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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження зумовлюється кількома чинниками. По-перше, 

теоретична ситуація, що склалася у філософії культури, вимагає розширення 

фокусу дослідницької уваги за межі мови як осередку сенсів. Перформаційний 

поворот у гуманітаристиці, зростання популярності дискурсу тілесності й 

акцентуація важливості чуттєвого досвіду увиразнюють кризу 

тренсценденталіської дослідницької позиції й наголошують на необхідності 

шукати можливостей концептуалізувати чуттєвість. 

Наприкінці ХХ століття формується міждисциплінарний напрям досліджень, 

візуальні студії (visual studies), який ставить перед собою саме таке завдання: 

залучити до теоретичного дискурсу чуттєвість і як один з основних її проявів – 

візуальний вимір культури. Незважаючи на популярність візуальних студій як 

дослідницької галузі і їхню можливість залучати методологічний інструментарій 

численних дисциплін (кінознавства, історії мистецтв, медіатеорії, теорії ґендеру, 

соціальних та етнографічних проектів тощо), галузі бракує внутрішньої 

методологічної узгодженості й теоретичної фундаментальності. 

Отже, другим фактором актуальності теми дослідження є необхідність 

прояснення смислового горизонту теоретичного дискурсу візуальних студій. 

Згідно з головною засадою роботи, це можливо зробити шляхом артикуляції 

їхнього культурфілософського підґрунтя. Різні підходи до аналізу візуального 

побудовані на різних методологічних і філософських засадах і представляють 

різні парадигми розуміння зображення. Філософська експертиза засад візуальних 

досліджень дозволяє артикулювати фундаментальні для них методологічні 

положення, усунути теоретичні утруднення й узгодити термінологію всередині 

галузі. 

Зрештою, дана робота є однією з перших вітчизняних культурфілософських 

розвідок, спрямованих на філософську концептуалізацію питомих для візуальних 

студій термінів і проблематизованих ними явищ. Дослідження способів 

філософського переосмислення словника й теоретичних напрацювань візуальних 

студій розширить можливості предметного обговорення сфери чуттєвості, яке 

виходить за межі суто теоретичного філософського дискурсу в площину 

міждисциплінарних досліджень. 

Рухаючись за розрізненням К. Моксі на презентаційний і репрезентаційний 

вектори візуальних досліджень, дана робота має прояснити й поглибити критерії 

типологізації візуальних студії на базі їхнього зв’язку з тілесним досвідом. 

Відповідно до цього, залучається феноменологія як провідна філософська 

методологія дослідження тілесності. 

Таким чином, джерельну базу дисертаційної роботи складають, з одного 

боку, напрацювання розробників візуальних студій, а з іншого, корпус 

філософських досліджень із феноменології й інших філософських теорій, що 

доповнюють феноменологічну перспективу аналізу візуального. 

Серед основних дослідників проблем візуальної культури в США слід 

зазначити М. Джея (M. Jay), Дж. Елкінса (J. Elkins), Л. Картрайт (L. Cartwright), 

К. Моксі (K. Moxey), Н. Мірзоєва (N. Mirzoeff), Т. Мітчела (W.J.T. Mitchell), 
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С. Хола (S. Holl), М.Е. Холі (M.E. Holly), М. Штуркен (M. Sturken) та інших. 

Європейське крило візуалістики представляють передусім М. Баль (M. Bal). 

Ґ. Бельтинґ (G. Belting), Г. Бредекамп (H. Bredekamp,), Ґ. Бьом (G. Boehm), 

М. Сміт (M. Smith). В українській гуманітаристиці візуальні дослідження 

представлені роботами Є. Батаєвої, Я. Баринової, О. Брюховецької, Г. Ільїної, 

О. Павлової, Д. Петренка, Я. Пруденко. 

Філософську базу дослідження склав, передусім, феноменологічний проект 

М. Мерло-Понті з доповненнями М. Дюфрена (M. Dufrenne) і М. Ришира 

(M. Richir). Важливими стали настанови феноменологічного дослідження 

Е. Гусерля, Ж.-П. Сартра, М. Гайдеґера. Феноменологічна перспектива розуміння 

досвіду візуального доповнена й розширена завдяки аналізу робіт К. Вульфа 

(Ch. Wulf), Г.У. Ґумбрехта (H.U. Gumbrecht), Ж. Дельоза (G. Deleuze), Ж. Диді-

Юбермана (G. Didi-Huberman), Ж.-Л.Маріона (J.-L. Marion). Також важливим для 

розуміння філософського підґрунтя візуальної теорії став розгляд вчення 

В. Беньяміна (W. Benjamin), критична візуалістика якого стала провідним 

теоретичним методом репрезентаційного напряму візуальної теорії. Важливим 

доповненням до критичного розуміння Беньяміном сучасних умов виробництва 

візуальних данностей став розгляд концепції «машини бачення» П. Вирильо 

(P. Virilio). Він розглядав трансформацію зорового досвіду завдяки 

удосконаленню оптичних приладів і акселераторів бачення як причину розвитку 

дислексії зору. 

Вирішенню завдань дослідження сприяло звернення до робіт культурологів, 

теоретиків-візуалістів і філософів О. Аронсона, Б. Гройса, І. Інішева, 

О. Петровської, А. Ямпольської, М. Ямпольського. 

Феноменологічний аналіз досвіду візуального, проведений у даному 

досліджені, став можливим завдяки феноменологічним, філософсько-

антропологічним і епістемологічним розробкам вітчизняних філософів 

А. Богачова, Є. Буцикіна, О. Гомілко, В. Єрмоленка, В. Кебуладзе, М. Коцюби, 

А. Лактіонової, А. Лоя, Т. Лютого, М. Мінакова, В. Приходька. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертація 

виконана в межах комплексної програми наукових досліджень Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» й науково-дослідної 

роботи філософського факультету НДР № 16БФ041–01 «Модернізація 

філософської та політологічної освіти й науки України на основі міжнародних 

освітньонаукових стандартів». 

Мета дослідження: концептуалізувати теоретичний дискурс візуальних 

студій, типологізувавши його за зв’язком із тілесним досвідом, і провести за 

допомогою отриманих концептів культурфілософське дослідження його засад. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність виконати такі завдання 

дослідження: 

- артикулювати специфіку візуальних студій як дослідницької галузі: їхній 

дисциплінарний статус, основні теоретичні позиції, предметну сферу; 

- окреслити основні методологічні вектори візуальних досліджень і їхнє 

філософське підґрунтя; 
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- експлікувати поняття візуального досвіду й обґрунтувати методологічну 

доцільність дослідження його естетичного виміру; 

- дослідити структуру художнього переживання, представлену в основних 

філософських теоріях візуального досвіду в ХХ столітті (феноменологічних 

розробках М. Мерло-Понті і М. Дюфрена, у проекті логіки відчуттів Ж. Дельоза, 

у критичній теорії В. Беньяміна і її рецепціях Ж. Диді-Юбермана); 

- прояснити стосунок між суб’єктом і об’єктом споглядання в структурі 

досвіду візуального; 

- визначити особливості досвіду візуального в умовах технічних 

можливостей продукування візуальних даностей; 

- увиразнити особливості досвіду візуального як об’єкта дослідження і 

сформулювати базові принципи для його розробки. 

Об’єкт дослідження: теоретичні розробки visual studies (візуальних студій), 

орієнтовані на дослідження досвідного аспекту візуальної культури. 

Предмет дослідження: досвідні засади візуальних студій. 

Методологічна основа дослідження. Специфіка об’єкта й мети 

дослідження зумовила необхідність використання комплексної методології, яка 

містить як базові методи наукового дослідження (історичний, аналітичний, 

порівняльний), так і спеціальні методи, розроблені в межах філософських 

підходів, що проблематизували досвід візуального, і чиї методологічні 

напрацювання широко використовуються представниками візуальних 

досліджень. 

Методологічним ядром у дослідженні досвідо-орієнтованих візуальних 

студій став проект феноменології сприйняття М. Мерло-Понті, який 

проблематизував тілесну зумовленість досвіду бачення. Методологічний підхід 

Мерло-Понті був доповнений естетичними розробоками М. Дюфрена, проектом 

«логіки відчуттів» Ж. Дельоза, теорією перформаційної природи досвіду 

К. Вульфа, методом «виробництва присутності» Г.У.  Ґумбрехта. 

Окрім цього, важливими для даної роботи постали методи типологізацій і 

концептуалізації. Перший дозволив провести методологічне розрізнення 

сформованих у візуальних студіях теоретичних настанов за їхнім зв’язком із 

тілесним досвідом, а також прояснити питомі для галузі концепти. Водночас, 

концептуалізація уможливила філософську розробку термінів, що описують 

сутність і особливості досвідних засад візуальних досліджень. 

Зрештою, при аналізі теоретичних позицій і предметної сфери візуальних 

досліджень були залучені міждисциплінарні напрацювання історії мистецтв, 

естетики, культурних студій тощо. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що дана робота є першою 

спробою у вітчизняній гуманітаристиці концептуалізувати візуальні студії у 

філософії культури шляхом артикуляції їхнього філософсько-методологічного 

підґрунтя. Для цього здійснено, з одного боку, теоретичну типологізацію 

візуальних студій, окреслені основні методологічні підходи в межах галузі. З 

іншого, проведено послідовну реконструкцію навколо-візуального дискурсу, як 

він представлений у культурфілософських вченнях ХХ століття, які 
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проблематизують візуальне (феноменологія, розробки критичної школи, 

постструктуралістська теорія й інші). 

Наукова новизна дисертаційного дослідження розкривається в таких 

положеннях, що виносяться на захист: 

Уперше: 

- Як об’єкт візуальних студій артикульовано досвід візуального (на 

противагу візуальному досвіду), що дозволяє (а) вирізнити його як екзистенційну 

інваріанту в протиставленні ситуаційному розглядові культурної множини 

візуальних переживань; (б) упредити зведення цього досвіду винятково до його 

оптичної складової. Такий понятійний зсув обґрунтовано завдяки 

феноменологічному аналізу художнього досвіду як найбільш виразної форми 

досвідчування візуального, у якій розкривається принципово тілесна 

зумовленість досвіду. 

Набуло подальшого розвитку: 

- Методологічне розрізнення досвідного й об’єктного підходів у візуальних 

студіях, де згідно з першим, у фокусі дослідження – переживання присутності і 

просторово-тілесної даності предмету зорові; а згідно з другим, візуальні 

дослідження спрямовані на аналіз самого об’єкта бачення, його значення й 

повідомлення; 

- розуміння досвіду візуального як передусім тілесного досвіду, який не 

може бути зведений до «роботи ока», а є інтегральною формою досвіду, що 

залучає все тіло. Таким чином, бачення стає перформаційною формою 

перебування у світі, за якого людина стає співтворцем світу. З огляду на це, 

поглиблено розуміння досвіду візуального як ситуації контакту між об’єктом, що 

афікує, і глядачем. Реакція людини на об’єкт бачення зумовлюється залученістю 

її тіла у світ предметностей, тобто спільним простором тілесного існування для 

обох учасників цього акту; 

- прояснення засадничих умов досвіду візуального (тілесність, 

просторовість, гаптичність, подієвість, перформаційність) шляхом аналізу 

культурфілософських вчень, що проблематизували досвідчування візуального 

(Мерло-Понті, Дельоз, Ґумбрехт, Вульф і інші); 

- концептуалізація досвіду невидимого в поняттях «аури» (Беньямін), 

«епіфанії» (Ґумбрехт), «подвійної дистанції» (Диді-Юберман). Ці поняття 

об’єднані спільною дослідницькою метою – означити невидиме як 

конститутивний елемент у структурі досвіду візуального; 

- обґрунтування феноменологічної дескрипції як методу дослідження 

візуального, що покладає розв’язання конфлікту (переживання й дослідження) у 

концептуальному аналізі чуттєвої природи візуального без залучення чужих йому 

смислових патернів. 

Уточнено: 

- Методологічний «ландшафт» візуальних студій як незалежного 

міждисциплінарного напряму досліджень, що на відміну від мистецтвознавства 

чи історії мистецтв, зосереджується не на об’єкті споглядання, а на акті його 

досвідчування (завдяки феноменологічному обґрунтуванню). 
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Теоретичне та практичне значення роботи полягає в концептуалізації 

візуальних студій у філософії культури, що уможливлює формування 

філософського словника для опису й аналізу досвіду візуального. У свою чергу, 

це додає можливостей вивчення візуального виміру культури поза обмеженнями 

семіотичного або текстологічного аналізу. Тема культурфілософського 

дослідження візуального не є достатньо представленою у вітчизняній академічній 

традиції. Отже, матеріали дослідження можуть доповнити програми нормативних 

курсів лекцій із філософської антропології, філософії культури, феноменології та 

естетики. 

Апробація результатів роботи. Основні результати дисертаційного 

дослідження були презентовані на щорічних наукових конференціях «Дні науки 

філософського факультету» у 2016 та 2017 рр. (м. Київ, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка), на других академічних читаннях Пам’яті 

Г. І.Волинки «Філософія, наука й освіта» й на всеукраїнському круглому столі 

«Читання пам’яті Івана Бойченка» у 2017 і 2018 роках, на міжнародній науково-

практичній конференції «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» 

(м. Хмельницький, 26–27 жовтня 2018 р.). на міжнародній науково-практичній 

конференції «Потенціал сучасної науки» (Київ, 10–11 листопада 2018 р.) 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, 

здійсненою на матеріалах візуальної теорії, розробленої в межах американського 

й німецького кіл візуальних студій, а також філософських вчень, розроблених у 

межах французької феноменології, із залученням праць феноменологів інших 

традицій. Окрім цього, використано розробки представників Франкфуртської 

критичної школи, постструктуралізму та інших філософських напрямів, що 

проблематизували досвід візуального. Висновки та положення новизни одержані 

самостійно. Одинадцять публікацій за темою дисертаційного дослідження є 

одноосібними. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових праць: 

5 наукових статей опубліковані в наукових фахових виданнях України, одну 

статтю опубліковано у виданні, що реферується в міжнародних наукометричних 

базах (Index Copernicus) та 5 тез опублікованих матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи зумовлені специфікою 

дослідження, логікою розкриття проблеми, а також метою й завданнями 

дисертаційного дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 190 

сторінок. Список використаних джерел включає 203 найменування, з яких 93 – 

іноземними мовами. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету й 

головні завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, 

розкрито ступінь наукової розробленості теми та наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення роботи, представлено дані про апробацію результатів 
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дослідження, наукові публікації автора, його зв’язок із науковими темами і 

програмами, подано структуру роботи. 

Перший розділ – «Візуальні студії у фокусі культурфілософьского 

дослідження» – присвячений аналізу центральних теоретичних питань, словника 

і філософсько-методологічного підґрунтя візуальних студій. 

У підрозділі 1.1 «Основні теоретичні вектори візуальних досліджень і 

їхній дисциплінарний статус» увиразнено предметне поле візуальних студій і 

їхній стосунок до інших дисциплін гуманітарного циклу. 

Візуальні дослідження як міждисциплінарна галузь сформувалися на 

початку 1990-х рр. силами двох теоретиків (Т. Мітчела і Г. Бьома), що увиразнили 

інтуїції своїх колег у потребі створення окремої дисципліни для дослідження 

візуального виміру культури. Втім, інституціалізації галузі передували 

кількадесят років міждисциплінарних розробок, орієнтованих на дослідження 

візуальності як соціокультурного конструкту. До кола проблем, якими 

опікуються візуалісти, належать питання іконічних способів трансляції сенсів, 

шляхів концептуалізації сфери видимого без редукції її сенсів до мови, 

особливостей досвідчування візуального, теоретичні можливості роботи з 

образами й багато інших.  

Міждисциплінарність візуальних студій розкривається одночасно в кількох 

горизонтах: методологічному, тематичному, об’єктному. Переваги такого 

положення у тому, що молода галузь позбавлена академічних рамок і тиску тієї 

чи іншої дисципліни. Окрім цього, вона має можливість методологічного синтезу 

найпродуктивніших надбань більш зрілих галузей і, перебуваючи в зоні перетину 

близьких дисциплін, візуальні студії зберігають баланс теоретичного 

дослідження і практики критичного бачення. Однак, популярність і відкритість 

дискурсу сприяє децентралізації і внутрішній роз’єднаності всередині 

дисципліни, представники якої досі змушені узгоджувати концептуальний 

вокабулярій і методи дослідження. 

У підрозділі 1.2 «Поворот від тексту до образу в розробці Готфріда Бьома 

й Томаса Мітчела» проаналізовано витоки і зміст теоретичних програм Мітчела 

й Бьома, сформульованих у поняттях пікторіального й іконічного поворотів. 

Незалежно один від одного Томас Мітчел і Готфрід Бьом проголошують, 

відповідно, пікторіальний і іконічний повороти. Поворотом вони називають зсув, 

пов’язаний із розширенням змістовного поля наук про культуру до образів, 

зумовлений потребою в новій теорії, яка б розширила можливості семіотичного 

й лінґвістичного аналізу текстуальності до аналізу простору образів. Коментуючи 

Рорті, вони наголошують, що гуманітарні дослідження опосередковані не лише 

мовою, але цілою низкою репрезентативних практик, у тому числі, образами. 

Разом із тим, поворот не означає «поворот від» мови, а є терміном-закликом до 

розширення царини пошуку змістів. 

Проекти Бьома і Мітчела відрізняються, насамперед, дослідницьким 

фокусом вчених. Бьом орієнтований на дослідження епістемологічної цінності 

образів. Для нього це не менш цінний і місткий виразник смислів, аніж мова. 

Мітчел, натомість, міркує про життя й бажання зображень, доходячи висновку, 

що, передусім, зображення афектують. Вони здатні впливати, капризувати, 
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радіти, хвилювати, але щоби реалізувати себе як актора комунікації, вони 

потребують цієї комунікації. Зображення потребують людини. 

У підрозділі 1.3 «Репрезентація і презентація як основні режими аналізу 

зображень» окреслено два методологічних напрями розвитку візуальної теорії і 

їхні філософсько-методологічні засади. 

Кіт Моксі (Keith Moxey) виокремлює презентацію й репрезентацію як два 

основних теоретичних підходи до аналізу візуального. Представники 

репрезентаційного підходу (Н. Мірзоєв, С. Холл і інші) наголошують, що 

зображення – це поєднання матеріального носія й меседжу, яким автор 

зображення намагається вирішити певну політичну задачу. Прихильників 

другого (Мітчел, Бьом, Елкінс, Белтінґ і інші) цікавить сам медіум іконічного 

повідомлення, а не повідомлення як таке; природа самих зображень – їхньої 

внутрішньої афективної сили, яка дається нам у чутті, і змушує нас, наприклад, 

плакати. Відповідно, визначено, що репрезентаційний і презентаційний напрями 

ґрунтуються на різних філософсько-методологічних підходах: герменевтиці й 

семіотиці з одного боку, феноменології – з іншого. 

У підрозділі 1.4 «Філософські перспективи дослідження візуальної 

теорії» артикульовані центральні методологічні проблеми візуальних студій 

презентаційного напряму й запропоноване їхнє розв’язання шляхом 

реконструкції відповідного філософсько-методологічного фундаменту. 

Мітчел впритул підходить до антропології зображень, пролбематизуючи не 

сам об’єкт сприйняття, але його взаємодію із людиною – візуальний досвід. Це 

потрібно, адже образи не є незалежною сутністю, вони актуалізуються лише в 

контакті об’єкта бачення із людиною. Втім, ані сам Мітчел, ані його колеги не 

розробляють поняття візуального досвіду й намагаються побудувати теорію 

життя зображень, не проблематизуючи людський досвід як конститутивний 

елемент цього життя. Водночас, особливої уваги й теоретичної увиразненості ця 

тема здобула у феноменологічній філософії, зокрема у творчості Мориса Мерло-

Понті (розкриває тілесний вимір досвіду видимого) і Мікеля Дюфрена (виявляє 

афективне апріорі візуальної чуттєвості). Окрім цього, логіку відчуття і структуру 

чуттєвої виразності живопису досліджує Жиль Дельоз. Відповідно, аналіз 

розробок названих філософів дає змогу прояснити структуру візуального досвіду, 

а, отже, заповнити методологічні прогалини візуальної теорії. 

У другому розділі – «Досвід візуального у феноменологічній 

перспективі» – увиразнені принципи дослідження візуального й завдяки 

феноменологічному аналізу бачення запропоновано поставити у фокус 

візуальних досліджень не візуальний досвід, а досвід візуального. Це дозволяє 

уникнути концептуальних обмежень, що накладає оптико-орієнтованість 

візуальних студій, які прагнуть досліджувати не сам світ візуальних данностей, а 

структуру й особливості взаємодії з ними глядача. 

У підрозділі 2.1 «Бачення як основна форма досвідчування світу у 

феноменологічному проекті Мориса Мерло-Понті» прояснено 

феноменологічне розуміння досвіду візуального, розробленого у філософії 

тілесності М. Мерло-Понті. 
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Морис Мерло-Понті формулює проект феноменології, який враховує 

просторову й тілесну зумовленість сприйняття, що відкриває можливість для 

формування презентаційної методології аналізу досвіду візуального. Він вдається 

до послідовної критики Декартового оптизму, де око розглядається лише як 

інструмент проектування речей світу в розумі. Мерло-Понті заперечує 

наглядацьку позицію суб’єкту бачення: світ розгортається не перед ним, а 

навколо нього. Таким чином, принципова дистанція між суб’єктом і об’єктом 

зорового переживання перетворюється на особливого роду стосунок. 

Феноменолог відкриває хіастичну природу зорового переживання, коли тіло 

глядача стає водночас тілом, на яке дивляться. Мерло-Понті розуміє бачення як 

процес співтворчості нашого тіла із тілами навколо в справі конституювання 

світу. Це дозволяє говорити також про перформативну структуру акту 

візуального досвіду (К. Вульф) – образи не пізнаються, вони здійснюються.  

У підрозділі 2.2 «Переосмислення інтенційності в аналізі естетичного 

досвіду: Мікель Дюфрен» доповнено феноменологічну перспективу досвіду 

бачення крізь аналіз вчення М. Дюфрена. 

Мікель Дюфрен розробляє поняття естетичного досвіду, який відкриває 

людині її тілесну приналежність світові як інтенсивність переживання 

присутності іншої тілесності (мистецького об’єкта). Дюфрен відмовляється від 

ідеї феноменологічної редукції як розгляду суб’єкта пізнання, трансцендентного 

світові. Солідарний з Мерло-Понті, він наголошує на трансформації новочасної 

моделі суб’єкт-об’єктних стосунків, де глядач є дистанційованим дослідником 

об’єктної сфери. Натомість, об’єкт афектує глядача, притягуючи його до 

спільного досвіду, що уможливлюється до-досвідним розумінням/знанням 

суб’єкта про об’єкт, яке Дюфрен називає афективним a priori.  

Дюфрен, хоча і фокусується на естетичному переживання, розуміє його 

широко й наголошує, що всякий досвід має потенцію стати естетичним, якщо 

спроможеться на подібний рівень афективності, коли глядач здатний пізнати 

об’єкт у його чистій присутності. 

У підрозділі 2.3 «Гаптична природа погляду в структурі логіки відчуття 

(за роботами Жиля Дельоза)» артикульовано інтегральність бачення як 

тілесного досвіду, що не зводиться лише до роботи ока.  

Як концептуальну противагу відчуттю Дельоз протиставляє наратив, а 

метою художника покладає написання чистого відчуття, втіленого у Фігурі, 

уникаючи оповідальності й зображальності в полотні. Це потрібно для того, аби 

тіло Фігури лишилося ізольованим і закритим для створення напруги всередині 

контуру, у який вона вписана. Ця напруга переростає в істерію художнього твору, 

яка оприсутнює Фігуру для глядача, що відповідає на цю істерію істерією 

власного тіла. Око не здатне пережити присутність Фігури, воно може лише 

прочитати історію, тому на рівні фігуративного живопису відкриваються 

гаптичні можливості зору – коли оком стає все тіло, якому досвід візуального 

відкривається у своїй фактурності і глибині. 

У підрозділі 2.4 «Принципи розуміння досвіду бачення в розробках Мориса 

Мерло-Понті й Жиля Дельоза» обґрунтувано базові методологічні принципи 

візуальної теорії презентативного напряму: (1) принцип смислової незалежності 
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візуального виміру культури від мови, (2) принцип тілесної укоріненості бачення 

і (3) принцип активності візуального об’єкта. Особливого значення набуває 

розуміння бачення як передусім тілесного досвіду, який не можна обмежувати 

розглядом роботи ока. Наративізація, семіотизація й інтерпретація як підходи до 

візуального виміру культури є наслідком наголошення на оптичному характері 

нашого досвіду. Око є органом читання, але у якості органа чуття воно стає 

полівалентним інструментом, вписаним і узалежненим тілом. Ми відчуваємо 

простір не лише оком, а і шкірою, животом, руками й самим способом 

розташування нашого тіла. Тому оптичність, яка має амбіції на осягнення 

позамовних чуттєвих смислів має трансформуватися в гаптичність. 

У третьому розділі – «Особливості досвіду візуального в умовах 

культури відтворення» – шляхом розгляду критичної теорії в контексті 

методологічного протистояння підходів презентації й репрезентації прояснені 

особливості візуального досвідчування в умовах розвитку технологій. 

Артикульовані методи дослідження презентації в досвіді візуального. 

У підрозділі 3.1 «Концептуалізація невидимого в понятті аури» 

проаналізовано поняття аури як одну з перших спроб теоретично схопити 

невидиме в досвіді візуального. 

У філософії ХХ століття особливого для візуалістики значення набуло 

вчення, розроблене Вальтером Беньяміном. У своєму аналізі нових умов бачення 

він спромігся артикулювати досвід невидимого в понятті аури. Аура – специфічна 

риса досвіду художнього об’єкта, яка виражає унікальність, сингулярність і 

неповторність цього об’єкта, реалізованих у визначеному хронотопосі. Аура є 

моментом «тут і зараз», породженням контексту створення мистецького об’єкта. 

Водночас, вона є дистанцією – унікальним відчуттям далечини, яким би близьким 

при цьому предмет не був. Зникає аура якраз за спроби наблизити до себе 

ауратичний об’єкт, за небажання рухатися назустріч твору, натомість, шляхом 

множення і продукування намагаючись позбавити твір свого місця. 

У підрозділі 3.2 «Подвійна дистанція: ще один аргумент проти суб’єкт-

об’єктної теорії бачення» розглянуто феноменологічне прочитання поняття 

аури Жоржем Диді-Юберманом. 

Прояснюючи структуру ауратичного досвіду як досвіду подвійної дистанції 

між глядачем і об’єктом бачення, Диді-Юберман наголошує на неспроможності 

картезіанського суб’єкт-об’єктного дуалізму описати досвід бачення. Натомість 

він увиразнює у своєму вченні погляд, спрямований від об’єкта на глядача, 

говорячи, що саме втрата цього зворотнього погляду змушує нас переживати 

досвід аури, адже проявляється вона лише тоді, коли втрачається. 

Дистанція, за Диді-Юберманом, є основною характеристикою ауратичного 

об’єкта. Але ця дистанція спрямована не лише від глядача до твору. Її сенс не 

просто в принциповій недосяжності об’єкта. Така дистанція є подвійною, 

граючою від об’єкта до суб’єкта так само. Адже ауратичний твір не є пасивним, 

він афікує, заохочує глядача до контакту. Ця дистанція є подвійною напругою між 

«тим, хто дивиться» й «тим, на що дивляться», у якій відбувається конфлікт 

інтенсивного зближення об’єкта й суб’єкта і принципової недосяжності їх одне 

для одного. 
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У підрозділі 3.3 «Особливості досвіду візуального в добу можливості 

технічної репродукції: Беньямін проти культури відтворення» йдеться про 

трансформацію досвіду бачення в добу, коли можливість копіювання 

позбавляється технічних обмежень. 

Беньямін розробив критичне вчення, що проблематизує відтворювальний 

характер культури за доби технічної репродукції. Ідеї щодо деформації 

візуального переживання за умов розповсюдження відтворених образів були 

поглиблені Полем Вирильо. Він говорить про технологізацію бачення як про його 

протезування, через яке людина втрачає здатність до первинного читання і 

впізнавання образів – дислексію зору. Втім, і Вирильо, і Беньямін редукують 

бачення до досвіду ока, нівелюючи тілесну інтегральність зорового переживання. 

Дельозівське розуміння розрізнення й повторення як фундаментальних 

структур людського пізнання й буття в культурі, дозволяє подолати 

репрезентаційне тлумачення Беньяміном копій як зліпків оригіналу, що 

відбирають в останнього його ауратичність. Таким чином, розряджається 

конфлікт ауратичного й технічного – копія є формою творчості, яка нічого не 

відбирає в оригінала, і є так само здатною на проявлення невидимого в досвіді. 

Іншими словами, термінологічна поляризація копії й оригіналу перестає бути 

виправданою. 

У підрозділі 3.4 «Виробництво присутності проти інтерпретації: Ганс 

Ульрих Ґумбрехт про перспективи презентаційного дослідження» увиразнено 

методологічні контури парадиґм презентації й репрезентації, які докладно 

аналізуються завдяки зверненню до концепції «виробництва присутності» Ганса 

Ульриха Ґумбрехта. Концептуалізація їхнього конфлікту шляхом розробки 

понять культури присутності (презентація) і культури значення (репрезентація), 

дозволяє задати методологічні координати «виробництва присутності» як 

способу дослідження досвіду візуального. 

Просторовість, тілесність, подієвість, епіфанічність є характеристиками 

досвіду візуального, описаного в термінах культури присутності. Поняття 

епіфанії, аури, подвійної дистанції – терміни, що артикулюють досвід 

невидимого, який уможливлює момент інтенсивності як основу естетичного 

переживання. Цей досвід вириває глядача із плину буденності, створюючи для 

нього особливої напруги подію, яка і є специфічним об’єктом візуальних студій 

презентаційного напряму. Таким чином, робота дослідника візуального має два 

аспекти, перший із яких пов’язаний зі здатністю переживання епіфанічного, 

ауратичного досвіду. В основі цієї здатності – відкритість до «речей світу», 

відмова від дистанційованого аналізу об’єкта за посередництвом понять і сенсів, 

які є йому зовнішніми й чужими. Феноменологічний підхід, за якого у фокусі 

аналізу досвід, а не об’єкт, становить основу презентаційної методології. 

Другий аспект дослідження візуального стосується способу концептуалізації 

досвіду, який би не переводив дослідження в тенети культури значення. У якості 

такого способу, на основі твердження про нерозривність допредикативного 

досвіду і предикативного судження, пропонується реверсивна феноменологічна 

дескрипція. Передбачається, що переживання увиразнюється в процесі його 
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опису, втім, цей опис має залишатися відкритою до пояснення, доповнення й 

розширення структурою. 

У висновках дисертації сформульовані основні результати дослідження, які 

відображають загальну структуру роботи та її проблематику. Відповідно до 

поставленої мети та завдань роботи отримано наступні результати: 

1. Розкрито специфіку візуальних студій як міждисциплінарної 

дослідницької галузі, що опікується характером і структурою нашого візуального 

досвіду, тим, як ми бачимо, що забезпечує афективну силу об’єкта зору, як 

взаємодіють глядач і візуальний об’єкт у акті сприйняття. З’ясовано, що 

незважаючи на інстуціалізованість галузі в академічній спільноті, дослідники-

візуалісти почасти не можуть узгодити об’єкт вивчення, що зумовлено, з-поміж 

іншого, широтою дослідницьких амбіцій галузі. На відміну від історії мистецтва, 

яка донедавна мала монополію на вивчення візуального виміру культури і 

зводила його до мистецьких практик, візуальні дослідження цікавляться 

візуальним у широкому сенсі – як простором образів, у тому числі, профанних. 

Відповідно, у першому розділі роботи проводиться топографізація теоретичних 

позицій всередині візуальних студій. Описуються іконічний і пікторіальний 

повороти як теоретичні проекти двох ключових розробників галузі Томаса 

Мітчела й Готфріда Бьома. Згідно з центральним засновком їхніх теорій, 

зображальний (іконічний) вимір культури має такий самий евристичний 

потенціал, як і мова. 

2. Увиразнено методологічну типографізацію візуальних студій, 

запропоновану Кітом Моксі, і прояснені теоретичні межі описаних ним 

репрезентаційного і презентаційного підходів. Представники першого підходу 

(Н. Мірзоєв, С. Хол і інші) фокусуються на принципах дослідження значення, 

меседжу візуальних артефактів. Натомість, прихильники презентаційного 

підходу (Т. Мітчел, Дж. Елкінс, Ґ. Бьом, Г. Белтинґ, Г. Бредекамп і інші) 

опікуються зображеннями й образами самими по собі, їхнім «життям» (Мітчел), 

«силою» й «розумом» (Бьом). Вони визнають за візуальними даностями 

афективну силу і прагнуть дослідити її природу і структуру. Вони також 

наголошують їхню просторову природу, і, відповідно, роль тіла людини в процесі 

сприйняття візуального. Відповідно, визначено, що репрезентаційний і 

презентаційний напрями ґрунтуються на різних філософсько-методологічних 

підходах: герменевтиці й семіотиці з одного боку, феноменологічній антропології 

– з іншого. Таким чином, йдеться про об’єктний і досвідний підходи, де перший 

орієнтується на дослідження об’єкта бачення із його історією, походженням, 

значенням і меседжем; а другий – зосереджується на акті зустрічі того, хто 

дивиться з об’єктом бачення. У цьому акті розкривається специфічний досвід, що 

відкриває глядачеві просторову чуттєвість тіла у його зв’язку із тілом об’єкта 

бачення, а об’єкт «живе» (в термінах Мітчела) завдяки здобуттю глядача.  

3. Артикульовано досвід візуального як основний об’єкт дослідження 

презентаційного напряму візуальних студій – його представникам йдеться про 

зустріч людини й зображення (чи будь-якої іншої форми візуальної даності) як 

про фундаментальну умову розкриття природи і внутрішнього сенсу цього 

зображення. Досвід візуального передбачає просторові відношення й тілесну 
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співпричетність суб’єкта й об’єкта. Можливість шифту в розумінні завдань 

візуальних досліджень від репрезентації до презентації була закладена передусім 

феноменологічною традицією. Її представникам не йшлося специфічно про 

досвід візуального або, тим більше, про візуальну культуру. Втім, працюючи над 

розробкою методології опису переживання, вони запропонували принципово 

інший підхід до зору, згідно з яким він є не просто атрибутивною 

характеристикою перцептивності, і розуміється не лише інструментально, але 

осмислюється як форма буття-у-світі людини. 

4. Увиразнено структуру досвіду візуального за допомогою розгляду 

феноменологічних теорій Мориса Мерло-Понті й Мікеля Дюфрена і проекту 

логіки відчуттів Жиля Дельоза. На основі феноменологічного аналізу 

спростовано релевантність картезіанського суб’єкт-об’єктного дуалізу в 

розумінні структури досвіду бачення, за якого глядач є принципово 

дистанційованим від об’єкта споглядання. Феноменологічне розуміння досвіду 

візуального передбачає включеність тіла глядача у світ візуальних даностей, де 

він є тілом серед інших тіл. Ба більше, глядач стає одночасно тим, хто дивиться й 

тим, на кого дивляться, що створює хіастичний конфлікт – одночасність буття 

суб’єктом і об’єктом переживання. Бачення у феноменологічному розумінні стає 

процесом творчості, за допомогою якого наше тіло конституює світ навколо 

(Мерло-Понті). Водночас, бачення є ширшим за оптичне переживання. Цей 

досвід виходить за межі роботи лише ока, включаючи в процес продуктивного 

споглядання все тіло. Гаптичне заступає оптичним (Дельоз). Саме тому нам 

йдеться про досвід візуального, а не про візуальний досвід: таке формулювання 

дозволяє уникнути зведення цього досвіду винятково до його оптичного аспекту. 

5. Сформульовано основні принципи дослідження візуального: 

(1) принцип незвідності візуального досвіду до мови, (2) принцип тілесної 

зумовленості зору і (3) принцип активності об’єкта споглядання в зоровому акті. 

Дані принципи сформульовані на основі феноменологічної теорії бачення, 

розробленої М. Мерло-Понті і М. Дюфреном, і вчення Ж. Дельоза про художній 

досвід. Саме естетичне переживання (в перспективі як митця, так і глядача) 

розглядається означеними філософами як найбільш інтенсивна форма 

досвідчування візуального, оскільки художній порив протистоїть фігуративності 

й наративності як способам редукції відчуття до розповіді про нього. 

6. Прояснено умови трансформації досвіду візуального в добу 

можливості технічного відтворювання (Беньямін), яка супроводжується 

формуванням оптичної дислексії (Вирильо). Технічне копіювання позбавлено 

лімітів і обмежень, які мали ручне відтворення, тому воно несе в собі загрозу 

«забуття» досвіду оригіналу – єдиного випадку (за Беньяміном), коли нам 

являється аура (конститутивне невидиме в структурі досвіду видимого). 

Логістика сприйняття (Вирильо) порушує геометрію оптики й нівелює 

необхідний тілесно-просторовий зв’язок суб’єкта й об’єкта візії. Таким чином, 

розвиток технічних медіа розуміється як причина екзистенційної деформації 

досвіду візуального. Втім, завдяки аналізу Дельозівської концепції розрізнення й 

повторення обґрунтовано збереження цілісності досвіду візуального в його 
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просторовості шляхом ствердження копіювання й симуляції як фундаментальних 

культурних ситуацій. 

7. Представлено вчення В. Беньяміна як таке, що спрацьовує відразу у 

двох площинах розуміння досвіду візуального – репрезентаційний і 

презентаційній. З одного боку, контекст соціальної критики і проблематизації 

копії як відбитку оригіналу вказують на репрезентаційний характер Беньямінової 

візуалістики. Втім, розроблене ним поняття аури стає однією з перших 

послідовних спроб концептуалізації невидимого в досвіді бачення, тобто спроб 

прояснення способу присутності об’єкта бачення для нас – це є проявом 

презентаційного тлумачення візуального. Прояснити останній аспект вчення 

Беньяміна про візуальне дозволяє розгляд теорії Ж. Диді-Юбермана, який 

виписує в структурі досвіду візуального ауру як подвійну дистанцію між 

глядачем і об’єктом його погляду, тобто як обопільний погляд того, хто дивиться 

й того, на що дивляться. Він також прояснює умову формування ауратичного 

переживання як втрату – аура з’являється лише тоді, коли зникає. 

8. Увиразнено парадиґмальні контури презентації й репрезентації як 

теоретико-методологічних позицій дослідження візуального за залученням 

аналізу концепції «виробництва присутності» Г. У. Ґумбрехта. У результаті 

аналізу понять «культури присутності» й «культури значення» як виразників 

конфлікту презентації й репрезентації виокремленні такі характеристики досвіду 

візуального як просторовість, тілесність, подієвість і епіфанічність, що одночасно 

є умовами ситуації досвідчування невидимого («аури» в Беньяміна, «подвійної 

дистанції» в Диді-Юбермана, «епіфанії» в Ґумбрехта). 

9. Обґрунтовано феноменологічну дескрипцію як метод 

концептуалізації презентаційної природи візуального. Дослідник-візуаліст не 

може бути чистим теоретиком: задля того, аби повною мірою схопити і 

проаналізувати просторову розгорнутість досвіду візуального, він має бути 

практиком бачення – відкрити своє тіло до сприйняття інших тіл і переживання 

їхньої епіфанії. З оптика декартового штибу він має перетворитися на гаптика в 

Дельозівському сенсі – лише так він може бути дослідником присутності, а не 

лише значення візуальних даностей. Разом із тим, феноменологічний досвід, 

формою якого є бачення, стає засвоюваним завдяки слову (М. Ришир). 

Концептуалізація досвіду не є редукцією його до смислових моделей, якщо має 

форму феноменологічної дескрипції – доповнюваного опису, відкритого до 

ревізій і оновлення. Саме в такий спосіб можливо теоретизувати чуттєвість у 

презентації, не заступаючи її конструктами значення.  

Таким чином, дана робота зачіпає два теоретичні пласти: корпус візуальних 

досліджень (visual studies) і культурфілософські теорії, що проблематизували 

досвід візуального. У результаті розгляду теоретичного дискурсу візуальних 

студій ми змогли артикулювати фундаментальні питання дослідження 

візуального виміру культури, а шляхом звернення до феноменологічного аналізу 

досвіду (із доповненнями Ж. Дельоза, Ж. Диді-Юбермана, Г. У. Ґумбрехта й 

інших), отримали методологічну можливість дати відповіді на ці питання.  

Додатковим результатом роботи можна вважати обґрунтування 

методологічної доцільності виходу культурфілософського аналізу в площину 
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міждисциплінарних досліджень. Це дозволяє доповнити теоретичну перспективу 

філософії культури прикладними розробками дослідницьких проектів сучасної 

гуманітаристики. 
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АНОТАЦІЯ 

  

Аветисян А. І. Евристичний потенціал візуальних студій: 

культурфілософський аналіз. – На правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти 

й науки України. – Київ, 2018.  

 Дисертаційне дослідження присвячено проясненню філософських засад 

visual studies (візуальних досліджень) і вирішенню центральних теоретичних 

складнощів галузі засобами культурфілософського аналізу. У роботі з’ясовано 

дисциплінарний статус студій і увиразнені методологічні координати, у яких 

працюють ключові представники візуальних досліджень. Також авторка 

прояснює, які філософські й методологічні розробки склали теоретичний 

фундамент різних векторів, за якими розвивається дисципліна. 

Завдяки реконструкції феноменологічного підґрунтя візуальних досліджень 

(Е. Гусерль, М. Мерло-Понті, М. Дюфрен) у роботі як центральний об’єкт студій 

артикулювано досвід візуального на противагу візуальному досвідові. Така 

термінологічна зміна запропонована з метою уникнення теоретичної редукції 

цього досвіду до його оптичної компоненти. Розгорнуте дослідження 

культурфілософських вчень, що доповнюють феноменологічну перспективу 

вивчення візуального (Ж. Дельоз, Ж. Диді-Юберман, К. Вульф, Г. У. Ґумбрехт і 

інші), дає авторці змогу увиразнити структуру досвіду візуального і 

сформулювати основні принципи його дослідження. Окреслені особливості 

трансформацій досвіду візуального в добу розвитку технологій (на основі 

підходів В. Беньямін, П. Вирильо). У роботі висновується, що дослідження 

досвіду візуального можливе лише за тілесної включеності дослідника (глядача) 

до переживання присутності речі і відкритості способам її афектації в акті 

досвідчування візуального. 

Ключові слова: візуальні дослідження, репрезентація, презентація, досвід 

візуального, глядач, тілесний досвід, аура, гаптичний, афектація. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Аветисян А. И. Эвристический потенциал визуальных исследований: 

культурфилософский анализ. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.04 – философская антропология, философия культуры. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Целью данного исследования было прояснить методологические принципы 

изучения визуального измерения культуры посредством артикуляции 

философского основания визуальных исследований (visual studies). Таким 

образом, объектом исследования стал теоретический дискурс visual studies, а 

предметом – методологические принципы анализа опыта визуального в структуре 

визуальных исследований. 

Работа касается не только прояснения философских основ визуальных 

исследований, но и решения центральных теоретических проблем данной области 

посредством ее культурфилософского анализа. В работе уточнены 

методологические координаты, в которых работают их ключевые представители 

и определено, какие философские и методологические разработки составили 

фундамент для различных теоретических векторов развития дисциплины. 

Очерчиваются репрезентационный и презентационный подходы в изучении 

визуального, где первый ориентируется на анализ значения, т.е. сообщения 

визуального объекта (Н. Мирзоев), а последний – на его пространственную 

данность и структуру его взаимодействия со зрителем (Т. Митчелл, Г. Бьом, 

Дж. Элкинс и др.). 

Благодаря реконструкции феноменологического основания визуальных 

исследований презентационного направления (опираясь на учения Э. Гуссерля, 

М. Мерло-Понти, М. Дюфрена) в работе в качестве центрального объекта 

исследований обоснован опыт визуального в противовес визуальном опыту. 

Такое терминологическое смещение предложено во избежание теоретической 

редукции этого опыта к его оптической составляющей. Опыт визуального 

понимается, прежде всего, как телесный опыт, который не может быть сведен к 

работе глаза, а является интегральной формой опыта, вовлекающей в работу все 

тело. Таким образом, видение становится перформативной формой пребывания в 

мире, при которой человек становится его сотворцом. Такое расставление 

акцентов позволяет говорить о ревитализации феноменологической теории опыта 

(в частности, опыта визуального) в теоретических условиях перформативного 

поворота. 

Развернутое исследование культурфилософских учений, дополняющих 

феноменологическую перспективу изучения визуального (разработок Ж. Делеза, 

Ж. Диди-Юбермана, К. Вульфа, Х. У. Гумбрехта и других), позволяет автору 

прояснить структуру опыта визуального и сформулировать основные принципы 

его исследования. В частности, опыт визуального обосновывается как ситуация 

контакта между аффектирующим объектом и зрителем, которая отрицает 

субъект-объектное дистанцирование зрителя и вещи в акте видения. 
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Респонзивная реакция человека на объект видения обусловливается 

вовлеченностью его тела в мир предметностей, то есть нахождением в общем 

пространстве телесного существования обоих участников этого акта. 

Автор приходит к выводу, что исследование опыта визуального, учитывая 

его перформативную природу, возможно лишь при телесной включенности 

исследователя (зрителя) в переживание присутствия вещи и открытости способам 

ее аффектации. В качестве метода исследования визуального предлагается 

феноменологическая дескрипция (в разработке М. Ришира), которая позволяет 

разрешить конфликт концептуального и чувственного, предлагая способ анализа 

опыта визуального без приписывания чуждых ему смысловых конструкций. 

Ключевые слова: визуальные исследования, репрезентация, презентация, 

опыт визуального, зритель, субъект-объектный дуализм, телесный опыт, аура, 

гаптический, аффектация. 
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Avetysian A. «Heuristic potential of visual studies: cultural-philosophical 
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The thesis for the degree of Candidate of Philosophical sciences in specialty 
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National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2018. 

The thesis aims to clarify the philosophical background of the visual studies and 

to solve the primary theoretical problems of the field employing cultural-philosophical 

analysis. The work discusses the disciplinary status of the visual studies and outlines 

the methodological coordinates of the work of visual studies' key representatives. The 

author also clarifies what philosophical and methodological developments have become 

the theoretical background for different vectors of the field. 

Through the reconstruction of the phenomenological foundations of the visual 

studies (E. Husserl, M. Merleau-Ponty, M. Dufrenne), the work articulates the 

experience of the visual (as opposed to the visual experience) to be the principal object 

of the visual studies. This terminological shift is proposed to avoid a theoretical 

reduction of this experience to its optical component. The expanded research of 

philosophical doctrines that complement the phenomenological perspective of the study 

of the visual (G.Deleuze, G. Didi-Huberman, K. Wulf, G. U. Gumbrecht, and others) 

allows the author to elucidate the structure of experience of the visual and to formulate 

the basic principles of its researching. The author outlines the peculiarities of a 

transformation of experiencing the visual in the age of technology development (based 

on W. Benjamin's and P. Virilio's approaches). The thesis concludes that the analysis of 

the experience of the visual is possible only with a researcher's (a beholder's) body 

inclusiveness into the perception of the thing's presence and openness to its affectation 

in the act of experiencing the visual. 

Keywords: visual studies, representation, presentation, experience of the visual, a 

beholder, corporeal experience, aura, the haptic, affectation. 


