
В І Д З И В

на дисертацію К.С.Шевчук “Аксіологічний вимір естетичного 
переживання в польській естетиці першої половини XX ст. ”, подану на 

здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю
09.00.08- естетика

відбиває загальні тенденції, які визначають специфіку розвитку сучасного 

гуманітарного знання в Україні, що вельми активно залучає у своє 

дослідницьке поле європейський теоретичний досвід. Продуктивні наслідки 

цього процесу є незаперечними, адже розширення наукових кордонів, 

вочевидь, сприяє активізації пошукової діяльності, стимулюючи та 

активізуючи розвідки на естетичних теренах. Підтвердженням цього, 

вочевидь, аксіоматичного висновку, є дисертаційна робота К.С. Шевчук, 

предметом якої є аксіологічний вимір естетичного переживання у польській 

естетиці першої половини XX ст.

Безсумнівно, проблема естетичного переживання має, сказати б, 

позачасовий характер, а отже -  її актуальність не викликає жодного сумніву. 

До того ж, особливо підкреслимо, що аналіз означеного феномена здобувач 

здійснює на матеріалі польської естетики, теоретичний досвід якої у 

дослідженні естетичного переживання навряд чи можна переоцінити. Наразі 

зазначимо, що серед “головних фігурантів” дисертації К.С.Шевчук 

природно опиняються визнані класики польської естетики Р.Інґарден і 

В.Татаркевич, основні праці яких широко відомі в українській естетиці. 

Однак, авторка вводить у науковий контекст своєї роботи і ті концепції 

учених, що їх переклад в Україні ніколи не здійснювався, відкриваючи, 

таким чином, “невідомих” Інґардена і Татаркевича, що, безсумнівно, дає 

підстави говорити не тільки про очевидну пошуковість, а за великим рахунком 

-  наукову новизну її дисертації.

Концептуалізація естетичної думки сьогодення показовим чином
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Водночас, не менш вагомим здобутком К.С.Шевчук ми вважаємо 

оприлюднення в українській гуманістиці доробку інших польських 

науковців, передусім -  Л.Блауштайна, М.Валліса, Г.Ельзенберга та 

С.Оссовського, специфіка теоретичних орієнтирів яких, вочевидь, сприятиме 

розширенню концептуального поля не тільки сучасної естетики, але й 

культурології, мистецтвознавства та психології. Принагідно відзначимо і 

повністю підтримаємо опертя дисертантки на засади біографічного методу, 

що дозволив їй розкрити та обґрунтувати особливості розуміння і 

тлумачення дослідниками сутнісних ознак естетичного переживання.

Позитивне враження, яке справляє дисертація К.С.Шевчук, значною 

мірою, спричинене її прагненням цілісно осмислити досвід польської школи 

у дослідженні естетичного переживання, що спонукав науковців розглянути 

низку суміжних проблем, звернення до яких природно “провокує” даний 

феномен. Відтак, К.С.Шевчук ґрунтовно аналізує специфіку тлумачення 

Р.Інґарденом, В.Татаркевичем, Л.Блауштайном, М.Валлісом, Г.Ельзенбергом, 

С.Оссовським та ін. предмета естетичної науки, її понятійного і 

категоріального апарату, структури естетичної свідомості, феномена 

художньої творчості, проблеми видової специфіки мистецтва та ін., але, 

водночас, демонструє аргументовану авторську позицію, часто-густо 

вдаючись до дискусії з основними положеннями їхніх концепцій . Таким 

чином, К.С.Шевчук розгортає своєрідний діалог на теренах феномена 

естетичного переживання та супутніх проблем, що, безсумнівно, тільки 

підсилює наукову цінність її роботи. Отже, більш детально зупинимося на 

найбільш показових у цьому плані моментах, що не тільки засвідчують 

глибоку обізнаність здобувача з предметом її дослідження , але й стимулюють 

до розмислів і опонента дисертації.

Наразі відзначимо неабияку зосередженість К.С.Шевчук на аналізі 

предмету естетичної науки, що досить гостро постав в умовах XX ст., 

актуалізуючи, як слушно відзначає авторка, питання її ідентичності: “ Якщо у
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першій половині цього століття питання про ідентичність ставилося у рамках 

естетики як філософії мистецтва..., то у другій його половині найважливішою 

проблемою став пошук нової форми естетики, яка б виходила за межі 

мистецтва, а навіть філософії” ( с. 29).

Дисертантка, вочевидь, має рацію коли стверджує, що процеси, які у 

першій половині XX ст. мали місце на теренах польської естетичної школи, 

продемонстрували “багатовекторну спрямованість” її провідних представників 

у розумінні сутнісних ознак естетичних явищ. Це, у свою чергу, дозволило 

ученим під різними кутами зору подивитися на одні і ті самі естетичні 

проблеми, а К.С.Шевчук врешті-решт скласти своєрідний “концептуальний 

пазл”.

Показовим, зокрема, видається напрям дослідження польськими 

науковцями поняття “емоція”, що його аналіз дисертантка розпочинає з 

теоретичної моделі Р.Інґардена, котрий артикулював її як ґенезу естетичного 

переживання. Фундаментальне осмислення цієї концепції ученого дозволяє 

К.С.Шевчук аргументувати засадне твердження Р.Інґардена, що саме 

емоція/початкова емоція “відкриває процес естетичного переживання” ( с. 78 ).

Взагалі у дисертації здійснюється ґрунтовне дослідження проблеми 

емоції, що в означений період, так чи інакше, привертала увагу, фактично всіх 

провідних учених Польщі, проте особливий інтерес викликає напрям її 

дослідження Л.Блауштайном, всебічно відпрацьований і оригінально 

концептуалізований К.С.Шевчук. Визнаючи емоцію однією з основних 

складових естетичного відчуття, а отже -  естетичного переживання, польський 

дослідник акцентує, і означений момент чітко фіксується дисертанткою, 

сказати б, присутність чуттєвого начала.

Це дозволяє здобувачеві звернутися і до питання естетичного почуття, 

що у розвідках Л.Блауштайна постає у контексті проблеми естетичного 

сприйняття твору мистецтва, зокрема -  твору кіномистецтва. Наразі увагу 

привертає твердження польського ученого, реконструйоване К.С.Шевчук,
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згідно якого “ аналіз отриманих вражень кіноглядача охоплює ... зорові і 

слухові враження. Не можливо, однак, передати за допомогою зображення смак 

і запах” ( с.123). Це положення Л.Блауштайна, на нашу думку, спонукає до 

дискусії, що до неї у подальшому ми радимо долучитися і дисертантці, адже 

багатовимірність кінообразу може викликати доволі сильне естетичне 

переживання завдяки специфічній інтерпретації саме “фізіологічних почуттів” 

-  запаху і смаку, як це, показовим чином, було продемонстровано, принаймні, 

у трьох фільмах: “Запах жінки” Д.Різі, його рімейку -  стрічці М.Бреста -  і 

анімаційній картині Б.Бьорда “Рататуй”.

Феномен емоції і проблема естетичного почуття, що конкретизуються у 

дисертації на прикладі польської моделі естетичного переживання, як відомо, 

грунтовно досліджувалися у різні періоди в історії естетичної думки і на рівні, 

так би мовити, класичних підходів, і на рівні радикального для свого часу 

новаторства на кшталт розвідки М.Гюйо “Мистецтво під соціологічним кутом 

зору”, що в ній досліджувалася “суспільна солідарність” як найсильніша 

естетична емоція, і праці Алена Гранта “Фізіологічна естетика”. Водночас, 

проблема естетичного переживання стимулює К.С.Шевчук особливо 

зосередитися, принаймні, на трьох питаннях, ступінь дослідження яких в 

історії естетики була далеко не рівнозначною.

Насамперед, у даному зв’язку, виокремимо досвід осмислення 

Л.Блауштайном поняття “фантазія”, що, на думку, дослідника має особливе 

місце у сигнітивному сприйнятті. Здійснюючи ґрунтовний аналіз цієї, 

фактично невідомої в українській естетичній теорії концепції польського 

ученого, авторка, вочевидь, стимулюватиме і розмисли інших науковців 

щодо вкрай рідко досліджуваної ролі фантазії у процесі художньої творчості та 

процесі естетичного переживання.

Відтак, К.С.Шевчук розширює “класичний концептуальний ланцюг” 

аналізу фантазії, який, зазвичай ототожнюється із відомою працею З.Фрейда 

“Митець і фантазія”, що до її написання віденського психоаналітика
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спонукали ідеї філософа і лікаря доби античності Алкмеона. Аналіз явища 

фантазії стимулював, як відзначається у тексті дисертації, розвідки 

Л.Блауштайна і у царині поняття “експресія”, вивченню якої надавала 

неабиякої уваги переважна більшість польських естетиків.

К.С.Шевчук комплексно досліджує цей феномен, звертаючись, окрім 

Блауштайнової концепції до відповідних напрацювань С.Оссовського, але, 

передусім, В.Татаркевича, котрий здійснив вельми ґрунтовний аналіз 

“експресії”, визначаючи і досліджуючи її види та кооптуючи у площину 

видової структури мистецтва. На нашу думку, означені розмисли видатного 

польського естетика, переклад і аналіз яких було здійснено здобувачем, поза 

сумнівом, сприятимуть культурологічним та мистецтвознавчим розвідкам у 

царині експресіонізму -  одного з провідних художніх напрямків XX ст.

Якщо, В.Татаркевич переважно розглядає експресію у, так би мовити, 

власне естетичному вимірі, Г.Ельзенберг, що акцентує К.С.Шевчук, тлумачить 

її як певний психологічний процес, який є виявленням “психічних змістів, 

доступних естетичному переживанню” (с. 131). Взагалі, у процесі свого 

дослідження дисертантка підкреслює, що психологічний вимір естетичного 

переживання посідав неабияке місце у розвідках польських дослідників. 

Саме тому у подальшому ми радимо К.С.Шевчук звернутися до теоретичної 

спадщини видатного українсько-польського ученого С.Балея, наукові 

інтереси якого, зокрема, “балансували” на перетині психології та Є0ТЄТИІШ І, 

передусім -  до його блискучого трактату “ 3 психольогії творчості Шевченка ” 

та статті “Трійця в творчості Шевченка”.

І ще одна проблема, що постійно привертає увагу польських 

теоретиків у процесі дослідження феномена естетичного переживання , так чи 

інакше, пов’язана із категоріальним апаратом естетичної науки. Зокрема, 

К.С.Шевчук зосереджується на позиції В.Татаркевича, котрий наголошував на, 

так би мовити, суб’єктивізмі прекрасного, адже “прекрасним може бути для 

когось все або нічого”, протиставляючи те, що у “прекрасному і в мистецтві
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зумовлено предметом, а що людиною” ( с.З 8-39). Слушність позиції 

В.Татаркевича, яку ґрунтовно осмислює здобувач, показовим чином, 

доводять мистецькі пошуки європейських авангардистів і, зокрема, поетичні 

експерименти фундатора італійського футуризму Ф.Т.Марінетті.

Своєрідним чином, питання “категоріального виміру”, як відзначає 

К.С.Шевчук, В.Татаркевич порушує і у контексті своєї моделі теорії 

мистецтва, вважаючи можливим синонімом естетичного виміру твору 

мистецтва поняття досконале, що, на його думку, означає “завершене” або 

“вдале” ( див. с. 162, 272-274). Таке твердження В.Татаркевича, вочевидь, 

може стимулювати розмисли стосовно творчості конкретних митців, котрі 

свідомо робили свої твори незавершеними, однак, вочевидь, вони були 

“вдалими”.

Імовірно, серед всіх польських естетиків “категоріальний контекст” 

найбільш розгорнуто представлений у розвідках М.Валліса, котрий, так чи 

інакше, звертався до прекрасного, піднесеного, трагічного, комічного, проте 

особливу увагу зосереджував на категорії потворного, даючи К.С.Шевчук 

підстави стверджувати, що у “30-х рр. XX ст. М.Валліс був єдиним 

дослідником, який так рішуче окреслює потворне як позитивну естетичну 

цінність” (с. 202). Ми всіляко підтримуємо аналіз, проведений дисертанткою, 

однак пропонуємо у подальшому зіставити модель потворного М.Валліса з 

концепцією К.Розенкранца, оприлюдненою у відомій праці німецького 

філософа “Естетика потворного”.

Такий прийом паралельного дослідження, вочевидь, відповідатиме 

загальній спрямованості теоретичних орієнтирів К.С.Шевчук, адже вона має 

вельми вдалий досвід концептуалізації Валлісової моделі піднесеного і, 

зокрема, підкреслює: “М.Валліс опублікував працю про піднесене у 1937 р., 

трактуючи теорію І.Канта у тому ж дусі, як це пізніше зробив Ж.-Ф. Ліотар ” 

(с.206).
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Визначаючи показові і принципові відмінності між цими моделями 

піднесеного, здобувач, тим не менш, вибудовує своєрідний ланцюг, що 

дозволяє їй, по-перше -  відтворити динаміку та дослідити специфіку 

тлумачення піднесеного в різні періоди історії естетики і в межах різних 

методологічних систем; а по-друге -  ввести у теоретичний обіг майже 

невідомий аналіз, здійснений М.Валлісом, що його концепція піднесеного, 

фактично, сприймається як медіатор між відомими моделями І.Канта і 

Лі отара.

Значну увагу у форматі окремого розділу у дисертації приділено 

дослідженню естетико-мистецтвознавчого виміру розвідок провідних 

польських учених першої половини XX ст., значення яких і для естетичної 

теорії, і теорії мистецтва важко переоцінити. Серед найбільш показових 

концепцій, що опиняються у полі уваги авторки, виокремимо періодизацію 

авангардизму, запропоновану В.Татаркевичем, що пов’язана із трьома етапами: 

етап проклятого авангардизму -  войовничого -  переможного ( с.311); його ж 

дослідження про внесок філософських ідей у мистецьку практику XX ст. і , 

нарешті, висновок, що “сучасне мистецтво саме хоче бути філософією” (с.316).

Вельми важливою вважаємо і артикуляцію К.С.Шевчук на 

мистецтвознавчому вимірі поглядів М.Валліса і, зокрема, на твердженні 

ученого, що “ сучасні художники просто захоплені потворним, тим, що 

неймовірно жахливе, гротескне, ... шокуюче, а навіть тим, що огидне і 

брутальне” (с.319-320), актуальність якого навряд чи можна переоцінити.

Також серед естетико-мистецтвознавчих праць польських учених варто 

виокремити психоаналітичні розвідки С.Оссовського, спрямовані у площину 

осмислення стимулів художньої творчості, що їх у тексті своєї роботи 

дисертантка розглядає доволі ґрунтовно.

Фундаментальність і ретельність проведеного дослідження, вочевидь, 

спонукала К.С.Шевчук до широкої апробації його основних положень, що 

дістали відбиток у 17 статтях, опублікованих у фахових виданнях України, 5
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статтях, надрукованих у закордонних наукових журналах, 13 статтях в інших 

виданнях та низці тез науково-теоретичних конференцій.

Автореферат відбиває основний зміст дисертації “Аксіологічний вимір 

естетичного переживання в польській естетиці першої половини XX ст.”, що є 

ґрунтовним дослідженням і повністю відповідає вимогам п.11, п.12 та п.13 

“Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника”, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07. 2013 р. № 567, а її автор -  Катерина Сергіївна 

Шевчук -  заслуговує на присудження пошукового ступеня доктора 

філософських наук за спеціальністю 09.00.08 -  естетика.

5 вересня 2017 року

Офіційний опонент:

Завідувач кафедри суспільних наук 
Київського національного університету 
театру, кіно і телебачення імені І.К.Кар- 
пенка-Карого, доктор філософських наук
професор О.І.Оніщенко

Підпис

ЗАСВІДЧУі

НХІД- № ^
ід *

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного універо.,, 

імені Тараса Шевчвн^
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ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

на дисертаційне дослідження ШЕВЧУК Катерини Сергіївни на тему: 
«АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЕСТЕТИЧНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ В 

ПОЛЬСЬКІЙ ЕСТЕТИЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.», поданого до 
здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю

09.00.08 -  естетика

Пошук нових орієнтирів при поясненні стрімких змін у способі життя й 

цінностях людини XX -  XXI ст. постає важливим завданням сучасної науки, 

зокрема естетики. Адже сучасність демонструє широкий спектр виявів 

духовного життя, зокрема мистецької практики, спільнот Європи, Північної 

Америки, інших регіонів, що сприймаються як флагмани у поступальному 

розвитку людства, соціуму на даному етапі їх існування. Польська естетика 

першої половини XX ст., однією із перших, здійснила потужну спробу 

пошуку відповідей на питання зв’язку художнього й естетичного начал не 

тільки в мистецькій практиці сучасного соціуму, а й інших сфер їх вияву в 

нових соціокультурних реаліях. Напрацьований нею досвід критичного 

аналізу новітніх змін у мистецькій практиці, естетосфері соціуму та ідейний 

багаж, укладений на великому спектрі теоретико-методологічних засад, на 

наш погляд, потребує більш уважного вивчення й аналізу в сучасній 

вітчизняній естетиці, що засвідчує актуальність цього дослідження.

Окремо варто відзначити оригінальну структуру даної роботи, завдяки

якій вона набула характеру цілісного охоплення і панорамного бачення

досліджуваної проблеми. Варто врахувати широту знань, оволодіння значним

масивом літератури, в тому числі маловідомих в Україні іноземних джерел,

здатності до порівняння й співставлення, культури наукової критики

дослідника. Тому дисертація К. С. Шевчук, як видається, засвідчує приріст

знання, важливого для розвитку вітчизняної естетичної теорії зокрема й

гуманітаристики загалом. Позитивним моментом дисертації є те, що

дослідник використовує значний концептуально-методологічний

інструментарій і теоретичний багаж сучасної філософської та естетичної

думки, ЇХ здобутки В Історичній ретроспективі, щу ПЩ Й Р ^ С ^ а г ^ іьНЖ1
І Віл* 0 7  " С О 2П /А.
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проблемам мистецтва, історії та теорії естетики, філософії мистецтва. 

Вкажемо, що К. С. Шевчук запропоновано дослідити феномени естетичного 

переживання й естетичної цінності, на тлі новітніх художніх явищ та 

трансформацій естетичної свідомості, через звернення до напрацювань 

польських естетиків -  Л. Блауштайна, М. Валліса, Г. Ельзенберга, 

Р. Інгардена, С. Оссовського, В. Татаркевича та ін. Показово, що дисертант 

намагався висвітлити спектр міркувань цих дослідників щодо естетичного 

переживання у мистецькій практиці та поза межами художньої творчості, і це 

є важливим для подальшого розвитку вітчизняної естетичної теорії в умовах 

світоглядно-ціннісної кризи, із якою зіштовхнулося сучасне суспільство.

У розділі 1. -  «Теоретико-методологічні засади дослідження 

естетичного переживання в польській естетиці першої половини XX ст.», 

дисертанткою окреслено теоретико-методологічні основи дослідження крізь 

призму ідеї про появу з початку XX ст. «мистецьких явищ, які не піддавалися 

описові за допомогою класичних естетичних категорій. Творці новомодних 

художніх акцій нехтували традиційними естетичними цінностями на користь 

утілення в мистецтві їх протилежностей, унаслідок чого зросла увага митців 

до потворного, огидного, брутального, -  до всього, що мало викликати сильні 

та інтенсивні (переважно зі знаком «мінус») відчуття у реципієнтів, вражати, 

шокувати. У результаті вичерпання естетичної парадигми в мистецтві 

відбувся остаточний розрив нової мистецької практики і принципів 

філософської естетики» (С. 22). І причина кризи «філософської естетики 

наприкінці XIX -  початку XX ст. мала своїми витоками кризу духовності» 

(С.24), як слушно стверджує дисертантка, услід іншим дослідникам, котрими 

було помічене таке явище й здійснювався пошук її першопоштовху: 

Я. Буркгардтом, Р. Козеллеком, С. Моравським та ін. Нею здійснено досить 

розлогий аналіз напрацювань дослідників із цієї проблеми.

Однак хочемо звернути увагу, що твір «Фонтан» Марселя Дюшана 

(1917) не «започаткував справжню коперніанську естетичну революцію» 

(С. 22), не «закладає підґрунтя для нової парадигми, яка кладе край двадцяти
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п’яти століттям традиційної естетики» (С.23). Були й інші явища арт- 

практики та формотворчі експерименти митців чи людей інших професій, що 

поставили значно раніше питання про межі естетичного в соціальній 

практиці, зокрема організації людського дозвілля, та специфіку зв’язку 

естетичного і художнього ще в XIX ст. Хоча б згадати художника, хіміка і 

винахідника Луї Дагера, котрий створював діорами й дагеротипії. До речі, 

діорама -  це зігнута півколом картина із переднім наочним планом (реальним 

предметом чи бутафорським, як його замінником), і її відносять до масового 

видовищного мистецтва, у якому глядач перебуває у природному просторі; 

після появи в 1822 році першої діорами в Парижі, завдяки Дагеру, виникли й 

інші -  Берліні, Петербурзі тощо. Відомо, що ще в 1839 році, виступаючи у 

палаті перів Франції із оцінкою винаходу Дагера і його партнера Жозефа 

Нєпса, учений Луї Гей-Люссак досить прозорливо зауважив, що відкриття 

дагеротипії виступає джерелом нового мистецтва в умовах старої цивілізації. 

Йшлося наразі про початок ери фотографії, а перші кольорові фото стали 

відомі публіці вже із 1869 року завдяки Дюко дю Орона, і перший тиражний 

кіноапарат не забарився із появою в 1903 році, стимулювавши бурхливий 

розвиток кіно. Тому видається, що перспективою подальших досліджень, 

могло б стати звернення до розгляду впливу на духовну кризу XIX -  XX 

століть й експерименти у арт-практиці митців і немитців конкретних 

соціальних подій, що передували дослідженням і формотворчим пошукам 

французів Дагера чи Нєпса (наприклад соціальної катастрофи -  Великої 

французької революції 1789-1799 років із терором, людськими втратами й 

видозміною традиційних засад моралі в умовах революції й контрреволюції; 

наполеонівськими війнами); Перша світова війна теж передувала 

експериментам Дюшана і його самопопуляризації через звернення до ЗМІ (як 

людини із родини художника й гравера, що не здобула, однак, професійної 

художньої освіти, а досягла значних успіхів як шахіст). Власне на 

необхідності врахування соціокультурних передумов процесу творчості і 

сприйняття мистецтва наголошував, зокрема, С. Оссовський, як представник
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польської естетики першої половини XX ст., що помічено дисертанткою. 

Тому поглиблення уявлення про це, на наш погляд, значно розширить погляд 

про зв'язок естетики і «антиестетики», мистецтва й «антимистецтва», за 

термінологією С. Моравського.

І ще потребує більшого ступеня прояснення думка про «символічну 

несправність» сучасного мистецтва, на відміну від давнього (С. 52), до якої 

звертається автор при розгляді уявлень польського дослідника М. Валліса.

Позитивним моментом, безсумнівно, є звернення дисертанта до 

потенціалу біографічного методу, наріжного при опрацюванні матеріалу у 

першому розділі. Це створило підґрунтя для більш панорамного розуміння 

бурхливого розвитку польської естетичної думки в досліджуваний період та 

її основних напрямів.

У розділі 2. -  «Універсальність естетичного переживання в концепціях 

Романа Інгардена, Леопольда Блауштайна і Генрика Ельзенберга», дисертант 

ставить за мету розглянути наріжні ідеї представників так званого 

універсалізму, як підходу в розумінні природи естетичного переживання, 

естетичного досвіду, естетичної оцінки та розлого аналізує напрацювання 

польських науковців, дійшовши думки: можливість їх виокремлення як 

окремішнього напряму розвідок ґрунтована на тому, що «всі ці філософи 

вважали, що кожен відповідно підготовлений реципієнт за певних умов може 

стати суб’єктом естетичного переживання, а естетичне переживання як таке 

відбудеться» (С. 75). А ще їм притаманна, як вказала дослідниця, посилена 

увага до естетичної цінності і «квалітативний», чи «якісний», підхід при 

тлумаченні основних естетичних явищ. Крім того, їх нею споріднено через 

«системотвірну концепцію естетичного переживання» (С.108).

Як позитив треба указати на досить детальний аналіз К. С. Шевчук 

естетичної концепції Романа Інгардена про естетичне переживання й шляхи 

його поетапного творення, зокрема й через порівняння її із концепцією 

Станіслава Віткевича, творчий доробок якого є менш знаним вітчизняною 

науковою думкою. Нею проаналізовані напрацьовані відомим польським
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естетиком поняття, зокрема: «естетичний предмет», «естетично активні 

якості», «квазі-судження» та ін. Працюючи із багатьма польськомовними 

джерелами, дослідниця помічає, що «предмет естетичного переживання» і 

«естетичний предмет» багато хто із тогочасних естетиків Польщі сприймав 

як синоніми (наприклад, Л. Блауштайн, В. Татаркевич, В. Валліс чи 

В. Вітвицький), на відміну від Р. Інгардена. І також вона зауважує на зміну 

поглядів із цього приводу Татаркевича, як засвідчує його праця «Два поняття 

форми»; як припускає дисертант, він «під впливом здійснив таке 

розрізнення» (С. 91), вказуючи на схожість ідей про «твір мистецтва» й 

«естетичний предмет» до інгарденівської моделі естетичного переживання.

Проте на С. 92 К. С. Шевчук стверджує, що для Р. Інгардена 

«естетичний предмет ніколи не є реальним об’єктом», при порівнянні його 

напрацювань із ідеями Л. Блауштайна. З цього приводу зауважимо, що й 

уявний чи фіктивний об’єкт постає як реальний, існуючий як феномен 

суб’єктивної реальності. Тому кожний предмет при естетичному спогляданні 

чи взаємодії має реальний характер, але сам він не обов’язково має 

об’єктивний характер; як видається, Інгарден наголошував у вченні про 

«естетичний предмет» про суб’єктивні витоки останнього. І з цього приводу 

із ним й полемізував, зокрема, Блауштайн. Варто нагадати й про те, що й до 

нині дискусія із цього приводу має місце з-поміж естетиків та ін. Тому було б 

добре у майбутньому більш прискіпливо розглянути цей момент, опершись 

лише на польськомовні праці Інгардена. Адже адекватне розуміння сутності 

вчення про «естетичний предмет» (предмет естетичного відчуття, С. 93) 

дасть змогу більш адекватної оцінки інгарденівського вчення про естетичний 

досвід та про мистецтво як «сфери реалізації цінностей» (С. 98), що 

видається цікавим і потрібним при оцінці арт-практики сьогодення в усій її 

різноманітності.

Безсумнівним здобутком дисертанта постає залучення до аналізу творів 

Леопольда Блауштайна, твори котрого є, на жаль, маловідомими в Україні, 

попри те, що він уродженець Львова. Інтерес до його естетичної творчості
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спостерігається, до речі, й у Польщі, що засвідчується передруком його 

праць довоєнного періоду, здійсненого останніми роками. Його дослідження 

на стику естетики, феноменології й психології видаються важливими для 

опрацювання проблеми естетичного досвіду з боку сучасних естетиків, у 

тому числі й вітчизняних, а також осмислення процесів сучасної арт- 

практики (вчення про «естетичні» і «позаестетичні» почуття, «естетичну 

насолоду» та «насолоду від розваги»). Заслуговує на схвалення залучення 

К. С. Шевчук до розгляду естетичної спадщини цього дослідника матеріалів, 

що є на сьогодні рідкісними, малодоступними до розгляду (20-х і 30-х років 

минулого століття). Теж саме можна сказати і щодо глибини аналізу 

естетичної спадщини Генрика Ельзенберга, що позитивно характеризує дане 

дисертаційне дослідження. Уявлення про «естетику пейзажу», естетичні 

переживання від природних об’єктів вказують на цікаву і малодосліджену 

сучасними науковцями, зокрема й вітчизняними естетиками, проблему 

естетичного поза мистецькою практикою і художньою творчістю.

У наступних розділах дисертанткою копітко проаналізовано творчу 

спадщину ще одного напряму естетичних розвідок польських дослідників 

першої половини XX століття, названого нею «плюралістичним». У його 

межах порушувалося питання про необхідність подолання європоцентризму 

й не обмеження предмету естетики «філософією мистецтва» (М. Валліс, 

С. Оссовський); врахування специфіки естетичного переживання крізь 

призму різних епох в мистецтві й культурі (В. Татаркевич); «межі» чи 

відкритість мистецтва (В. Татаркевич); «естетично потворні предмети», 

«ідентичність твору мистецтва» (М. Валліс) та ін. Як позитив — розгляд 

напрацювань цього напряму здійснено на основі порівняння із ідеями інших 

тогочасних польських науковців або німецьких естетиків, зокрема 

М. Дессуара, сучасних філософів мистецтва США (М. Вейтц, Ч. Морріс, 

В. Кеннік), Франції (Ж.-Ф. Ліотар), Росії (М. Каган) та ін. Має значущість й 

опрацювання К. Шевчук питання естетичного виховання, що надає її 

дослідженню можливість аналізу не лише ще однієї грані прояву естетичного
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поза межами мистецтва, а й переводить його, так би мовити, у суто 

практичну площину, пов’язану із розвитком людського капіталу.

Однак у розвідках дисертанта, на наш погляд, спостерігається певна, 

так би мовити, заангажованість авторитетом іноземних дослідників. 

Дисертаційне дослідження значно б виграло, на наш погляд, від копіткого 

порівняння напрацювань про естетичну цінність й «естетику краси природи» 

С. Оссовського та напрацювань українських естетиків, наприклад вчення про 

естетичну цінність Р. Шульги чи напрацювань про естетику природи 

Д. Кучерюка та ін. Це посприяло б потужному розвитку категоріально- 

понятійного апарату сучасної естетичної теорії і могло б скласти перспективу 

подальших досліджень дисертантки. (Хоча вона демонструє, звичайно, 

обізнаність із напрацюваннями вітчизняних учених, наприклад нею указано, 

що до розгляду проблеми естетичної цінності зверталися А. Канарський, 

В. Личковах, Р. Шульга, С. 134). Також можна було б здійснити і порівняння 

із здобутками Харківської естетико-психологічної школи, зокрема ідейною 

спадщиною Д. Овсянико-Куликовського, враховуючи часовий зріз існування 

групи цих дослідників й втрату Річчю Посполитою незалежності у 18 ст., що 

сприяло зближенню інтелектуальних кіл Польщі, України і Росії після цього, 

з одного боку, та Польщі, України й Австро-Угорщини, з іншої; спробувати 

з’ясувати вплив напрацювань польської естетичної думки на філософсько- 

естетичні розвідки І. Франка, як випускника філософського факультету 

Віденського університету, творчість котрого пов’язана ще й із 

«інтелектуальним тлом» Львовом, і, навпаки, можливу співзвучність його 

певних міркувань із ідеями польських колег першої половини XX ст. Такі 

паралелі теж дали б змогу творення нового предметного поля, плідного для 

розвитку вітчизняної естетичної науки, адже історія її розвитку є тривалою і 

розгляд взаємовпливів у науці дає змогу опрацювання «білих плям», все ще 

існуючих у її поступі.

Загалом, поставлена мета і заявлені завдання дисертаційного 

дослідження реалізовані на адекватній методологічній основі та достовірному
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аналізові. Положення, що виносяться на захист, достатньо обґрунтовані та 

мають наукову новизну, дисертаційне дослідження є концептуально 

системним, внутрішньо завершеним і самостійним. А вказані зауваження і 

побажання засвідчують складність теми, до якої звернувся дисертант. 

Практична значущість роботи -  в можливому використанні її результатів у 

наукових дослідженнях з теми, у викладанні філософських, 

мистецтвознавчих, культурологічних дисциплін у вищій школі, зокрема 

естетики, теорії та історії культури, мистецтвознавства, у підвищенні 

соціокультурної ефективності естетичного і художнього виховання.

Як засвідчує дисертація і автореферат, автором здійснено дослідження, 

яке є завершеним, цілісним, структурованим, логічно послідовним і містить 

наукову новизну, має, в цілому, безперечну наукову цінність. Вкажемо, що 

новаційні ідеї автора, представлені не лише в дисертаційному дослідженні, а 

й у її публікаціях. Автореферат відображає зміст дисертації. Загалом 

позитивно оцінюючи науково-теоретичний рівень дисертаційного 

дослідження Шевчук Катерини Сергіївни на тему: «Аксіологічний вимір 

естетичного переживання в польській естетиці першої половини XX ст.», 

треба вказати, що воно відповідає вимогам МОН України і п. 10 та п. 13 

«Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року (зі змінами), і можна 

стверджувати, що його автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.08 -  естетика.

01.09.2017
Офіційний опонент, доктор філософських наук, 
професор, професор кафедри філософії 
Житомирського державного 
університету імені Івана

«Підпис засвідчую».
Проректор з наукової 
міжнародної роботи

О. П. Поліщук

Н. А. Сейко
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

«АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЕСТЕТИЧНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ В 

ПОЛЬСЬКІЙ ЕСТЕТИЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.»

Шевчук Катерини Сергіївни 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук

за спеціальністю 09.00.08 -  естетика

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора

філософських наук Шевчук Катерини Сергіївни присвячене надзвичайно

важливій та актуальній естетичній проблемі, що пов’язана з необхідністю

осмислення ціннісного виміру естетичного переживання як важливої складової

естетичного досвіду. Поява авангардних течій у мистецтві початку XX ст.

значною мірою актуалізувала питання пошуку адекватних критеріїв оцінки

нової художньої творчості, яка виходила за межі усталених традицій.

Важливим показником тогочасної творчості був рівень залученості

(„втягнутості”) реципієнта у процесі його спілкування з твором. Естетичним

предметом поставав уже не сам твір мистецтва, а взаємодія твору (та його

автора) з реципієнтом, підкреслювалося значення і рівень здійсненого твором

впливу на останнього. Саме тому у першій половині XX  столітті помітно

зросла увага теоретиків до аналізу суб’єктивних аспектів естетичного досвіду,

до ролі суб’єкта та його переживань у процесі естетичного сприйняття і

оцінювання твору мистецтва. Відтак постала пс̂ & б а^ж&біщщго .1, цілісного 
г  В Х ІД . №  н / ї

Від З Й У У
_ Відділ діловодства та  а рхів у ,
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осмислення даного феномену, з’ясування його природи, аналізу його 

ключових складових. Такий системний підхід до виявлення сутності 

естетичного переживання характерний вченням польських естетиків першої 

половини XX ст. Тому осмислення внеску представників польської естетики 

згаданого періоду у розробку проблематики естетичного переживання є 

необхідним і перспективним.

Як зауважує Катерина Шевчук, найбільш розвинуті концепції 

естетичного переживання в польській естетиці першої половини XX ст. 

запропонували послідовники естетичного універсалізму Р. Інґарден, Л. 

Блауштайн і Г. Ельзенберг, а також представники естетичного плюралізму В. 

Татаркевич, С. Оссовський і М. Валліс (с. 5). У даному дисертаційному 

дослідженні основна увага звернена на аналіз специфіки їхнього розуміння 

сутності естетичного переживання. Зауважується, що особливість підходів в 

осмисленні природи й ключових елементів естетичного переживання, 

запропонованих представниками універсалізму й плюралізму випливає з 

трактування ними онтологічних й екзистенційних передумов естетичного 

переживання, визначення його ролі в естетичному досвіді як такому, а також 

осмислення його загально-естетичного значення. Крім того, дисертантка 

цілком слушно пов’язує особливість у сприйнятті сутності естетичного 

переживання з теоретико-методологічними установками тих напрямків і течій, 

які репрезентують польські естетики.

Метою здійсненого Катериною Шевчук дослідження є аналіз 

ціннісного виміру естетичного переживання в польській естетиці першої 

половини XX століття. Усі із розглянутих авторкою концепцій демонструють 

зв’язок естетичного переживання і естетичної цінності. При цьому існує 

відмінність у трактуванні цього зв’язку у дослідженнях представників 

універсалізму й плюралізму. Виявлення особливості відношення естетичного 

переживання і естетичної цінності у їхніх вченнях є важливою складовою

поданої на розгляд дисертації.

Варто звернути увагу на те, що деякі з представлених у даному
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дисертаційному дослідженні концепцій чи не вперше вводяться до 

вітчизняного наукового дискурсу, імена їх творців є маловідомими навіть 

серед фахівців. Зокрема, йдеться про Г. Ельзенберга, М. Валліса, Л. 

Блауштайна та С. Оссовського. Недостатньо опрацьованим у нас залишається 

естетичний доробок таких відомих польських естетиків, як В. Татаркевич та Р. 

Інґарден. Слід відмітити також той факт, що робота Шевчук Катерини 

спирається на першоджерела мовою оригіналу. Крім того, дисертантка 

висвітлює наявний у сучасній польській естетичній науці критичний матеріал, 

що стосується досліджуваної проблематики, а також демонструє знання 

загального контексту тих процесів, які відбувалися в європейській і світовій 

естетиці XX ст.

Проблематика, з якою працює Катерина Шевчук має передусім 

естетико-філософський вимір, при цьому дисертантка торкається 

основоположних питань зі сфери естетичної аксіології, здійснює аналіз 

мистецтвознавчих, антропологічних та історико-філософських проблем 

сучасності.

Структура роботи є доволі логічною і відповідає сформульованій меті і 

поставленим завданням. Дисертаційна робота Шевчук Катерини складається із 

вступу, п’яти розділів (кожен з яких має підрозділи), висновків та списку 

використаних джерел (441 найменування). Загальний обсяг роботи складає 402 

сторінки.

У першому розділі дисертації проаналізовано особливості дослідження 

естетичного переживання в польській естетиці першої половини XX ст. 

Зауважується, що трансформація класичної естетичної парадигми, яка 

відбулася у цей період, сприяла переосмисленню основних естетичних 

феноменів вцілому, естетичного переживання зокрема (підрозділ 1.1.).

Крім того, визначено історико-філософський контекст польської 

естетики першої половини XX ст. Зокрема, у дисертаційному дослідженні 

проаналізовано витоки й передумови формування концепцій представників 

феноменологічної естетики Р. Інґардена і Л. Блауштайна, герменевтичної
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естетики М. Валліса, соціологічної естетики С. Оссовського, історико- 

філософського вчення В. Татаркевича, а також погляди послідовника 

антиформалізму Г. Ельзенберга (п ідрозділ 1.2.). Власне такий комплексний 

підхід, який демонструє авторка в осмисленні ключових аспектів концепцій 

естетичного переживання в польській естетиці першої половини XX ст. з 

урахуванням їхньої специфіки, окресленням їхнього історико-філософського 

підґрунтя та виявленням їхньої ролі у загально-естетичному контексті 

засвідчує значущість дисертації Катерини Шевчук.

У цьому розділі дослідження також окреслено основні методологічні 

засади вивчення аксіологічного виміру естетичного переживання в польській 

естетиці згаданого періоду (підрозділ 1.3.).

У другому розділі охарактеризовано погляди на естетичне переживання 

представників універсалізму в польській естетиці першої половини XX ст. 

Авторка виявляє специфіку їхніх концепцій. Зауважує, що універсальний 

характер сприйняття естетичних феноменів у дослідженнях Р. Інґардена, Л. 

Блауштайна і Г. Ельзенберга випливає з теоретичних установок їхніх вчень. 

Передумовою естетичних позицій Р. Інґардена й Л. Блауштайна є засади 

феноменологічної філософії. Особливістю підходу цих представників 

польської естетики є послідовне перенесення на ґрунт естетики основних 

онтологічних та епістемологічних принципів даного філософського напрямку 

(с. 74). Особливістю ж аксіоцентричної концепції антиформаліста Г. 

Ельзенберга є окреслена ним самодостатність розгортання процесу 

естетичного переживання, а також переконання в об’єктивності та 

абсолютності естетичних цінностей (с. 75). Універсальність естетичного 

переживання в концепціях Р. Інґардена, Л. Блауштайна і Г . Ельзенберга 

випливає з установки, що кожен відповідно підготовлений реципієнт за певних 

умов може стати суб’єктом естетичного переживання, а естетичне 

переживання як таке відбудеться.

Третій розділ дисертаційного дослідження присвячено виявленню 

специфіки концепцій естетичного переживання представників плюралізму в
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польській естетиці першої половини XX ст.: В. Татаркевича, С. Оссовського та 

М. Валліса. Плюралістична позиція В. Татаркевича, згідно з К. Шевчук, 

полягає у його переконанні в існуванні різних способів розгляду естетичних 

проблем. Естетичний плюралізм у концепції В. Татаркевича, як зазначає 

дисертантка, був результатом його історико-естетичних досліджень. Естетик 

твердив про існування великої кількості різних типів і видів естетичного 

переживання, підкреслював необхідність врахування особливостей мистецтва 

різних епох і культур. Плюралізм М. Валліса має натомість своє джерело 

в спостереженні оточуючого світу, що виявляє існування великої кількості 

естетичних явищ. Передумовою естетичного плюралізму концепції М. Валліса 

була також відкритість до сприйняття різних стилів і проявів художньої 

творчості. Естетичний плюралізм С. Оссовського виникає, своєю чергою, зі 

спостереження особливостей інтерпретації та оцінки творів мистецтва, 

характерних представникам різних епох і культур, і має виразне соціологічне 

підґрунтя (с. 150).

У четвертому розділі дисертації осмислено аксіологічне підґрунтя 

естетичного переживання у вченнях польських естетиків першої половини XX 

століття. Основною метою даного розділу, як зауважує авторка, є визначення 

специфіки розуміння характеру зв’язку між естетичним переживанням і 

естетичною цінністю представниками плюралізму й універсалізму в польській 

естетиці згаданого періоду (с. 232). У зв’язку з цим постала потреба 

ґрунтовного дослідження основних аспектів естетичної аксіології в 

дослідженнях представників польської естетики згаданого періоду. 

Осмислення онтологічних та екзистенційних характеристик естетичної 

цінності в концепціях польських естетиків дозволило Катерині Шевчук 

визначити їхні позиції у сфері естетичної аксіології.

П’ятий розділ докторської дисертації присвячено визначенню ролі 

польської естетики першої половини XX ст. у подальшому становленні 

естетики, а також окресленню її значення для розуміння актуальних 

естетичних проблем. При цьому проаналізовано погляди польських естетиків
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на мистецтво початку -  першої половини XX ст. (підрозділ 5.1.).

Слід відмітити те, що аналітика естетико-методологічних поглядів 

представників польської естетики першої половини XX ст. з урахуванням 

бачення польськими естетиками тих викликів, які постали у тогочасній 

естетиці дозволила Шевчук Катерині окреслити ціннісний вимір естетичного 

переживання творів мистецтва першої половини XX ст. в контексті досліджень 

представників у польській естетиці позицій універсалізму та плюралізму 

(підрозділ 5.2.). Визначення аксіологічного виміру естетичного переживання в 

концепціях представників польської естетики першої половини XX століття 

сприяє осмисленню ключових засад процесу естетичного сприйняття і 

оцінювання твору мистецтва (естетичного предмету), що започатковує нові 

принципи аналізу основних аспектів естетичного досвіду.

Вважаємо, що здійснений у дисертації аналіз позаестетичного 

контексту естетичного переживання в працях польських естетиків першої 

половини XX ст. сприяє кращому розумінню сучасних естетичних стратегії, 

пов’язаних, з одного боку, з явищем всебічної естетизації всіх сфер культури і 

щоденного життя, а, з іншого, — виходу мистецької практики за межі, 

регламентовані класичною естетичною теорією.

Евристичний потенціал має пропозиція дисертантки розглядати 

напрацювання польської естетики першої половини XX ст. у сфері естетичної 

теорії та її здобутки в осмисленні тогочасної художньої творчості в якості 

фундаменту для розуміння сучасної мистецької практики.

Значення дисертаційної роботи Катерини Шевчук полягає ще й у тому, 

що вона дозволяє краще зрозуміти сутність процесів, які мають місце в 

сучасній культурі та можуть нести безліч загроз. Естетизація усіх сфер нашого 

життя, з одного боку, поява «масового» мистецтва, з іншого, сприяла 

залученню до естетичного переживання широких мас. Небезпека, яка виникає 

у зв’язку з цим, полягає не тільки в недостатності фахового рівня підготовки 

реципієнта «з мас», що не завжди здатний відрізнити справжній текст від 

квазі-твору, вартісний твір мистецтва від кітчу тощо, -  на що звертає увагу
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дисертантка у своїй роботі, -  значно більшою, як вважаємо, є загроза 

свідомого маніпулювання суб’єктом. Сучасне мистецтво, орієнтоване на 

масового реципієнта, перетворюється на інструмент маніпуляції суспільною 

свідомістю. Завдяки засобам масового переказу і тиражування інформації, 

шляхом повторів мистецтво стає сьогодні джерелом пропаганди. 

Проаналізовані у даному дисертаційному дослідженні ключові аспекти 

процесу естетичного сприйняття, прояснені механізми естетичної 

інтерпретації та естетичного оцінювання, дозволяють відрізнити художній твір 

від твору пропагандистського характеру. У цьому власне й полягає «додана 

вартість» роботи Шевчук Катерини, оскільки подібні проблеми стосуються не 

лише царини естетики, але мають загальнокультурне значення.

Висновки, до яких приходить Катерина Шевчук у своєму 

дисертаційному дослідженні, є достатньою мірою обґрунтованими, а отримані 

результати характеризуються науковою новизною. Дисертантка вперше в 

українській естетичній думці здійснила цілісний аналіз естетичного 

переживання та його аксіологічного виміру в польській естетиці першої 

половини XX ст. з урахуванням репрезентації основних ідей у рамках 

найбільш розвинених підходів і позицій (універсалізм і плюралізм), визначила 

специфіку вчень представників феноменологічної (Р. Інґарден і Л. Блауштайн), 

герменевтичної (М. Валліс) та соціологічної естетики (С. Оссовський), виявила 

особливість антиформалістської (Г. Ельзенберг) та історико-філософської (В. 

Татаркевич) концепцій у польській естетиці даного періоду.

Даючи загальну оцінку представленій на розгляд дисертаційній роботі, 

можна цілком упевнено ствердити, що вона є цілісним, завершеним 

дослідженням. Р езультати докторської дисертації К. С. Шевчук закладають 

методологічне підґрунтя для осмислення тих естетичних проблем, які 

пов’язані з окресленням сутності естетичного переживання, осмисленням його 

ціннісного виміру, сприяють розумінню процесів, що відбуваються в сучасній 

естетичній теорії, дозволяють встановити витоки та спрямування вчень 

представників сучасної польської естетики тощо.
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Разом з тим, робота не позбавлена деяких суперечностей та недоліків, 

на які маю намір звернути увагу, прагнучи тим самим вступити у дискусію із 

дисертанткою.

1) Визначаючи теоретико-методологічні засади для свого дослідження, 

авторка цілком слушно обрала герменевтичний, компаративний, історико- 

філософський, біографічний підходи, однак випустила з уваги філософську 

антропологію,як необхідну та надто важливу компоненту комплесного 

аналізу. Варто було б врахувати те, що «антропологічний поворот» який 

власне склався у першій половині XX ст. виступив некласичним регулятором 

нової методології як принципова зміна поля, предмету, арсеналу засобів 

критичної рефлексії. Вплив «антропологічного повороту» на розвиток 

естетичних теорій посткласичного періоду виявився в тому, що критерієм та 

метою методологічних дій виступає сама людина. Власне тому залучення 

філософсько-антропологічних дослідженнь завдяки своїй полістилістичності 

склали б той «методологічний синтез», який виступив би переконливим 

теоретичним активом пояснення та розуміння естетичного переживання як 

аксіологічної домінанти.

2) При розкритті феномену естетичного переживання в творчості 

Л. Блауштайна, Г. Ельзенберга та Р. Інгардена, в дисертації, на мою думку, 

слід було акцентувати не стільки на різноманітті естетичних явищ як на 

еволюції предметного поля естетичних теорій: від «філософської 

антропології» до «філософії культури». Таким чином, трансформації 

феноменології та її естетичний потенціал набули б в концепції дисертантки 

більш чітких обрисів у визначенні світоглядних позицій польських вчених 

щодо естетизації суб’єктивності. Відповідно, феноменально- 

екзистенціональний прорив до «нової естетики» виявився б виправданим 

пошуком новизни в даному дослідженні. Нажаль, питання про загальний стан 

культурологічної, гносеологічної, аксіологічної ситуації періоду першої

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


половини XX ст. залишились відкритими для самої авторки, яка остаточно не 

визначилась з тим, що відбувалось з естетичною свідомістю: криза чи 

еволюція, трансформації чи «трансцендентний прорив»?

3) Детально окресливши специфіку та особливості у розумінні сутності 

естетичного переживання в концепціях представників універсалізму і 

плюралізму в польській естетиці першої половини XX ст. авторка актуалізує 

насправді значно більше змістовних, заангажованих до дискусій термінів які 

заслуговують на увагу, невиключно в майбутньому як неологізми аніж ті, що 

заявлені в ключових словах автореферату. Для повноти завершення ідей та 

задумів досліджень Катерини Сергіївни не зайвим, на мою думку, було б 

наступне доповнення: у площину від «арт-критики» до теорії розуміння 

(підрозділ 5.2.) долучити арт-терапію, як аргумент для естетичного виховання 

та естетичної педагогіки.

Однак хочу наголосити на тому, що зазначені критичні зауваження не 

мають на меті применшити значущість результатів наукового дослідження 

Шевчук Катерини Сергіївни, що представлені у дисертаційній роботі. 

Здійснений дисертанткою естетико-філософський аналіз ціннісного виміру 

естетичного переживання в польській естетиці першої половини XX століття, 

без сумніву, претендує на наукову новизну.

Робота оформлена відповідно до чинних вимог, зміст автореферату 

відображає основні етапи проведення дослідження та достатньою мірою 

презентує основні результати.

Відповідно до вищесказаного, маємо підстави твердити, що дисертація 

Шевчук Катерини Сергіївни «Аксіологічний вимір естетичного переживання в 

польській естетиці першої половини XX ст.» характеризується актуальністю, а 

також має неабияке теоретичне та практичне значення для сучасної естетики. 

Дане дисертаційне дослідження цілком відповідає вимогам до науково- 

теоретичного рівня роботи і новизни результатів. При цьому також воно
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повністю відповідає пунктам 9, 10, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого Постановою Кабінету міністрів України 24 липня 2013 року за 

№ 567. Тож його авторка, Шевчук Катерина Сергіївна, заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 

09.00.08 -  естетика.

Доктор філософських наук, 
професор, завідувач кафедри філософії 
Івано-Франківського національного 
технічного унівепситетг наЛти і газу

Скальська Дарія Миколаївна

Відділ діловодства та архіву 
. Київського національного університе» 

імені Тараса Шевченка
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