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Події
Становлення сучасної держави
Авреліо Музі

Протягом XV ст. у Європі скрізь, хоча й різними шляхами, зароджується нова форма політичної організації, яку можна назвати сучасною державою. Її модель створили італійські князівства: князі
зі своїм причетом опановують інструменти та ресурси для управління та контролю над територією. Право на владу, втілене в особі князя, починає відрізнятися від самого володарювання (цивільної
та військової адміністрації і постійного дипломатичного корпусу).
Захист території та її розширення залежать безпосередньо від
сил та могутності правителя. Саме ці риси сучасної держави, які
ще перебувають у зародковому стані, й поширюються значною частиною Європи протягом Кватроченто.
«Витвори мистецтва» та італійська першість
Видатний історик доби Відродження Якоб Буркгардт (1818—1897) визначає італійські держави часів Кватроченто як «витвори мистецтва», тобто як нові політичні формування, унікальні лабораторії, де вперше пройшов випробування зв’язок між містом, мистецтвом життя та мистецтвом управління.
Справді, для трьох із п’яти найбільш значущих держав півострова — Міланського герцогства, Венеціанської республіки та Тосканського князівства — «регіональний» вимір
нових політичних утворень будувався навколо верховенства міста над своєю округою, що
починається від досвіду комуни й набуває продовження в синьйорії,
князівстві та, згодом, у територіальному об’єднанні на рівні держави.
Італійські держави
Два інших політичних утворення, котрі дали змогу утримати рівнодоби Кватроченто:
вагу, хоча й хитку, в Італії у другій половині XV ст. після Лодійського
«витвори мистецтва»
миру — Папська область та Неаполітанське королівство — були зацікавлені в тому, щоб ці процеси розвитку відбувалися іншим чином.
Перша з цих структур, Папська область, утворюється навколо дуже специфічного суверена, котрий був наділений водночас владою над певною територією та авторитетом,
пов’язаним із виконанням функції очільника християн: відтак, у одному політичному
тілі існували дві душі — світська та духовна. Друга структура, Неаполітанське королівство, вже з кінця ХІ ст. та з початку ХІІ ст. є великою «національною» монархією, що має
значну територію та зберігає здатність залишитися внутрішньо потужним доцентровим
осередком з великою політичною й дипломатичною вагою на міжнародній арені. Воно
залишається таким навіть після відокремлення Сицилії в результаті війни Сицилійської
вечірні й потрапляння спочатку під вплив свевів, згодом, до 1442 р., — Анжуйської династії, а потім і до завершення XV ст. — Арагонської династії.
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Буркгардт так пише про це: «Оскільки більшість італійських держав належить до
числа витворів мистецтва, тобто утворювалися вони цілком свідомо, ґрунтуючись на
певних міркуваннях та чітко розрахованих і очевидних підвалинах, то й відносини між
ними та іншими державами мають здійснюватися на таких самих
штучних підставах». Розрахунок, прозорість і штучність: саме цей
Спроби державної
трином утворив ідеальну підоснову нового політичного устрою, що
реорганізації
складається протягом Кватроченто і який ми можемо продовжувати
називати сучасною державою, незважаючи на те, що новітні тенденції в історіографії
заперечують правомірність такого терміна та поняття. Крізь призму цього тринома можна побачити всі основні функції, котрі, хоч у XV ст. й не були ще розвинуті, але в зародковому стані наявні в окремих регіональних італійських державах.
Вони випереджають процеси та тенденції, що розвиватимуться в інших європейських державах, демонструючи в такий спосіб надзвичайну ранню й скороспілу модерність. Вони задовольняють базові потреби нового часу. Так, вони забезпечують стабільні підвалини функціонування політичних структур великих масштабів, що дає змогу
зберегти й посилити територіальну експансію та контроль над територією. Правителів
вони забезпечують дворами й судами разом з усією архітектурою влади, сповіщають їм
мистецтво життя та урядування, моделі поведінки, які поширюються всередину та назовні їхніх земель, що спричиняє справжні змагання між дворами. Ці структури здатні
забезпечити сталу підтримку влади суверена з боку цивільних адміністрацій, які ще не
є бюрократичними органами, тобто структурами, що складаються з професійних функціонерів, з боку військових організацій, котрі стають дедалі більш спеціалізованими, та
представників правителя у міжнародних зносинах, а також за допомогою найефективніших інструментів збору податків.
Без цих зародкових форм структурної внутрішньої реорганізації політичного та громадського життя Флоренція в середині XV ст. не змогла б здійснити свої територіальні завоювання та взяти під свій контроль територію площею близько 15 тис. км2 і анексувати
найважливіші міста регіону, а Венеція вже на самому початку XV ст. не стала б здатною
утворити на суходолі область свого панування, котра охоплювала такі міста, як Тревізо,
Віченца, Падуя, Верона, Беллуно, Фельтре, Бассано та Аквілея, а також інші центри Істрії
та Фріулі, не говорячи вже про значне поширення у Середземномор’ї впливу Арагонської
династії Неаполя.

Європа часів перших сучасних держав

Із поразкою Карла Сміливого (1433—1477) біля Нансі в 1477 р., завоюванням Бургундії
Людовіком ХІ (1423—1483) та анексією Провансу завершується геополітичне об’єднання
Франції. Цей процес здійснювався здебільшого за рахунок влади феодалів, зокрема бургундських, а його наочними проявами можна вважати як сутички на міжнародній арені,
що відбувалися наприкінці XV століття, так й очевидні переваги системи влади, котра
вже більше ґрунтувалася не на стародавніх лицарських відносинах, а на більш сучасних
принципах верховної влади монарха, який виступав справжнім гарантом єдності території.
Відтак політичне об’єднання території стає можливим завдяки потужності монарха, котрий
належав до певної династії: надзвичайно тісний зв’язок між захистом суверенної території
та її розширенням стає легітимацією походження сучасної держави з боку династії. І, звісно,
в історичному житті суспільства не було жодних болісних зламів.
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Верхівку політичної системи посідає монарх, котрий ще зберігає певні феодальні ознаки: він виступає очільником ієрархії васалів, підтримуючи ідею щодо
персональних і договірних зв’язків зі спільнотою своїх підданих.
Організація
Провінції, залучені до французького геополітичного об’єднання, французької держави
користувалися визнаними виключними правами, привілеями та статутами. Усі вони мали автономну систему представництва. Однак завдяки тій силі, що
надавала правителю узаконення з боку династії, виключні права короля тяжіли до того,
щоб утвердитися як абсолютні. Династична міць є потужним чинником легітимації влади. Моральна єдність такої держави, як французька, забезпечується верховною владою
монарха й харизматичною роллю короля.
До моменту завершення Війни Червоної та Білої троянд (1455—1485 рр.) англійська
монархія також консолідує та відновлює свою владу. Тоді в Англії,
так само як у Франції, конфлікт між різними угрупованнями пракАнглійська монархія
тично вичерпується, а політичний вплив великих феодальних родів
зменшується. Наприкінці Кватроченто теорії права шукають можливості захистити права корони і держави від зазіхань із боку окремих інституцій та можновладців.
Саме в Англії розвивається теорія двох тіл короля: окрім його фізичного смертного
тіла, що може зазнавати хвороби та піддається старінню, правитель наділений політичним тілом, котре не псується й не старіє, на нього не діють хвороби та смерть. У цьому
другому тілі, що за нескінченним ланцюгом переходить від одного короля до іншого,
й концентрується сутність верховної влади.
19 жовтня 1469 р. Фернандо (1452—1516), котрий успадковував трон Арагону, та
Ізабелла (1451— 1504), яка отримала у спадок корону Кастилії, поєдналися шлюбом. Їхнє одруження утворило передумови для форМатримоніальні
мування Іберійської держави: отже, шлюб постає ще одним потужстратегії
на Піренейському
ним інструментом встановлення законної влади династії.
півострові
У 1479 р. Фернандо успадковує трон від батька. Завдяки його
шлюбу під владою однієї династії об’єднуються дві з п’яти основ
них частин середньовічної Іспанії (Кастилія, Арагон, Португалія, Наварра та Гранада).
У 1492 р. відбувається анексія Гранадського емірату, останнього опорного пункту під
владою арабів на іспанських землях.
Шляхи історії сучасних європейських держав є звивистими та різняться за характером. Німеччина являє собою надзвичайно цікавий випадок. Тут система влади передбачає
наявність принаймні трьох головних дійових осіб: імператора, князів та імперські стани. У XV ст. імператор Священної Римської імперії
Приклад Германії
німецької нації втрачає три свої невід’ємні середньовічні ознаки:
сакральність, універсальність і спадкоємність. Незважаючи на те, що ця посада є виборною, її у той час посідає та посідатиме й у майбутньому династія Габсбургів. Фактична
влада, котру вдається здійснювати імператору, є надто обмеженою. Повнішою видається
влада німецьких світських князів, отримана у спадок; церковних феодалів, а також вільних міст. І всі вони задіяні у процесі розвитку сучасної держави.
Водночас ці органи державної влади в Німеччині мають рахуватися з інституціональною, адміністративною, судовою та податковою автономією імперських станів. Протягом
Кватроченто ці стани підтримували й зміцнювали центральну князівську владу, водночас
послаблюючи її вплив на локальному рівні. Під знаком подібного потрійного розподілу
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влади між імператором, курфюрстами й імперськими станами розгортатиметься вся подальша історія Германії, аж допоки не відбудеться піднесення Пруссії, головної дійової
особи об’єднання країни.  
Ще одним прикладом є історія Росії. Іван ІІІ (1440—1505) став визволителем Росії
з-під влади Золотої Орди.
У випадку Росії тенденція до контролю та централізації держави проходить фундаментальну фазу підпорядкування автономних князівств, які панують на величезних просторах (близько 700 тис. км2), владі монарха шляхом релігійного
об’єднання у православній гілці християнства та на підставі концепРосія часів царя
ції абсолютної влади. Ця концепція, зокрема, заперечує існування
Івана ІІІ
законів, котрим підпорядковувався би верховний правитель. Політичним ідеалом Івана ІІІ є «щире православне християнське самодержавство» патріархального типу, чия місія благословенна божественним провидінням.

Початкові та специфічні риси і їх порівняння

Отже, початковими та специфічними рисами європейської сучасної держави, які вже
можна побачити в італійських князівствах та основних європейських державах доби
Кватроченто, є такі:
а) володіння владою, що дедалі більше концентрується в особі правителя;
б) легітимізуюча сила дії династичного принципу;
в) початок делегування реалізації влади та управління особам, які звітують про свою
діяльність безпосередньо королю, а не відгалуженням своєї родини;
г) становлення дипломатії та професійного війська.
Детальніше розглянемо пункти «в» та «г». У середньовічній Франції радники були
пов’язані з королем стосунками особистого характеру; вони виступали як продовження
його персони та водночас були представниками підданих його королівства. Втім, вже
починаючи з XIV ст., у Франції складається адміністративна система, на верхівці якої
опиняється Королівська рада, а на периферії — провінційні податкові й судові посадовці.  
Протягом Кватроченто відбувається спеціалізація посадовців: виокремлюються збирачі податків для провінційних фінансових адміністрацій, намісники, котрі опікуються
розв’язанням справ провінційних та місцевих парламентів, та генералкапітани із військовими повноваженнями. Формується корпус чиновСпеціалізація
ників, переважно з числа знавців закону, й ця когорта утворює справпосадовців
жній становий хребет сучасної французької центральної адміністрації.
У XIV ст. розмежування магістратур цілком наочно проявляється й в італійських
державах. У Мілані державна адміністрація базується на трьох органах влади вищого
рівня: Раді юстиції, яка виконує функції апеляційного суду щодо місцевих органів влади;
Таємній раді, котра допомагає герцогу у справах політичного характеру, та Палаті герцога
як найвищому органі у сфері фінансів та податків. Саме через ці інституції герцог дедалі
частіше втручається у сферу компетентності місцевих органів влади.
У Венеції вся місцева адміністрація зосереджена в руках міського патриціату, але
завдяки мудрій інституційній організації, яка в майбутньому стане зразком для інших
держав, Найсвітліша прагне послабити владу місцевої олігархії, постійно втручаючись
у питання, що належать до компетенції муніципальних рад, та користуючись суперечностями, які виникають між містами та їх сільською округою.
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Для арагонського Неаполітанського королівства другої половини XIV ст. теж характерна складна адміністративна структура. У Південній Італії також прокладає собі дорогу принцип поділу на право на всю повноту влади, що уособлений у правителі, та втілення цієї влади на практиці, що доручається найшанованішим юристам і посадовцям.
Ці останні входять до складу Священної королівської ради, найвищої
інстанції судової влади королівства, та Королівської палати СоммаПравитель,
правознавці
рії, найвищої фінансової та податкової установи.
та виборні
Інтенсивність та частота зносин між італійськими державами
посадові особи
епохи Кватроченто спонукали до розширення традиційних дипломатичних місій і сприяли їхньому перетворенню на постійні дипломатичні представництва. Переговори специфічного характеру продовжували доручати
надзвичайним посланцям правителя, котрі були краще поінформовані про бажання свого
уряду. Втім, щоденний збір інформації будь-якого типу стає основним завданням постійного посла: лише він був здатний встановити особисті контакти у дворі, при якому
розташовувався, та був глибоко обізнаний у його специфіці.
Створення постійного війська та потреба у фортифікаційних спорудах на всій території потребували значних ресурсів, які мали лише правителі: аристократія мусила відмовитися від конкуренції з монархією та стати на королівську військову службу разом із
піхотою, що походила з селян.
У такий спосіб закладаються підвалини для перетворення традиційної феодальної
аристократії з носіїв напівсуверенної влади на представників влади, інтегрованої у процеси творення сучасної держави.
Див. також: Рівновага між італійськими державами, с. 40

