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Аннотация. В статье представлены основные черты политической философии музыки Нового времени. Сначала в историческом контексте подчеркнута роль политической философии музыки. В завершение указано на особенности политической философии музыки французского философа Жана-Жака Руссо.
Ключевые слова: политическая философия, философия музыки, Жан-Жак Руссо.
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В епоху раннього Нового часу класична політична філософія
була обмежено сприйнята в утопічних романах про державу
періоду Гуманізму, зокрема, в «Утопії» Томаса Мора, у «МістіСонці» Томазо Кампанелли та у «Новій Атлантиді» Френсіса
Бекона. Тут автори в різних формах торкалися вчень Платона щодо
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державного виховання, спільного володіння, сумісного володіння
жінок [1]. Однак, звернення до Платона зовсім не охоплює
основоположень класичного вчення про державу, теоретичного та
практичного обґрунтування політичної справедливості. Скоріш
головним предметом утопічної політичної літератури були
соціальні технології щодо заволодіння, збереження та збільшення
влади й загального блага певної держави. Після того, як антична
направленість політичного мислення на справедливу побудову
держави була змінена на ранньо-модерні уявлення про
облаштування політичного життя, також зникає інтерес політичної
філософії до розвитку справедливого мислення та виховання
гідного характеру, але й приналежність музичної освіти та
виховання до політичної філософії.
Анти-утопічні, реалістичні концепції держави періоду
раннього Нового часу, особливо «Володар/Князь» (Il Principe)
Ніколо Макіавеллі [2] та «Левіафан» (Leviathan) Томаса Гоббса [3],
також заміщують античне фокусування на політичній
справедливості іншим елементом – функцією держави як
інструменту панування та гаранта правової безпеки. Хоча перші
початки спостерігаються вже у Томаса Гоббса, але лише пізніше, у
Джона Локка, у його творі «Два трактати про (державне)
управління» (Two Treatises of Government), проводиться
розрізнення між владою держави, яку розуміють як абсолютну
монархію чи конституційну монархію, та сферою індивідуальної
свободи громадянина, котра як обмежується, так і реалізується
владою держави. При цьому на сферу діяльності свободи також
припадає й виховання. Таким чином, викладання музики
переходить з державної справи до приватної справи.
Лише завдяки вченню про суверенітет народу, котрий
неможна відчужувати, яке було розроблене в трактаті «Про
суспільну угоду (контракт)» (Du contrat social) Жана-Жака Руссо
[4], поряд з розмежуванням державного порядку та індивідуального
способу життя, що принципово залишилося в англосаксонській
політичній філософії до сих пір, виступає політизація та
моралізація бюргерського життя, котра орієнтується на класичне
античне вчення про державу. Вона глибоко сягає виховання та
бажає замінити собою християнство, котре Руссо розкритикував як
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аполітичне та анти-політичне, мінімалістичною релігією розуму у
виховному відношенні («religion civile») [5].
Однак на відміну від класичних античних вчень, Ж.-Ж. Руссо
та його послідовники в континентальній Європі виходять не з
заданого ієрархічного порядку, а з першо-початкової свободи та
рівності людей як громадян («citoyens»), котрі обґрунтовують та
оберігають державну спільноту. Тому політичне виховання чесноти
(«vertu») громадян держави є не селективним та дискримінуючим,
як то було в часи Античності, а розуміється як універсальне. Але
загальне виховання епохи Нового часу не має характеру уніфікації
та стандартизації.
Скоріше Ж.-Ж. Руссо передбачає його диференціацію в
залежності від особливостей тієї чи іншої державної спільноти.
Виховання громадян держави відбувається не у космополітичному
та міжнародному напрямку, а історико-специфічним способом,
згідно з традицією культури, народу та нації. Однак дороговказом
все ж є універсальна здібність та призначення людини щодо
політичного воле-утворення згідно з розумом, на котру націлені
виховання та інші форми морального само-удосконалення
громадян держави.
Жан-Жак Руссо був не лише визначним представником
філософії держави, але й також успішним композитором та
впливовим музичним теоретиком, не говорячи вже про нього як
автора фікціональних та автобіографічних творів світової
літератури й трактатів з ботаніки. Таким чином, у Руссо поряд з
політизацією громадського життя маємо певну ре-політизацію
мистецтва та особливо музики. Основою політичної філософії
музики Руссо, котра орієнтована на античні приклади, особливо на
Спарту, але котра є повністю модерною, виступає філософія мови,
яка розглядає поезію як більш раннього походження, аніж прозу, та
яка представляє собою першо-початковий мелодичний характер
мови [6].
Оригінальна спорідненість музики з мовою для Ж.-Ж. Руссо
проявляється в без-почуттєвому, духовному характері музики,
котра виникає не лише в звуках («sons»), але й містить знаки
(«signes») та картинки («images»), завдяки яким передається
духовний зміст [7]. Саме завдяки цьому семантичному розумінню
характеру та способу впливу музики, Ж.-Ж. Руссо виступає проти
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сучасних йому позицій, котрі бажають звести музику до чисто
почуттєвих вражень («impressions purement sensuelles») приємного
різновиду, а рецепцію музики – до психофізичних причинних
процесів між тілом звуку та тілом слуху [8].
Для Ж.-Ж. Руссо матеріальні та почуттєві аспекти музики є
лише приводами для не-почуттєвих відносин між духовними
причинами та духовними ефектами («causes morales», «effets
moraux») [9]. Поняття «духовно-морального», котре тут наведено,
таким чином, не слід розуміти у вузькому етичному сенсі,
натомість – в якості видового анти-поняття до тілесного та в якості
прикладу значимості музики як мови нот. Крім цього, для Ж.-Ж.
Руссо значення музичних знаків – це не природна заданість, а
результат культурного характеру. Тому мова музики не є
універсальною та одиничною, а культурно-специфічною та
плюральною [10].
Також згідно з Ж.-Ж. Руссо, розуміння музичного значення
не є лише чисто інтелектуальним чинником. Скоріше, музика
звертається до серця («coeur») [11], викликаючи під час її слухання
завдяки наслідуванню природі ті ж самі почуття, котрі можуть
виникнути під час безпосереднього досвіду того, чому наслідують
[12]. Й хоча тут Ж.-Ж. Руссо апелює до класичної формули
мистецтва як наслідування природі, однак він модифікує її
стосовно музики. Тому музика зображує не самі речі, події та
положення справ, а душевні стани, котрі викликані нею. Таким
чином, Ж.-Ж. Руссо може ввести в коло досягнень музики також
зображення того, чого не можна почути, але воно отримує своє
зображення завдяки музичним засобам згідно з його почуттєвим
впливом [13].
Культурно-визначену музичну семантику почуттів Руссо
закріплює у мелодії як почуттєвій одиниці музики, котра є
первинною у часовому відношенні. Тим самим він відходить від
сучасної йому, протилежної позиції, котру, наприклад, займав ЖанФіліпп Рамо (Jean-Philippe Rameau). На думку цього автора,
гармонія – одночасна взаємна гра різних тонів під час загального
звучання – складає основний характер музичної події [14]. Для Ж.Ж. Руссо залишається привілей (перевага) гармонії над мелодією на
рівні сенсуалістично-матеріалістичного розуміння музики як
звукового твору («ouvrage des sons») [15]. Лише хід мелодії, котрий
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імітує флексії словесної мови та емоції, які при цьому виникають,
надає акордній послідовності звуків її значення як знаків для станів
почуттів та її функцію як комутатора саме цих почуттів [16].
Її мовне походження від мови мелодії та її мелодичний
основоположний характер як мовної мелодії роблять музику Ж.-Ж.
Руссо чудовим медіумом між-людських зв’язків. Завдяки своїй
афективній значимості музика визначає сучасність та товариськість
інших чуттєвих істот [17]. Озвучуючи духовну сферу, музика стає
засобом взаєморозуміння, взаємного обміну й тим самим –
утворення та збереження спільноти. Особливий інтерес Ж.-Ж.
Руссо стосується функції музичної мови щодо збереження
державної спільноти, котру при цьому він ототожнює з нацією [18].
У питанні щодо відповідних політичних форм мистецтва,
включно з музикою, Ж.-Ж. Руссо повністю дотримується
історичної та культурної обумовленості публічного мистецтва,
котра виключає універсальне визначення змістовного роду. Хоча
він і відкидає запропоноване заснування публічного театру у його
рідному місті Женеві на тих самих підставах, котрі наводив
Платон, виганяючи міметичні мистецтва, зокрема й і драми, із
«ідеальної держави», однак він одночасно схвалює існуючий театр
в Парижі. Для Женеви, котра має республіканський устрій, Ж.-Ж.
Руссо замість побудови театру пропонує проведення публічних
свят («fêtes publiques»), під час яких громадяни Женеви повинні
виступати не як пасивна публіка, а одночасно приймати участь та
бути глядачами [19]. Тоді від політичної програми мистецтва
Руссо, в якому приймають участь, залишається невеликий крок до
масових свят Французької революції з її монументальними
музичними виступами, котрі в принципі знімають відмінність між
громадянами та митцями.
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