлі “Пок лоніння Волхвів” чле ни сім’ї Ме дичі зоб ра жені як пер со нажі з
Но во го За повіту. Ко зи мо Ме дичі — це стар ший з-поміж іно зем них волх -
вів-ко ролів, по ряд із ним — його стар ший син, Ло рен цо Розкішний та інші
сини й ону ки. Ця кар ти на Боттічеллі ху дож ньо леґітимує уяв лен ня про
волю до вла ди, коли мирські пер со нажі приміря ють на себе бо жес твен не
вбран ня.

Сам Я.Бур кгардт у дер жаві як вит ворі мис тец тва вба чав пев ний смисл.
Він вва жав, що в італійсько му Відрод женні уяв нюється, вивільняє себе у
яви ще сам дух дер жав ності, кот рий “упер ше дістав мож ливість вільно відда -
ти ся своїм спо ну кан ням”. По нят тя “дух дер жав ності” во че видь за по зи че не
Бур кгар дтом із мови німець кої філо софії XIX століття, що по люб ля ла на -
діляти абстрактні по нят тя влас ти вос тя ми універ саль но го суб’єкта. Одна че
мож на спро бу ва ти по ба чи ти ре аль ну про бле му, при хо ва ну за гіпо ста зо ва -
ни ми філо со фськи ми по нят тя ми. “Дух дер жав ності”, про який го во рить
Бур кхардт, являє со бою звільне ну від будь-яких релігійних та етич них за бо -
рон, нічим не стри му ва ну волю до вла ди, що ви я ви ла ся в Італії у ба га то -
манітті політич них форм, коли кож не місто в Італії яв ля ло со бою пев ну
політич ну оди ни цю й на ма га ло ся са мостійно бра ти участь у за плу та них
міждер жав них відно си нах. Воля до вла ди офор ми ла ся в бе зу пин но му утво -
ренні но вих дер жав, які, щой но встиг нув ши про де мо нстру ва ти всю свою
зна чущість і своєрідність, зни ка ли з політич ної мапи Євро пи. “... Тут час то
ви яв ляв ся без меж ний еґоїзм у на й жах ливіших своїх ри сах, не хту ван ня
будь-яким пра вом, на ма ган ня зни щи ти в са мо му за род ку вся ке здо ро ве
куль тур не по чи нан ня; але там, де ці тен денції так чи іна кше до ла ли, де мала
місце бо дай у чо мусь пе ре ва га над ними, там в історію всту па ла нова жива
сутність: дер жа ва як свідоме, ґрун то ва не на роз ра хун ку творіння, як
витвір мис тец тва. У міських рес публіках і дрібних ти раніях це жит тя ви яв -
ляється ви нят ко во чітко, виз на ча ю чи як їхню внутрішню струк ту ру, так і
зовнішню політику” [Бур кхардт,2001: с. 15]. Дух дер жав ності ство рив собі
сво го суб’єкта, сфор му вав ши спе цифічний об раз лю ди ни Відрод жен ня, кот -
ра здат на ре тель но зва жу ва ти свої сили і для кот рої жор стокість вар та  осу -
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дження тоді, коли вона мар на, а об ман — політич на не обхідність пер шо го
ранґу (Макіавеллі).

З-поміж со тень італійських дер жав са мостійне зна чен ня мали тільки
п’ять: Фло ренція, так зва на Па пська об ласть, де папа пра вив як світський го -
су дар, гер цо гство Міла нське, ко ролівство Не а політа нське і Ве неція. При -
пустімо, йде війна Фло ренції з Не а по лем і Ри мом. Як мож на виг ра ти цю
війну чи до мог ти ся пе ре мир ’я, якщо Фло ренції для цьо го бра кує і сил, і за -
собів? Виг ра ти її мож на лише шля хом низ ки ком промісів, шля хом склад ної
сис те ми до го ворів з інши ми дер жа ва ми, шля хом серії по сту пок і обіця нок.
Тим са мим відно си ни між дер жа ва ми ви бу до ву ва ли ся не на підставі го лої
сили, оскільки сила ста ва ла рух ли вою, мінли вою ха рак те рис ти кою, оскіль -
ки укла дан ня но во го со ю зу мог ло пе ре тво ри ти слаб ку дер жа ву на силь ну, а
силь ну зро би ти слаб кою. За при клад та кої діяль ності може при слу жи ти ся
політич не мис тец тво Ло рен цо Медичі.

Коли не а політанські війська вже підійшли до кор донів фло рентійських
во лодінь, коли підко рені ва са ли Фло ренції Піза і Лук ка були го тові пе рей ти
на бік во ро га, а гро ма дя ни Рес публіки були так на ля кані, що мріяли тільки
про мир, Ло рен цо ви ру шив до Не а по ля до ко ро ля Не а по ля Фер ран те, який
вирізняв ся па то логічною жор стокістю. Усі вва жа ли, що він при ре че ний на
болісну смерть. Утім, Ло рен цо Ме дичі був над то ро зум ною лю ди ною, аби
при нес ти себе в жер тву. Він за зда легідь надіслав лис та рад ни кові ко ро ля
Фер ран те, за клав свої маєтки в Тоскані й привіз 60 ти сяч зо ло тих фло ринів
(на той час фан тас тич ну суму, що за ве ли чи ною ста но ви ла по ло ви ну дер -
жав но го до хо ду Фло ренції). Він ви ку пив у му суль ман со тню рабів не а -
політанців, док лав не а би я ких зу силь, щоб дізна ти ся про впо до бан ня ко ро ля 
Фер ран те й под а ру вав йому рідкісних со колів і на й кра щих мис ли вських со -
бак, яких тільки мож на було знай ти в усій Італії. Пе ре мо ви ни тяг ли ся і тяг -
ли ся, але не при но си ли жод но го ре зуль та ту. Тоді Ло рен цо ого ло сив про свій 
від’їзд, він дуже ри зи ку вав, бо міг бути вби тий жор сто ким ко ро лем, однак
його на здог нав вер шник і пе ре дав со юз ний до говір із Не а по лем [Те нен ба ум, 
2012: с. 44–48]. Цей при клад де мо нструє вміння політич них вождів Ре не -
сан су ба лан су ва ти в по шу ках ком промісу, ри зи ку ва ти со бою, по кла да ти ся у 
своїх по чи нан нях не на силу як таку, а на знан ня пси хо логії про тив ни ка, на
тон кий політичний розрахунок.

Не ви пад ко во Бур кгардт го во рив про Kunstwerk (...) лише за сто сов но до 
ти ранічних дер жав, які ста ють зна ряд дям у ру ках освіче но го дес по та.

Дер жа ва як витвір мис тец тва — це склад но ско нстру йо ва ний ме ханізм.
Макіавеллієва про гра ма устрою но вої дер жа ви у Фло ренції, вик ла де на в за -
писці Льву X, згідно зі спос те ре жен ня ми Я.Бур кгар дта, яв ля ла со бою ди во -
виж ний витвір із ком промісів між па пою, де я ки ми його при хиль ни ка ми й
різно манітни ми фло рентійськи ми інте ре са ми і була про сто не прав до по -
дібною; відчут тя таке, не мов за зи раєш у го дин ни ко вий ме ханізм [Бур к -
хардт, 2001: с. 73]. “Влас ти ва на шо му часу хиб на дум ка, ніби політич ний
уклад мож на зро би ти, ство ри ти з нуля, тільки роз ра ху вав ши ба ланс сил і на -
прямів, спли ва ла у Фло ренції за часів сму ти знов і знов, і навіть Макіавеллі
не уник нув цієї по мил ки. Сфор му вав ся тип митців від дер жа ви, які сподіва -
ли ся до сяг ти стабільності й за до воль ни ти геть усіх шля хом усіля ких штуч -
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них роз ста но вок і поділів вла ди, су во рим упро вад жен ням склад них цензів
на участь у ви бо рах, ство рен ням позірних органів вла ди тощо” [Бур кхардт,
2001: с. 72].

Чуттєве (ес те тич не) і роз ра ху нок
у ко нстру ю ванні дер жа ви

Як ствер джує В.Диль тай, па ну ван ня — ре зуль тат ро зу мо во го роз ра хун -
ку. Про те па ну ван ня за вжди чуттєво зу мов ле не, воно по в’я за не із во ло -
дінням, воно пе ре дба чає пред мет ний, тілес ний вплив на речі та лю дей. І
в цьо му тілес но му відкри вається мож ливість ес те тич но го при влас нен ня
пред мет но го світу.

Чуттєве і роз ра ху нок — основні по нят тя, що ле жа ли та кож в основі ко -
нстру ю ван ня дер жа ви. Раціональ не і чуттєве не про тис то ять одне од но му,
як може ви да ти ся на пер ший по гляд. Зав дя ки мис тец тву Відрод жен ня
по-своєму раціоналізує чуттєве, ство рює ге о метрію чуттєвого, коли чуттєве
може бути раціональ но вимірене і скаль куль о ва не. Та ким тріумфом раціо -
налізації чуттєвого вис ту пає ство рен ня вчен ня про про порції та вчен ня про
пер спек ти ву. Зав дя ки цьо му вчен ню світ стає дос туп ним для огля ду, по стає
в ба га то манітті своїх кон крет них барв і влас ти вос тей. Ре не санс здійснює ес -
те тич ну ре во люцію за вдя ки утвер джен ню кон крет но го Обра зу. Місце схе -
ма тич но го, умов но го об ра зу Се ред ньовіччя за сту пає по вноцінна реп ре зен -
тація світу. Ху дожній світ Се ред ньовіччя не знає спра вжньої реп ре зен тації,
це світ зна ка, а не об ра зу. Се ред ньовічний ми тець зоб ра жав ей дос речі, її
над чуттєву сутність, яку усвідом лює ро зум. Відрод жен ня ство рює об раз —
ре аль ний двійник речі. Лю ди на, пред мет, річ за вдя ки реп ре зен та тив но му
об ра зу ста ють пред ме том ба жан ня, адже саме зоб ра жен ня будується як
суб’єктив но ви ди ма кар ти на світу. За ко ни пер спек ти ви і вчен ня про про -
порції за вдя ки точ но му раціональ но му роз ра хун ку зро би ли відчут ною, чут -
тєвою, зри мою ма теріаль ну річ, ство ри ли ви димість ілю зор но го во лодіння.
Зав дя ки пер спек тиві річ у всій своїй тілес ності, відчут ності, ви ди мості
поміщається пе ред хи жаць ким зо ром суб’єкта, який праг не володіння.

Як за зна чає А.Ф.Лосєв, ес те тич не мис лен ня Ре не сан су впер ше довіри -
ло ся лю дсько му зору як та ко му, лю ди на впер ше ста ла ду ма ти, що ре аль но і
суб’єктив но-чуттєво ви ди ма нею кар ти на світу — це і є сама дійсна кар ти на,
те, що ми ба чи мо на власні очі, — це і є на справді.

Око підко ряє собі ге о метрію, на уку про сутність, суб’єктив но-чуттєве
сприй нят тя може бути ма те ма тич но офор мле не, ство рюється спеціаль на ге -
о метрія, що ви хо дить за межі евклідо вих по глядів, про ек тив на ге о метрія.
Так, Ле о нар до да Вінчі трак тує всю філо софію і всю філо со фську мудрість
саме як жи во пис, а на ука є ніщо інше, як жи во пис. Вона уза ко нює точ ку зору
суб’єкта, надає їй ви ди мості цен тру світу. Роз ра ху нок і жа до ба до пов ню ють
одне одне, відкрит тя бух гал те рсько го обліку ро бить вимірю ва ною ту масу
ба га тства, якою воліє во лодіти і яку на ма гається при мно жу ва ти суб’єкт
Відрод жен ня. Суб’єктив но-чуттєвій кар тині світу відповідає і нова філо -
софія.
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Нова філо софія жит тя чітко ви яв ляється у тво рах філо со фа Ло рен цо
Вал ли. У його діалозі “De voluptate” (“Про на со ло ду”) на ви со ко му фі ло -
софському рівні стоїк та епікуреєць дис ку ту ють про на й ви ще бла го. Однак
на са мо му по чат ку праці різко і пря мо за дек ла ро ва но, що на й ви ще бла го в
житті по ля гає в на со лоді, і весь под аль ший вик лад при свя че ний цьо му.

Така чуттєва на со ло да жит тям ста но вить особ ли ву ат мос фе ру, в якій
буяє політич на діяльність італійських пра ви телів.

Відповідно суспільство мис лить ся як особ ли вий ме ханізм ваб лень, гра
афектів об чис люється з ма те ма тич ною точністю. Прин ци пи мо ралі, пра ва,
релігії містять ся ли шень в інте лекті, який ви во дить основні за ко ни спільно -
го жит тя із при нципів бла го де нства. “У та ко му світі існує лише одна по-
 спра вжньо му твор ча здатність, воля до па ну ван ня, яка об чис лює цей світ,
яка вимірює цей світ, що до пус кає об чис лен ня за при нци па ми дер жав ної
муд рості, ви хо дя чи із гри афектів у суспільстві, і си ломіць підко ряє афек ти
при вне се ним сильнішим афек там” [Диль тей, 2013: с. 32–33]. Відповідно,
для політики як на уки за ли шається тільки пе ревірка підра хунків політиків і 
ви яв лен ня пра ви ла, що ле жить в основі всіх їхніх роз ра хунків. Ви ни кає по -
нят тя дер жав но го інте ре су. Макіавеллі по чи нає роз гля да ти дер жа ву як го -
лов но го суб’єкта політич ної діяль ності, що має певні по тре би й ви ма гає від
політика де я ко го втру чан ня. Аби дер жа ва не за не па ла, вона має пе ре бу ва ти
під на гля дом, по за як, по збав ле на та ко го на гля ду, вона може ста ти не при дат -
ною. Тому на бу ва ють важ ли вості, не за леж но від інте ресів мож нов лад ця,
такі по нят тя, як умо ви збе ре жен ня дер жа ви, міцність, збільшен ня, рівно ва -
га політич них сил у дер жаві та між дер жа ва ми, співвідно шен ня сил між
різни ми партіями.

Есте тич не як відкрит тя чуттєвого

Звільне ний від таємниці бо жес твен но го на ча ла, світ став про зо рим, він
весь по став як сфе ра па ну ван ня, во лодіння і техніки, нескінчен но роз ши ря -
ю чи свою зри му тілесність. Утвер джен ня ес те тич но го в лю дині та її вільно -
му знанні про саму себе вмож ли ви ло по вер нен ня чуттєвого до лю ди ни. Лю -
ди на стає міри лом у рішенні про те, як тре ба ося га ти, виз на ча ти і фор му ва ти
чуттєве. Мірку ван ня з при во ду пре крас но го здійснюється в пло щині спів -
відне сен ня із відчу ван ням лю ди ни. “Ідеть ся про ро зуміння й оціню ван ня
мис тец тва ви хо дя чи з од но го тільки відчу ван ня і де далі більшо го бру таль -
но го низ ве ден ня са мо го цьо го відчу ван ня до рівня про сто го кипіння і бур -
ління по чут тя, ки ну то го на приз во ля ще” [Хай дег гер, 2006: с. 90]. Таке про -
сте кипіння і бурління по чут тя ми спос терігаємо і в політичній діяль ності
ре не сан сних пра ви телів, що його ми виз на чаємо як волю до вла ди. Про те
для су час них інтер пре та торів вив чен ня ес те ти ки відбу вається в аб со лютній 
ізо ляції від політич них відно син, а утвер джен ня чуттєвої кра си — у відриві
від її сек су аль но го характеру.

“Але по глянь те, яке кра си ве енергійне чо ловіче тіло і які ви тон чені м’які
об ри си жіно чої фіґури! Адже це теж є створіння боже” [Ло сев, 1978: с. 53].
Коли пи шуть так про кра су ого ле ної жіно чої фіґури, то на ма га ють ся при хо -
ва ти, за ка муф лю ва ти на яв ний тут чуттєвий еле мент, праг нен ня во лодіння.
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Пе ред ба чається, що тіло кра си ве за вдя ки тому, що воно — творіння Бога, що
воно дос ко на ле, що воно гар монійне, а не тому що воно ще й сек су аль не! Ре -
не санс — не так відкрит тя лю ди ни і світу, як відкрит тя чуттєвих ра дощів,
сек су аль но го за до во лен ня і по тя гу, ви су ван ня на пер ший план при нци пу
на со ло ди як го лов но го для ес те ти ки.

Поз бав ля ю чи тіло його чуттєвої ха рак те рис ти ки, А.Лосєв пише: “Від -
род же нець вдив ляв ся в лю дське тіло як таке і за ну рю вав ся в ньо го як у са -
мостійну ес те тич ну даність”. Лосєв по ми ляється, ствер джу ю чи, що ві дро -
дженець вдив ляв ся в лю дське тіло як таке; ска за не ним — ли шень іде о -
логічне кориґуван ня. Відкрит тя тіла було ре зуль та том пев них соціаль них
прак тик, котрі й зафіксу ва ла ес те ти ка. До пев них релігійних прак тик, в яких 
тіло не утвер джу ва ло ся, а було рад ше пред ме том пер ма нен тної іде о логічної
бо роть би, в яких тіло яв ля ло со бою щось негідне духу, до да ли ся його ствер -
джу вальні прак ти ки, тіло як пред мет жа до би. “Есте тич на даність” — ли шень 
похідна від його чуттєвої да ності.

З іншо го боку, той са мий Лосєв на во дить при клад італійсько го мис ли -
те ля Кас тель вет ро (1505–1571), для яко го но виз на і на со ло да вза галі є за са -
да ми будь-яко го мис тец тва. Цей те о ре тик до того ж відки дає всі ан тичні ав -
то ри те ти, не виз нає жод них те о ре тич них ка нонів і вза галі ро зуміє ху дож ню
творчість як цілком не за леж ну і са мо дос тат ню діяльність, не підпо ряд ко ва -
ну жод ним пра ви лам, як таку, що, на впа ки, впер ше ство рює ці пра ви ла [Ло -
сев, 1978: с. 59].

Ви яв ляється, існує мож ливість за кон сер ву ва ти тілесність, вря ту ва ти її
від пли ну часу, ви вес ти з про це су бе зу пин но го зів’я нен ня.

Тіло пе ре стає існу ва ти у своїй сут ності як плоть, су ди на скор бо ти, як
підвлад не страж дан ням і, на відміну від душі, над а не лю дині тим ча со во.
Тіло як пред мет во лодіння по ча ли підрозділяти на певні скла дові, Альберті
зна хо дить в лю дсько му тілі 600, а Дю рер — 1800 час тин. Поділити тіло на
час ти ни, спи ра ю чись на за ко ни гар монії, озна чає знай ти щось, не підвлад не
роз кла дан ню, псу ван ню, — його ге о мет рич ну сутність.

Уже Кант запідоз рив тут якісь не га раз ди і з пас то рської точ ки зору по -
ста вив за вдан ня відрізни ти пре крас не від чуттєвого, кра су від при страсті,
але до кра си явно додається жа дан ня, жага во лодіння.

По нят тя твор чості як воля до па ну ван ня

Одним із го лов них виз на чень мис тец тва, його бут тя є ру котворність.
Мис тец тво — це те, що ви роб ле но, те, що як умо ву сво го ви ник нен ня пе ре -
дба чає на явність сво го ма йстра, твор ця. Хрис ти я нство в дог маті про творін -
ня світу засвідчи ло, що про цес тво рен ня пе ре бу ває за меж ами при род но го
взаємоз в’яз ку явищ, що акт створіння по ру шує ка у зальні взаємоз в’яз ки в
при роді; він є ре зуль та том бо жес твен но го воль о во го процесу.

Відрод жен ня підно сить у при нцип суп ра на ту ралістич не по нят тя твор -
чості, од но час но по збав ля ю чи його те ургічно го ха рак те ру й аб со лю ти зу ю чи 
воль о ве на ча ло. Справ жня творчість — це воля до па ну ван ня.

Якщо вва жа ти, що творчість пе ре дба чає волю до па ну ван ня, на пев но,
слід пе ре гля ну ти оцінку по нят тя твор чості як де я ко го іде аль но го ста ну,
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яко го має праг ну ти лю ди на впро довж усьо го сво го жит тя. Адже за вдя ки
наділен ню лю ди ни твор чи ми здібнос тя ми, функціями деміурга їй була від -
кри та сфе ра во лодіння і вла ди.

Тво рець — це той, хто во лодіє пев ною во лею, хто доб ре розрізняє ма -
теріал, який він зда тен сфор му ва ти згідно зі своїм за ду мом. Ма теріалом  ви -
ступають вже не тільки фар би, камінь, гли на, та чи інша ре чо ви на при ро ди.
Ма теріалом стає сама сутність лю ди ни, її суспільний устрій. Відкри вається
про стір Утопії, місця, в яко му все має бути зор ганізо ва не на раціональ них
за са дах, де все — від організації міст до спо собів укла дан ня шлюбів — уґрун -
то ва не на суспільній ви годі й роз ра хун ку. Епо ха по зна чається як доба не -
втрим ної твор чості, здійсню ва ної в різно манітних фор мах. Епо ха відкри ває
умо ви для мож ли вості волі. Про ек ти літаль них і підвод них апа ратів, ви ник -
нен ня техніки відкри ва ють шлях різно манітним ідеям соціаль ної пе ре бу до -
ви світу. Функція твор ця пе рей шла від Бога до лю ди ни, і лю ди на по ча ла
зміню ва ти світ. Відкрит тя лю ди ни відбу ва ло ся не за вдя ки тому, що була по -
ба че на її бла го род на (гу ман на) при ро да, а за вдя ки тому, що її ба жан ня було
звільне не від за леж ності від транс цен ден тних сут нос тей. Воно було урівне -
не з ба жан ням Бога. Не див но, що ця епо ха в історії євро пе йської куль ту ри
була спов не на та кої ве ли чез ної кількості ан ти цер ков них творів і окре мих
висловлювань.

Згідно з точ кою зору дослідників італійсько го Відрод жен ня, по зиція
італійсько го гу маніста виз на чається його по тре ба ми в певній ек спансії,
спря мо ваній на чуттєвий світ. Цій по требі опа ну ва ти про стір відповіда ють
певні зна ряд дя, які узгод жу ють ся з цим праг нен ням і на ле жать до техніки
“зри мо го”: об раз, фор ма відігра ють тут панівну роль (А.Шас тель).

Ста лим об ра зом діяча куль ту ри Відрод жен ня тра диційно вва жа ють об -
раз мит ця. Йому відповідає і змінене уяв лен ня про бо жес тво, коли Бога на -
зи ва ють ве ли ким архітек то ром або summus artifax (ве ли кий май стер) або
Deus artifax (бог-май стер); це об раз Ве ли ко го Мит ця, який пе ре тво рює про -
стір, ство рю ю чи нові фор ми та об ра зи. Між лю ди ною і Бо гом ви ни кає інтен -
сив ний взаємо обмін, твор чи ми, ство рю валь ни ми функціями наділяється
Бог, кот рий, своєю чер гою, та ки ми функціями наділяє лю ди ну.

Лю дська осо бистість пе ре би рає на себе бо жес твенні функції й по стає як
пе ре важ но твор ча. “Від того мо мен ту, коли очільник ху дож ньої май стерні
по чи нає роз гля да ти себе не як ремісни ка-ви роб нич ни ка, а доз во ляє собі
пев ну інте лек ту аль ну цікавість, в його ро боті ви ни кає низ ка змін. (...) Ан -
тичність на вчи ла його, що ми тець, цей ремісник, який пе ре бу ває в одній
кор по рації майстрів із сідель ни ка ми і палітур ни ка ми, який за гу бив ся се ред
них, цей робітник руч ної праці, цей “ме ханізм” — на справді він щось зовсім
інше, ніж не освіче ний ремісник, що при но сить ко ристь. По за як, якщо він
об да ро ва ний, якщо він може своїм пен злем відтво рю ва ти жит тя, вос кре ша -
ти ми ну ле, вдя га ю чи його в живі фар би те перішньо го, то він — один із ве ли -
ких світу цьо го, хто зрівняв ся знатністю і шля хетністю в очах освіче них лю -
дей і творців із при нца ми та ко ро ля ми” [Февр, 1991: с. 327–328]. Ми тець має 
тво ри ти так, як бог ство рю вав світ, і навіть дос ко наліше за те, — вва жає
А.Ф.Лосєв. Тут се ред ньовічна мас ка зне наць ка спа дає і пе ред нами ого -
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люється твор чий індивідуум Но во го часу, кот рий тво рить за свої ми влас ни -
ми за ко на ми [Ло сев, 1978: с. 58].

Дер жа ва і творчість. Ти ран як тво рець

Дер жа ва як витвір мис тец тва — це реалізація однієї із мож ли вос тей волі, 
це вміння ви жи ти в лавіру ванні між різно манітни ми про ти бор чи ми си ла ми.

Я.Бур кгардт го во рить про ре не сансні дер жа ви як про де я ку живу сут -
ність. Подібно до жи вих організмів вони ви ни ка ли, існу ва ли не дов гий час і
вми ра ли. Щоб ство ри ти дер жа ву, дос тат ньо було не ве ли ко го італійсько го
міста. “Точ ний роз ра ху нок своїх за собів — про що тоді жо ден з неіта лій -
ських го су дарів навіть гад ки не мав, — поєдна ний із май же не об ме же ним са -
мо дер жа вством, ство рю вав тут цілком особ ливі ха рак те ри й умо ви жит тя”
[Бур кхардт, 2001: с. 17]. Ство рю ва ли ся певні при нци пи управління дер жа -
вою, які не мож на було по ру шу ва ти. Го лов на таємни ця збе ре жен ня вла ди
го су да ря: за ли ша ти под аті у тому виг ляді, як він їх за став; под ат ки мог ли
збільшу ва ти ся тільки в разі поліпшен ня суспільно го доб ро бу ту і торгівлі.
На ці до хо ди утри му вав ся ма лень кий двір, охо ронці, на но во на брані рек ру -
ти, зво ди ли ся будівлі, зреш тою, утри му ва ли ся блазні й та ла но виті люди, які 
на ле жа ли до осо бис то го по чту го су да ря. Не за конність дій, постійно об тя же -
на не без пе ка ми, відчу жу ва ла дес потів від їхньо го ото чен ня.

Уже у XIV столітті мож на було ба чи ти не три валість і не тривкість їхньої
вла ди. Хиб на мо гутність, праг нен ня на со лод, за до во лен ня влас но го са мо -
лю бства — усе було не за кон не, тож не було ані міцно го спад коємно го пра ва,
ані за конів успад ку ван ня вла ди. Більшість ца рствен них домів страж да ли
від інтриґ не за до во ле них ро дичів, які воліли по мсти. Пишні вбран ня, про -
цесії, яки ми дрібні дес по ти не стільки тішими своє мар нос ла вство, скільки
на ма га ли ся впли ну ти на уяв лен ня юрби, збуд жу ють у них сар казм.

Ти ра ни не виз на ва ли й не при пус ка ли жод них інших індивіду аль нос -
тей, крім своїх влас них і на й ближ чих слуг. “...Така осо бистість-ти тан існує
не одна, їх дуже ба га то, й усі вони жа да ють сво го аб со лют но го са мос твер -
джен ня, тоб то всі вони воліють підко ри ти інших лю дей са мим собі, над
ними без меж но па ну ва ти і навіть зни щу ва ти їх. Звідси ви ни ка ють конф -
лікт і бо роть ба однієї осо бис тості-ти та на з іншою та кою са мою осо бис -
тістю-ти та ном, бо роть ба не на живіт, а на смерть. Усі та ко го шти бу ти та -
ни ги нуть у взаємній бо ротьбі в ре зуль таті взаємно го вик лю чен ня один
 одного із кола лю дей, які ма ють пра во на са мостійне існу ван ня” [Ло -
сев,1978: с. 61].

От що пише в цьо му кон тексті Бур кгардт: “Постійні не без пе ки роз ви -
ну ли в цих го су да рях ве ли чез ну осо бис ту май стерність; у настільки го ло -
во лом них си ту аціях тільки вірту оз міг діяти з успіхом, і ко жен із них му сив 
постійно до во ди ти, що саме він за слу го вує на вла ду. Звісно, було чи ма ло
тем них боків у їхніх ха рак те рах; але ко жен із них мав бо дай одну із рис, що
ста нов лять ідеал італійця” [Бур кхардт, 2001: с. 48]. Воля до вла ди, звільне -
на від стри му валь них об ме жень, роз кри ває себе у ве ли чез но му спектрі
мож ли вос тей, вона дістає вияв як у діяль ності мит ця, так і в діяль ності ти -
ра на.
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Мис тец тво і воля до вла ди

Виз на чив ши дер жа ву як витвір мис тец тва, Я.Бур кгардт підійшов до
того, щоб ро зуміти мис тец тво як сутність будь-яко го воління. Воля до вла ди 
звільняється від своєї за леж ності, зв’я за ності з бо жес твен ною во лею. Вона
звільняється від сво го при крит тя, їй уже не потрібно за без пе чу ва ти себе ав -
то ри те том бо жес твен ної волі, в якій вона зна хо дить собі вип рав дан ня. Вона
зрівня ла ся із бо жес твен ною во лею, і в такій формі вона ви яв ляє себе як мис -
тец тво. Мис тец тво — одвічний сти му лю валь ний засіб жит тя. Чому воля,
звільне на від опіки ав то ри те ту, ви яв ляє себе як мис тец тво? Чому б такій
волі не про я ви ти себе як жага на жи ви, ве ли чез них фіна нсо вих коштів, еле -
мен тар но го па ну ван ня? Адже праг нен ня за хоп лен ня но вих зе мель і те ри -
торій їй уже не тре ба вип рав ду ва ти по си лан ня ми на бо роть бу з невірни ми
або звільнен ням хра му Господнього.

Воля ви яв ляє себе як мис тец тво тому, що вона не має аб со лют ної мо гут -
ності, а пе ре бу ває се ред інших воль, котрі та кож пре тен ду ють на до сяг нен ня
пев них цілей. Її цілі уяв ню ють ся по ряд з інши ми цілями і не є аб со лют ни ми
(кінце ви ми). Її воління по плу та не з воління ми інших. Для здійснен ня доб ра 
нема не обхідності в мис тецтві, мис тец тво потрібне у здійсненні при ват ної
мети.

Дер жа ва аж ніяк не стає праг нен ням за галь но го Бла га, як це ро зумів
Аристотель. Управління дер жа вою стає мис тец твом, тоб то до сяг нен ням
при ват но го бла га. Зав дя ки пра цям Макіавеллі фор мується нова на ука — на -
ука про управління дер жа вою. Мішель Фуко в про цесі аналізу творів Ма -
кіавеллі на го ло шує, що Го су дар — єди ний во ло дар того, чим роз по ряд жа -
ється; при цьо му він ек стеріорний, транс цен ден тний сто сов но цьо го. Своє
во лодіння Го су дар Макіавеллі або успад ко вує, або купує, або за во йо вує,
однак при цьо му ніколи не стає його час ти ною. Оскільки го су дар щодо сво го 
во лодіння ек стеріорний, його зв’я зок із ним не може бути вель ми міцним.
Тому мета здійснен ня вла ди по ля гає в умінні відсто ю ва ти, зміцню ва ти і по -
си лю ва ти во лодіння [Фуко, 2011: с. 138–139].

Як за зна чає Бур кгардт, не лише дер жа ва була в них доб ре про ду ма ним,
роз ра хо ва ним і зор ганізо ва ним ху дожнім тво ром; та ким само був у будь-
 яко му сенсі і їхній двір. У Фе де риґо він налічу вав 500 осіб. Італійські ти ра ни 
пе рей ма ли ся фор му ван ням бібліотек, спри я ли дру ка рству, по люб ля ли му -
зи ку і спів і ви во зи ли з Фландрії на й кра щих співаків з на й кра щи ми в Європі 
го ло са ми, ство рю ва ли ве ликі оркес три та хори. Вони по люб ля ли скром но
тра пез ува ти у відкритій залі, під чи тан ня Тита Лівія або — під час постів —
бо жес твен них книг [Бур кхардт, 2001: с. 44].

Бур кгардт схиль ний вва жа ти, що витвір мис тец тва — це те, що  роз -
раховано, ско нстру йо ва но, це плід освіче ної волі, хит ро муд ро го за ду му.
Нас правді у сфері чуттєвого сприй нят тя відбу вається про цес ди фе рен -
ціації пер цеп тив но го про сто ру, що йде від сма ку і до ти ку до нюху, слу ху і
зору. Чуттєве сприй нят тя пе ре дба чає різно манітні фор ми при влас нен ня;
спер шу воно є афек тив ним, потім реп ре зен та тив ним і, зреш тою, ес те тич -
ним.
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Мис тец тво фор мує но вий тип за до во лен ня, ба зу ю чись на по чут тях зору
та слу ху. Кант виз на чив ес те тич не за вдя ки тому, що ви я вив існу ван ня пев -
но го типу за до во лен ня, яке не по в’я за не з по їдан ням, во лодінням, на с иль -
ством, бо роть бою тощо.

Мис тец тво в су часній дер жаві

Ідея дер жа ви як вит во ру мис тец тва дістає не сподіва но го про дов жен ня у 
XX столітті. Так ви ни кає особ ли ва тема взаємоз в’яз ку мис тец тва і то та -
літар ної дер жа ви. На дум ку Філіпа Сер са, на цизм ба чить себе про ек том, зо -
се ред же ним у сфері пре крас но го, вва жає себе ес те ти кою. Гітлер вва жав себе
чу до вим мит цем і зізна вав ся своєму ото чен ню, що сто мив ся від вла ди, яку
після за вер шен ня своїх про ектів він ла ден по ки ну ти за для про сто го жит тя
жи во пис ця. Особ ли ве місце в на ц истсько му про екті посідає архітек ту ра і
сце ног рафія. У Мюн хені, Нюр нберзі, Берліні були ство рені архітек турні
ком плек си аґітаційно-па рад но го при зна чен ня із пиш ним оздоб лен ням у
виг ляді ве ли чез них ста туй, мо ну мен таль них рельєфів, мо заї чних і фрес ко -
вих роз писів. Особ ли ву ува гу приділяли аґітаційно-ма со во му мис тец тву,
офор млен ню і ре жи сурі свят ко вих маніфес тацій у дні щорічних партійних
з’їздів та оди над ця ти офіційних дер жав них свят. Після об ран ня Гітле ра
 рейхсканцлером у 1933-му він — на й ак тивніший з-поміж євро пе йських
дик та торів у справі будівниц тва офіційної імпе рської куль ту ри, він здійс -
нює  масштабне фіна нсу ван ня дер жав них архітек тур них про ектів і ви до -
вищ них аґіта ційних акцій.

На дум ку англійської дослідниці Ка те ри ни Кларк, відно си ни вла ди, що
реґулю ва ли в сталінській Росії куль тур не жит тя, офіційний дис курс і пуб -
лічні ри ту а ли, ар ти ку лю ва ли ся за при нци пом тропів, дже ре лом яких була
ка те горія підне се но го. К.Кларк про по нує роз гля да ти сталінізм як своєрід -
ний варіант ес те ти ки підне се но го. Підне се не слу гу ва ло дже ре лом реп ре зен -
тації сталінської вла ди. У ра дя нських фільмах 1930-х років на й ти повішим
при кла дом є сце на зустрічі із са мим Сталіним, що под а ва ла ся як зіткнен ня з
фіґурою підне се но го; в його при сут ності ге рої втра ча ють дар мов лен ня й не
в змозі ви мо ви ти ані сло ва, по ба чив ши вож дя, осо бистість яко го пе ре вер -
шує всі мож ливі норми.

Про те ес те тич не як пев ний ре жим леґіти мації влад них відно син бра ло
участь не тільки в утвер дженні то талітар ної дер жа ви. Воно і за раз ви ко нує
важ ли ву функцію в кон солідації нації. Під час трагічних подій у Києві на
 початку 2014 року на Май дані що го ди ни ви ко ну ва ли національ ний гімн
Украї ни, щоби за вдя ки му зичній фразі ство рю ва ти відчут тя при чет ності
кож но го до тодішніх ре во люційних подій.

За су час них умов, коли укр аїнська дер жа ва пе ре бу ває в гли бокій по -
літичній та еко номічній кризі, коли існує ре аль на мож ливість роз чле но ву -
ван ня дер жа ви, кон че важ ли вим для політиків стає вміння знай ти ба ланс
інте ресів різних соціаль них груп і збе рег ти дер жа ву, спи ра ю чись не на голу
де мо нстрацію сили, а на муд рий роз ра ху нок сил, що бе руть участь у ст во -
ренні держави як витвору мистецтва.
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