
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

  УДК 7.01:141.3 

 

 

ШЕВЧУК КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА 

 

 

 

АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЕСТЕТИЧНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ В 

ПОЛЬСЬКІЙ ЕСТЕТИЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 
 

Спеціальність: 09.00.08 – естетика 

 

 

 

 

 

Автореферат  

дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора філософських наук 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017 



 

 

1 

 Дисертацією є рукопис. 

      Робота виконана на кафедрі філософії Рівненського державного гуманітарного 

університету Міністерства освіти і науки України. 

 

Науковий консультант – доктор філософських наук, професор 

Панченко Валентина Іванівна, 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 

завідувач кафедри етики, естетики 

та культурології 

 

Офіційні опоненти:           доктор філософських наук, професор 

Оніщенко Олена Ігорівна, 

Київський національний університет театру,  

кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, 

завідувач кафедри cуспільних наук 

 

доктор філософських наук, професор 

Поліщук Олена Петрівна, 

Житомирський державний університет  

імені Івана Франка, 

професор кафедри філософії  

 

доктор філософських наук, професор 

Скальська Дарія Миколаївна, 

Івано-Франківський національний  

технічний  університет нафти і газу, 

завідувач кафедри філософії 

 

Захист відбудеться 21 вересня 2017 року о 13 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.28 у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 

330. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці ім. М. Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, 

м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал № 12. 

 

Автореферат розіслано «15» cерпня 2017 року. 

 

Вчений секретар 

cпеціалізованої вченої ради                                                                 І. В. Живоглядова 

 

 



 

 

2 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. На початку XX ст. класична модель естетики, яка 

захищає автономію мистецтва, зазнала поразки. Мистецька практика кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. кидала виклик філософській естетиці. В зв’язку з цим для естетики 

ХХ ст. значущим виявилося питання про власну ідентичність, а відтак про її межі й 

методи. Разом із тим, постала необхідність пошуку адекватних критеріїв оцінки 

сучасної мистецької практики, яка здається позбавленою художніх якостей та 

цінностей, однак має певне естетичне значення. Методологічні пропозиції 

вирішення проблем, з якими зіткнулася естетика на початку ХХ ст. знаходимо в 

працях таких представників польської естетики, як Леопольд Блауштайн, Мєчислав 

Валліс, Генрик Ельзенберг, Роман Інґарден, Станіслав Оссовський, Владислав 

Татаркевич та ін. Презентуючи різні напрямки (феноменологія, герменевтика, 

антиформалізм, соціологічна й історично орієнтована естетика), всі вони займалися 

схожими естетичними проблемами. Всіх їх цікавило, передусім, питання засад 

естетичної теорії, яке вирішувалося зверненням до таких концептів як «естетичне 

переживання», «твір мистецтва», й «естетична цінність». Основну роль при цьому 

виконує естетичне переживання, оскільки саме воно відкриває перспективу 

спілкування з твором мистецтва, можливість його інтерпретації та естетичного 

оцінювання.  

Варто зазначити, що увага до проблематики естетичного переживання, 

характерна для естетичних досліджень кінця ХІХ – початку ХХ ст., пов’язана зі 

зростаючою роллю суб’єкта у тогочасній філософії. На провідній ролі в естетичному 

досвіді творчої особистості наголошували такі провідні напрямки, як 

феноменологія, герменевтика, психоаналіз тощо.   

Визначення можливості естетичного переживання творів сучасного мистецтва 

є важливим питанням сучасної естетики. Естетичне переживання як основа 

естетичного досвіду завжди було однією з центральних проблем естетики як 

феноменології чуттєвості. В ХХ столітті відбулося переосмислення його 

онтологічного статусу. Естетичне переживання стало темою досліджень багатьох 

напрямків і шкіл, в межах яких застосовувалися різні методи та підходи. Крім того, 

естетичне переживання як об’єкт дослідження розглядалося як спекулятивно, так й 

емпірично чи навіть експериментально в межах спеціальних наук (психологія, 

соціологія, когнітивістика й теорія комунікації).  

В польській естетиці першої половини ХХ ст. найбільш розвинуті концепції 

естетичного переживання знаходимо в працях тих її представників, які стоять на 

позиціях універсалізму, акцентуюючи увагу на об’єктивних передумовах 

естетичного сприйняття й зауважуючи надісторичний сенс естетичних цінностей 

(Л. Блауштайн, Г. Ельзенберг, Р. Інґарден), а також на позиціях плюралізму, що 

вказують на множинність прояву естетичного (М. Валліс, С. Оссовський, 

В. Татаркевич). Основна увага в даному дисертаційному дослідженні звернена на 

аналіз специфіки їхнього розуміння сутності естетичного переживання.  

Визначальною характеристикою усіх проаналізованих концепцій є зв’язок 

естетичного переживання та естетичної цінності. Саме тому в даному дослідженні 
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підкреслюється значення аксіологічної перспективи в осмисленні естетичного 

переживання. При цьому аналіз ціннісного виміру естетичного переживання 

відображатиме специфіку поглядів та позицій у цьому питанні представників 

універсалізму й плюралізму в польській естетиці першої половини ХХ століття.  

Особливістю концепцій польських естетиків першої половини ХХ ст. є 

прагнення охарактеризувати новітні художні явища, що спричинили трансформацію 

сучасної естетичної свідомості. Тому важливо здійснити ґрунтовний аналіз поглядів 

польських естетиків на мистецтво початку – першої половини ХХ ст., а також 

їхнього бачення проблем, із якими в цей час зіткнулася естетика. Аналітика проявів 

тогочасної художньої творчості, здійснена польськими естетиками, сприяє 

окресленню аксіологічного статусу естетичного сприйняття творів мистецтва 

першої половини ХХ ст., дозволяє осягнути витоки й сутність сучасних естетичних 

процесів, відкриває перспективу зближення естетичної теорії й мистецької 

практики. Здійснення такого дослідження дозволяє осмислити актуальну нині 

проблему ідентичності естетичного, сутність якого виявляється в аксіологічній 

площині. 

Погляди польських естетиків щодо перспективи розвитку естетичної теорії, 

їхні підходи до розуміння мистецтва першої половини ХХ ст. і сьогодні становлять 

надзвичайний науковий інтерес, свідченням чого є увага сучасних дослідників до 

їхній вчень, періодичне перевидання їхніх праць, проведення конференцій та 

круглих столів (як у Польщі, так і за кордоном), присвячених аналізу їхніх 

концепцій. Варто, однак, зауважити, що в Україні деякі з імен представників 

польської естетики першої половини ХХ ст. є малознаними. У наукових колах 

більш-менш відомими є вчення В. Татаркевича, Р. Інґардена і Л. Блауштайна, що 

пов’язане, насамперед, із наявними перекладами деяких їхніх творів російською і 

українською мовами. Останніми роками в Україні з’явилася низка досліджень 

естетики Р. Інґардена (К. Братко, Г. Грабович, Л. Левчук, Д. Скальська). Однак, для 

схоплення цілісності естетичної теорії цього недостатньо. Вважаємо, що дана 

робота, спрямована на аналіз основних концепцій в польській естетиці першої 

половини ХХ ст., частково заповнить цю прогалину у вітчизняній науці, а також 

стимулюватиме появу нових досліджень даної проблематики. 

Комплексне дослідження вчень польських естетиків першої половини ХХ ст., 

орієнтоване на системний та ґрунтовний аналіз специфіки їхніх позицій і підходів, 

має враховувати динаміку розвитку естетичної теорії кінця ХІХ – першої половини 

ХХ ст., зважати на витоки й методологічні установки напрямку, в межах якого 

формувалися концепції представників польської естетики згаданого періоду, а також 

осмислювати значення презентованих ними ідей для подальшого розвитку естетики. 

Саме такий підхід сприяє окресленню загально-історичного контексту виникнення і 

формування проаналізованих вчень, дозволяє виявити специфіку концепцій 

естетичного переживання представників універсалізму й плюралізму, а також 

допомагає визначити роль польської естетики першої половини ХХ ст. у розумінні 

проблем сучасної естетичної теорії та мистецької практики.  

Філософське осмислення естетичного переживання має тривалу історію. 

В епоху античності естетичне переживання як споглядання (контемпляція) краси 
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тіла, людських характерів тощо визначав Піфагор. На гедоністичному характері 

естетичного переживання акцентував увагу Горгій. Гедоністичне й катарсистичне 

значення естетичного переживання підкреслював Аристотель. На раціональному 

аспекті естетичного переживання і відкиданні суто емоційного й суб’єктивного 

характеру сприйняття прекрасного наголошували стоїки Діоген Вавилонський і 

Панаітій. Цицерон обґрунтовував відповідний естетичний «sensus hominium», тобто 

особливу естетичну здатність (вразливість) людських відчуттів. Діонісій 

Галікарнаський твердив про чуттєву природу естетичного переживання. У Плотіна 

концепція естетичного переживання пов’язана з концепцією мистецтва (мистецтво 

як безпосереднє пізнання духа у образах); результатом естетичного переживання є 

сильна емоційна реакція. 

Середньовічні мислителі звертали увагу на багатоаспектність естетичного 

переживання. Зокрема, Аврелій Августин розрізняв у естетичному переживанні 

чуттєві й раціональні елементи; підкреслював значення налаштування суб’єкта, 

який має зайняти відповідну позицію, позбавлену корисливих мотивів. Іоанн Скот 

Еріугена також підкреслював безкорисливість естетичного переживання і наявність 

у ньому символічного трактування предмета. Про екстатичність естетичного 

переживання твердив Ричард Сен Лікторський. Бонавентура й Тома Аквінський 

наголошували на різниці у естетичному переживанні теоретичного (істина), 

вітального (здоров’я), гедоністичного (задоволення) й естетичного (прекрасне) 

порядків. Тома Аквінський розвивав контемпляційну концепцію естетичного 

переживання, підкреслював при цьому значення інтелектуальних чинників. 

Новочасні філософи присвячували свої дослідження переживанню 

реципієнтом прекрасного, що міститься у творах мистецтва і в природі. Виявляли 

зв’язки відчуттів і розуму (Р. Декарт, Н. Пусен), наголошували на емоційності 

естетичного переживання (Т. Гобс, Дж. В. Ґравіна, Д. Ґ’юм, і Ж. Б. Дюбо), 

пов’язували характер естетичного переживання з пізнавальною роллю та вмістом 

творів мистецтва (Дж. Віко, Дж. Забарела і М. К. Сарбєвскі). Про невиразний, 

інстинктивний характер сприйняття прекрасного твердив Ґ. В. Лейбніц (згодом цю 

точку зору підтримав О. Г. Баумгартен). Британські емпірики й «сентименталісти» 

(Дж. Адісон, Е. Бьорк, Д. Гартлі, Д. Ґ’юм, Ф. Хатчесон, А. Е. К. Шефтсбері) 

зауважували, що прекрасне полягає в «здатності викликати задоволення» й 

розпізнається завдяки смаку чи чуттєвому враженню.  

Естетичне переживання як безпоняттєве й безкорисливе характеризував 

І. Кант. У результаті естетичного переживання формується одиничне естетичне 

судження («судження смаку»), що домагається загального визнання. Модифікацією 

теорії І. Канта є концепція А. Шопенгауера, який естетичне переживання називає 

контемпляцією – апрактичним, безкорисливим спогляданням, яке веде до втрати 

дистанції між суб’єктом і об’єктом, дає глибоке пізнання й, крім того, здатне 

усувати страждання. 

В XIX-XX ст. естетичне переживання стало темою досліджень багатьох 

напрямків і шкіл, в межах яких застосовувалися різні методи та підходи. В аналізі 

естетичного переживання особливі заслуги слід приписати дескриптивній 

психології послідовників Ф. Брентано (до яких відсилалась львівсько-варшавська 
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школа) та феноменології (передусім Р. Інґарденові, а також М. Ґайґеру й 

М. Дюфрену).  

Сучасна аналітична філософія, презентуючи антиесенціалістський підхід,  

займалася пошуком необхідних і достатніх умов естетичного переживання, 

здійснювала аналіз естетичних позицій чи реакцій (М. Вейтц, Д. Дікі, М. Коен, 

Й. Марголіс). M. К. Бердслі, Е. Вівас, Д. Госперс, Д. Стольніц, Р. Стратон вважали 

естетичне переживання безкорисливою контемпляцією.  

Під впливом О. Г. Баумгартена, Б. Кроче твердив про пізнавальний характер 

естетичного переживання.  

Неотомісти (M. де Вульф, Е. Жильсон, Ж. Марітен, Д. Ж. Мерсьє, M. де 

Мунінк) підкреслювали складність естетичного переживання, участь у ньому як 

відчуттів, так і розуму.  

Представники марксистської естетики звертали увагу, передусім, на суспільні 

та історичні передумови естетичного переживання, їх цікавили переважно його 

позаестетичні функції; деякі з них до естетичного переживання застосовували 

поняття «колективного суб’єкта» (Ю. Борєв, С. Дзямський, Л. Столовіч). 

Важливе значення для розробки теоретико-методологічних засад дослідження 

естетичного переживання мали інтерпретації та розвиток ідей таких представників 

сучасної західної філософії, як Дж. Агамбен, Т. Адорно, Ж. Батай, В. Беньямін, 

А. Берлеант, М. Бланшо, Ж. Бодрійяр, Б. Вальденфельс, Дж. Ватімо, В. Велш, 

М. Гайдеґер, М. Горкгаймер, Г. У. Гумбрехт, Е. Гусерль, Г. Ґ. Ґадамер, Ж. Дельоз, 

Ж. Деріда, В. Дільтей, Д. Д’юї, У. Еко, Г. Зімель, Дж. Коллінгвуд, Д. Лукач, 

Т. Манро, М. Мерло-Понті, Ч. Огден, Ж. Рансьєр, П. Рікер, А. Річардс, Ж.-П. Сартр, 

З. Фрейд, М. Фуко, М. Шелер, П. Шоленбергер, Р. Шустерман, А. Шюц. 

У Польщі аналіз естетичного переживання здійснювали К. Вількошевська, 

М. Голашевська, Б. Дзємідок, Т. Костирко, З. Маєвська, С. Моравський, А. Новак, 

Б. Огроднік, А. Б. Стемпень, П. Ярошинський. Ціннісний аспект естетичного 

переживання творів сучасного мистецтва був предметом дослідження 

Е. Боровєцької, А. Волінської, Г. Дзямського, А. Глутковської, Л. Гостинського, 

С. Єдинака, Я. Зидоровіча, В. Казімєрської-Єжик, Є. Мізінської, М. Островіцького, 

Т. Пенкалі, К. Політа, П. Я. Пшибиша, Ю. Ричека, С. Сиротюка, А. Рейняк-

Маєвської, А. Тищика, І. Ф’юта, К. Хмелєцького, Я. Цішевської, Т. Школута, 

Г. Штабінського, П. Штабінської, Є. Щенсної. 

У вітчизняній науці концептуалізацією розвитку естетичного займалися 

І. Бичко, А. Канарський, Д. Кучерюк, Л. Левчук, В. Мазепа, О. Наконечна, 

В. Панченко, О. Поліщук та ін. До проблематики естетичного переживання як 

основи естетичного досвіду зверталися такі українські дослідники: А. Богачов, 

В. Босенко, Т. Гуменюк, Н. Єсипчук, В. Іванов, С. Кошарний, С. Кримський, 

В. Личковах, О. Оніщенко, О. Павлова, М. Попович, Д. Скальська, Г. Чміль, 

В. Шинкарук, Р. Шульга, О. Яценко.  

Мета дослідження: аналіз ціннісного виміру естетичного переживання 

в польській естетиці першої половини ХХ століття. Мета дослідження зумовила 

постановку низки завдань: 
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- осмислити історико-філософський контекст формування вчень представників 

польської естетики першої половин ХХ ст. та визначити основні теоретико-

методологічні засади аналізу їхніх концепцій естетичного переживання; 

- охарактеризувати естетичне переживання як ключовий концепт естетичних 

досліджень представників польської естетики першої половини ХХ ст.; 

- класифікувати основні напрямки й позиції в межах польської естетики 

згаданого періоду; 

- виявити специфіку підходів у розумінні сутності естетичного переживання 

в концепціях представників універсалізму і плюралізму в польській естетиці даного 

періоду;  

- осмислити взаємозв’язок між естетичним переживанням й естетичною 

цінністю в концепціях універсалістів і плюралістів у польській естетиці даного 

періоду; 

- визначити специфіку підходів і позицій представників універсалізму й 

плюралізму в польській естетиці досліджуваного періоду в розумінні сутності та 

способу існування естетичної цінності;  

- дослідити можливість естетичного переживання об’єктів за межею 

художньої творчості у світлі естетичних теорій універсалістів й плюралістів у 

польській естетиці першої половини ХХ ст.; 

- з’ясувати естетичну й позаестетичну цінність естетичного переживання 

в дослідженнях представників універсалізму й плюралізму в польській естетиці 

зазначеного періоду;  

- здійснити реконструкцію поглядів представників універсалізму й 

плюралізму в польській естетиці згаданого періоду на мистецтво початку – першої 

половини ХХ ст.; 

- окреслити аксіологічний горизонт естетичного переживання творів 

мистецтва першої половини ХХ ст. в контексті досліджень представників у 

польській естетиці даного періоду позицій універсалізму та плюралізму; 

- проаналізувати вплив і значення польської естетики першої половини ХХ ст. 

на подальший розвиток естетичної теорії та її роль в якості фундаменту для 

розуміння сучасної мистецької практики. 

Об’єктом дослідження є концепт «естетичне переживання» в польській 

естетиці першої половини ХХ ст. 

Предметом дослідження виступає аксіологічний вимір естетичного 

переживання, репрезентований основними підходами й позиціями в польській 

естетиці першої половини ХХ ст.  

Теоретико-методологічна основа дослідження. 

Дослідження ціннісного виміру естетичного переживання в польській естетиці 

першої половини ХХ ст. зумовило необхідність здійснення концептуального аналізу 

естетичних позицій, що передбачає виокремлення найбільш суттєвих (для них) 

рішень і спирається на: 

- герменевтичний підхід, що полягає в інтерпретації філософських текстів; 

- компаративний підхід, який передбачає зіставлення і порівняння ідей; 
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- історико-філософську реконструкцію контексту, в якому здійснюються 

мистецькі процеси та відбуваються естетичні дискусії, направлені на їх осмислення; 

- біографічний підхід як форму історико-філософського пізнання, спрямовану 

на прояснення тієї чи іншої філософської постаті, її ідей в контексті взаємодії 

життєвих і теоретичних чинників. 

Формуванню методологічних засад даного дослідження сприяли ідеї про: 

кризу філософської естетики та необхідність переосмислення естетичних категорій 

(В. Велш, Г.-Ґ. Ґадамер, Б. Дзємідок, У. Еко, Р. Шустерман); зміну парадигм як 

еволюційний шлях розвитку знання (Т. Кун); конфлікт інтерпретацій як синтез 

досягнень філософської думки сучасності (П. Рікер); філософську культуру як 

основу руху й трансформації філософських знань у процесі міжлюдського 

спілкування (В. Горський). 

Наукова новизна полягає в здійснені цілісного аналізу естетичного 

переживання та його аксіологічного виміру в польській естетиці першої половини 

ХХ ст. з урахуванням репрезентації основних ідей у рамках найбільш розвинених 

підходів і позицій (універсалізм і плюралізм). Наукова новизна дослідження 

конкретизована в наступних положеннях: 

Вперше: 

– у рамках вітчизняного філософського дискурсу здійснено комплексне 

дослідження естетичного переживання, що охоплює основні підходи і позиції, 

презентовані представниками різних напрямків і течій польської естетики першої 

половини ХХ ст.; виявлено, що специфікою концепцій представників 

феноменологічної естетики Л. Блауштайна і Р. Інґардена є зосередження уваги на 

онтологічних і екзистенційних передумовах естетичного переживання, 

антиформалістському вченню Г. Ельзенберга притаманне акцентування уваги на 

якісному, змістовному наповненні естетичного переживання, своєю чергою 

концепція В. Татаркевича презентує історико-філософський аналіз проблеми 

естетичного переживання, при цьому містить ряд авторських пропозицій щодо 

розв’язання важливих у цій сфері питань, вчення С. Оссовського має виразне 

соціологічне підґрунтя, підкреслює значення соціокультурних чинників 

у формуванні естетичного переживання, герменевтичний підхід у концепції 

М. Валліса проявляється в увазі до проблеми розуміння чужого психічного життя як 

важливого фактору естетичного переживання;  

– розкрито специфіку у розумінні сутності естетичного переживання 

в концепціях представників універсалізму в польській естетиці першої половини ХХ 

ст.; з’ясовано, що універсальність естетичного переживання в концепціях Л. 

Блауштайна, Г. Ельзенберга і Р. Інґардена випливає з переконання, що кожен 

відповідно підготовлений реципієнт за певних умов може стати суб’єктом 

естетичного переживання, а естетичне переживання як таке відбудеться; визначено, 

що особливістю концепції естетичного переживання Р. Інґардена є зосередження 

уваги на дослідженні онтологічних умов естетичного спостереження, виявлення 

предметних і суб’єктивних передумов естетичного переживання, налаштування на 

«квалітативне» схоплення естетичного предмета; з’ясовано, що характерною рисою 

концепції Л. Блауштайна є визначення місця й ролі в естетичних переживаннях 
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рецептивних чинників, окреслення залежності виду перцепції від типу естетичного 

предмета; встановлено, що естетичне переживання в концепції Г. Ельзенберга 

орієнтоване на схоплення естетично позитивної цінності, має інтуїтивно-

контемпляційний характер, прагне віддати належне предмету, зосереджуючи увагу 

на його змісті; 

– визначено особливість концепцій естетичного переживання представників 

плюралізму в польській естетиці першої половини ХХ ст., виявлено, що 

дослідження М. Валліса, С. Оссовського і В. Татаркевича характеризує зауваження 

існування великої кількості різних типів і видів естетичного переживання, а також 

наголошення на необхідності врахування особливостей сприйняття та оцінювання 

мистецтва різних епох і культур; згідно з концепцією В. Татаркевича, природною 

реакцією на мистецтво є стани зосередження і мрії; розрізняються три види 

естетичного переживання: естетичне як таке, літературне (наголос на 

інтелектуальному чиннику) і поетичне (наголос на емоційній складовій); спільним 

чинником усіх естетичних переживань, згідно з концепцією С. Оссовського, є 

«життя миттєвістю»; підкреслено роль соціокультурних передумов естетичного 

сприйняття творів мистецтва, а також значення інтерпретації в процесі естетичного 

спостереження; особливістю концепції М. Валліса є прагнення класифікувати усі 

існуючі естетичні переживання; найбільше уваги присвячено аналізу гармонійних та 

частково дисгармонійних естетичних переживань, а також окресленню їх зв’язку 

з естетичним предметом;  

–  обґрунтовано роль естетичного переживання як осердя естетичних 

концепцій представників універсалізму й плюралізму в польській естетиці першої 

половини ХХ ст.: естетичне переживання постає центральним концептом, що 

об’єднує решту ключових понять («естетична цінність», «мистецтво») у єдине ціле; 

визначено, що саме естетичне переживання, згідно досліджень польських естетиків 

згаданого періоду, уможливлює сприйняття і розуміння творів мистецтва, відкриває 

перспективу їх естетичного оцінювання, а тому постає основним чинником, який 

обумовлює визначеність естетичного як такого; 

– доведено, що естетичне переживання в польській естетиці першої половини 

ХХ ст. постає як таке, що має цінність, а крім цього, є цінністю саме по собі; 

окреслено аксіологічний вимір як основну перспективу досліджень естетичного 

переживання в контексті естетичних теорій у Польщі згаданого періоду;  

– виявлено зв’язок естетичного переживання та естетичної цінності у працях 

прихильників універсалізму і плюралізму; встановлено, що спільною рисою 

концепцій прихильників універсальності естетичних феноменів в польській естетиці 

досліджуваного періоду Л. Блауштайна, Г. Ельзенберга й Р. Інґардена є окреслення 

залежності естетичної цінності від якісних характеристик предмета естетичного 

переживання; з’ясовано, що концепціям представників естетичного плюралізму М. 

Валліса, С. Оссовського й В. Татаркевича характерне акцентування уваги на 

різноманітності естетичних явищ, що можуть бути джерелом естетичного 

переживання і є підґрунтям існування великої кількості естетичних цінностей;  

– у результаті аналізу онтологічних та екзистенціальних характеристик 

естетичної цінності в розглянутих концепціях визначено позиції польських 
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естетиків у сфері естетичної аксіології; встановлено, що більшість проаналізованих 

концепцій виявляють прихильність до реляціонізму (суб’єкт-об’єктної взаємодії) у 

різних його варіантах: реляціонізм з певним схилянням у бік об’єктивізму презентує 

концепція Р. Інґардена, еволюція від об’єктивізму до реляціонізму характерна 

вченню В. Татаркевича, у питанні існування художніх цінностей С. Оссовський 

наближався до об’єктивізму, натомість у питанні естетичних цінностей – до 

психологічного реляціонізму; реляціонізм з наголосом на суб’єктивному аспекті 

естетичного оцінювання притаманний концепціям Л. Блауштайна і М. Валліса; 

відмінну позицію у питанні естетичних цінностей займає натомість Г. Ельзенберг, 

вченню якого характерний радикальний об’єктивізм в ідеалістичній версії;  

– визначено аксіологічний статус естетичного переживання предметів за 

межею сфери мистецтва в концепціях польських естетиків першої половини ХХ ст., 

зокрема, окреслено специфіку естетичного переживання і оцінювання предметів зі 

сфери природи у концепціях М. Валліса, Г. Ельзенберга, С. Оссовського і В. 

Татаркевича; 

– охарактеризовано позаестетичну цінність естетичного переживання 

(екзистенційний вимір сприйняття метафізичних якостей у мистецтві в теорії 

Р. Інґардена, соціокультурне значення естетичного переживання у працях 

М. Валліса і С. Оссовського, інтелектуальний аспект естетичного переживання у 

дослідженнях Л. Блауштайна, М. Валліса, Р. Інґардена, С. Оссовського); 

проаналізовано подібність естетичних переживань із переживаннями еротичного 

характеру в концепціях Л. Блауштайна і С. Оссовського, а також переживаннями в 

результаті споглядання видовищ (спортивних, театралізованих тощо) в роботах 

С. Оссовського;  

– осмислено значення теоретико-методологічних поглядів польських естетиків 

першої половини ХХ ст. для вирішення проблем, з якими зіткнулася сучасна 

естетична теорія; окреслено аксіологічний горизонт естетичного переживання творів 

мистецтва першої половини ХХ ст. в контексті проаналізованих вчень польських 

естетиків; визначено вплив польської естетики першої половини ХХ ст. на 

подальший розвиток естетики в Польщі та в світі; осмислено значення польської 

естетики даного періоду в розумінні мистецтва початку – першої половини ХХ ст.  

Уточнено: 

– поняття «естетичне переживання», що постає у численних конотаціях, 

є багатозначним, відсилає до ряду інших понять («сприйняття», «досвід», 

«розуміння» тощо), які перебувають між собою в різних смислових відношеннях, 

можуть розглядатися як його компоненти, синоніми або взаємодоповнювальні 

елементи; своєрідність його розуміння залежить, зокрема, від методологічних 

установок певного напрямку, всередині якого формуються погляди того чи іншого 

його представника, що пов’язане, насамперед, із специфікою трактування 

онтологічного статусу естетичного переживання як основи естетичного досвіду, 

окреслення його визначальних характеристик; осмислення його значення для 

схоплення суті естетичного як такого;  

– поняття «естетична позиція» / «естетичне налаштування» як такі, що 

виявляють здатність (кваліфікованість) і готовність (сприйнятність) суб’єкта до 
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естетичного переживання, підкреслюють його активну роль у формуванні й перебігу 

переживання цього типу; 

Набули подальшого розвитку: 

– осмислення поняття «контемпляція» як класичної естетичної категорії, що 

з віками «обросла» великою кількістю значень і такої, що стала предметом аналізу 

досліджень представників польської естетики першої половини ХХ ст; 

– розрізнення понять «естетична цінність» / «художня цінність» в естетичних 

концепціях Р. Інґардена й С. Оссовського; визначення специфіки дистинкції цих 

понять у згаданих представників польської естетики першої половини ХХ ст. та 

рецепція їхніх ідей в сучасних естетичних дослідженнях; 

– розуміння специфіки естетичного переживання твору мистецтва як такого, 

особливості сприйняття творів різних видів мистецтва; своєрідність естетичного 

осягнення предметів за межею художньої сфери та позаестетичне значення 

естетичного переживання.  

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження полягає у тому, 

що дана дисертаційна робота є першим у вітчизняній науці ґрунтовним вивченням 

аксіологічного виміру естетичного переживання в польській естетиці першої 

половини ХХ ст., що враховує основні підходи та позиції представників таких 

різних напрямків, як феноменологія, герменевтика, антиформалізм, історико-

філософська та соціологічна естетика; й спрямована на ґрунтовне осмислення 

ключових для представників універсалізму й плюралізму в польській естетиці 

згаданого періоду концептів та ідей. У роботі здійснено аналіз динаміки культурно-

історичної трансформації естетичної теорії у ХХ ст., висвітлено реакцію на зміни 

в естетиці з початку цього століття у працях польських естетиків досліджуваного 

періоду, охарактеризовано їхні методологічні пропозиції щодо вирішення тих 

проблем, з якими зіткнулася естетична теорія, а також їхнє бачення процесів, що 

відбувалися у сфері мистецької практики з початку ХХ ст.; відтак окреслено 

аксіологічний горизонт дослідження естетичного сприйняття творів сучасного 

мистецтва у світлі польської естетики згаданого періоду; крім того, виявлено 

значення здобутків представників польської естетики даного періоду для 

подальшого розвитку естетики.  

Отримані результати дисертаційного дослідження закладають методологічне 

підґрунтя для осмислення естетичних проблем, пов’язаних з визначенням сутності 

естетичного переживання, осмисленням його ціннісного виміру; поглиблюють 

розуміння процесів, які відбуваються в сучасній естетичній теорії: її перехід від 

класичної парадигми до некласичної, її трансформацію від філософії мистецтва, рух 

через арт-критику до теорії розуміння, а також її «відкритість» щодо викликів 

сучасної мистецької практики; сприяють осмисленню витоків сучасної польської 

естетики, окресленню кола важливих для неї питань, зокрема, її увагу до проблем 

сприйняття й естетичного оцінювання творів мистецтва тощо.  

Матеріали дисертації можуть бути використані в практиці викладання 

загального нормативного курсу з естетики, історії та теорії мистецтва, філософії, 

при підготовці підручників, посібників та різноманітних навчально-методичних 

розробок із даної тематики, а також в організації сучасних мистецьких проектів. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 

самостійної дослідницької роботи. Всі опубліковані праці за темою докторської 

дисертації (монографія, статті та ін.) написані без співавторів. У дисертації відсутні 

авторські запозичення.  

Кандидатська дисертація на тему «Естетична аксіологія Романа Інґардена» 

була захищена у 2008 році, її матеріали в тексті докторської дисертації не 

використовувались.  

Апробація результатів дослідження здійснена при обговоренні на кафедрі 

філософії Рівненського державного гуманітарного університету, під час проведення 

круглих столів, теоретичних і методологічних семінарів для викладачів кафедри, 

аспірантів і докторантів. Основні положення дослідження апробовані у педагогічній 

діяльності в процесі викладання курсів: «Етика, естетика», «Філософія» у 2008-2016 

н. рр., «Панорама сучасної зарубіжної філософії» у 2013-2016 н. рр. для студентів 

Рівненського державного гуманітарного університету. Основні положення 

дисертації були представлені в доповідях на наукових та науково-практичних 

конференціях: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура XXI 

століття: стан, проблеми, перспективи» (Рівне, 2008); Міжнародна наукова 

конференція «Традиція і культура. Минуле, теперішнє та майбутнє: когерентність в 

історії» (Київ, 2008); ІІ Міжнародна наукова конференція «Проблема ідентичності та 

культурний проект Європи» (Острог, 2009); Міжнародна наукова конференція 

«Традиція і культура. Людина і Всесвіт. Всеєдність буття» (Київ, 2009); ІІІ 

Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності: локальний та 

глобальний контексти» (Острог, 2010); Міжнародна наукова конференція Дні науки 

філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка 

(Київ, 2011); ІV Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної 

ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації» 

(Острог, 2011); І Всеукраїнська науково-практична конференція Гендерна 

проблематика та антропологічні горизонти (Острог, 2011); ІІ Всеукраїнська 

інтернет-конференція «Інформаційне суспільство і нові виміри культури» (Острог, 

2012); Звітна наукова конференція викладачів, співробітників, докторантів, 

аспірантів та студентів Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне, 

2012); V Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності: 

минуле і сучасне діалогу культур» (Острог, 2012); VI Міжнародна наукова 

конференція «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (Острог, 2013); 

III Всеукраїнська науково-практична конференція «Гендерна проблематика та 

антропологічні горизонти» (Острог, 2013); Всеукраїнська наукова конференція 

«Філософія як культурна політика сучасності» (Острог, 2013); VII Міжнародна 

наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в контексті 

соціокультурного різноманіття» (Острог, 2014); Звітна наукова конференція 

викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Рівненського 

державного гуманітарного університету (Рівне, 2014); Всеукраїнська наукова 

конференція «Філософія як культурна політика сучасності» (Острог, 2014); VIIІ 

Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації 

сучасного діалогу культур» (Острог, 2015); ІІІ Всеукраїнська наукова конференція 
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«Філософія як культурна політика сучасності» (Острог, 2015); ІХ Міжнародна 

наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного 

діалогу культур» (Острог, 2016);  ІV Всеукраїнська наукова конференція «Філософія 

як культурна політика смислів» (Острог, 2016).    

Публікації. Результати дисертаційного дослідження представлені в 

одноосібній монографії «Естетичне переживання та його цінність в польській 

естетиці першої половини ХХ ст.» (20,34 др.арк.), 17 статтях, опублікованих у 

фахових виданнях України, 5 статтях, надрукованих у закордонних наукових 

журналах, які мають наукометричний статус, 13 статтях в інших виданнях та 5 тезах 

доповідей у збірниках матеріалів всеукраїнських та міжнародних конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 

14 підрозділів, висновків та списку використаних джерел (441 найменування). 

Загальний обсяг роботи – 402 сторінки, основна частина – 364 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність та доцільність дослідження, визначено 

його об’єкт, предмет, мету, проаналізовано стан розробки проблеми, визначено 

методологічні принципи аналізу, завдання та структуру дослідження, розкрито 

наукову новизну, теоретичне й практичне значення, сформульовано основні 

положення, що виносяться на захист, наведено дані про апробацію роботи. 

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження естетичного 

переживання в польській естетиці першої половини ХХ ст.» присвячений 

аналізу особливостей дослідження естетичного переживання в польській естетиці 

першої половини ХХ ст. Визначено, що трансформація класичної естетичної 

парадигми, яка відбулася у цей період, вплинула на зміни в підходах до розуміння 

основних естетичних феноменів, у результаті чого відбулося переосмислення 

естетичного переживання як основи естетичного досвіду. Крім того, 

охарактеризвано історико-філософський контекст польської естетики першої 

половини ХХ ст. та визначено основні методологічні засади вивчення 

аксіологічного виміру естетичного переживання в польській естетиці згаданого 

періоду.  

У підрозділі 1.1. «Криза філософської естетики та зміна парадигми 

осмислення естетичного на початку – в першій половині ХХ ст.» стверджується, 

що криза філософської естетики у кінці ХІХ – початку ХХ ст. була одним із проявів 

загальної кризи культури, що супроводжувалася релятивізацією цінностей, 

поширенням нігілістичних тенденцій (Ф. Ніцше, Г-Ґ. Ґадамер, О. Шпенглер, 

А. Тойнбі, Е. Гусерль, К. Ясперс, М. Гайдеґґер, Й. Гейзінга та ін.). Більшість 

дослідників пов’язували кризу в естетиці з кризою в мистецтві. Нові художні 

напрямки, що прагнули вийти за межі нормативної та есенціалістської естетичної 

теорії, привели до вичерпання парадигми класичної естетики. У зв’язку з цим, 

виникали питання, з одного боку, щодо відповідності естетичної теорії, заснованої 

на традиційних естетичних поняттях і методологічних принципах, тогочасній 

мистецькій практиці, а з іншого боку, питання про аксіологічний статус художньої 
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творчості, яка часто носила провокативний характер, прагнула викликати гострі 

відчуття, шокувати, кидаючи виклик нормативній естетиці.  

Криза новітньої моделі естетики актуалізувала питання про її ідентичність. 

Якщо в першій половині цього століття дане питання ставилось у рамках естетики 

як філософії мистецтва (концепції М. Гайдеґера, Р. Інгардена, Т. Адорно, Г.-

Ґ. Гадамера), то в другій його половині найважливішою проблемою став пошук 

нової форми естетики, яка б виходила за межі мистецтва, а навіть філософії. Своє 

бачення проблем, з якими зіткнулася естетика у ХХ ст. презентували такі сучасні 

естетики, як Р. Шустерман, В. Велш і Б. Дзємідок. Усі вони висловлюються за 

широке трактування предмету естетики, за реабілітацію сфери чуттєвості 

й тілесності в естетиці, яку пов’язують з введенням сенсуально-валентних моментів 

у сферу естетичного досвіду, а також за прийняття трансдисциплінарної 

й транскультурної перспективи в естетичних дослідженнях. Не менш важливим, на 

думку згаданих естетиків, є сьогодні питання повернення категорії естетичного 

досвіду як такого, що організовує естетичну рефлексію над мистецтвом і всіма 

іншими естетично орієнтованими сферами. 

У результаті трансформації предмета естетики в першій половині ХХ ст. 

виникло питання трансформації її традиційних понять (У. Еко, М. Валліс, Ж.-Ф. 

Ліотар). У цей період відбулося, зокрема, переосмислення значення такої класичної 

естетичної категорії, як «естетичне переживання», що розглядається в якості 

фундаменту естетичного досвіду.  

У підрозділі 1.2. «Історико-філософський контекст польської естетики 

першої половини ХХ ст.» проаналізовано витоки концепцій представників 

польської естетики першої половини ХХ ст., охарактеризовано коло їхніх наукових 

зацікавлень у сфері естетики, вплив на формування їхніх поглядів теорій інших 

філософів, відтак виявлено характер наукових відсилань і запозичень. Зокрема, 

осмислено значення львівсько-варшавської школи для становлення польської 

естетики першої половини ХХ ст., оскільки більшість її представників формували 

свої концепції під впливом чи в опозиції до її доробку. Врахування історико-

філософського контексту виникнення та розвитку естетичних вчень представників 

польської естетики згаданого періоду сприяло розумінню специфіки їхніх підходів, 

що вилилася у відмінності запропонованих ними методологічних розв’язань.  

Більшість представників польської естетики першої половини ХХ ст. 

переймалися проблемами естетичної теорії на зламі епох, прагнули окреслити 

перспективу її подальшого розвитку, визначити її предмет і сферу досліджень. Так, 

згідно з В. Татаркевичем, естетика як наука охоплює дві сфери, – прекрасне 

і мистецтво. Важливим положенням естетики як науки є, на його думку, естетична 

позиція і переживання прекрасного. У свою чергу, Г. Ельзенберг підкреслював 

пізнавальне значення естетичних досліджень. Основними положеннями його 

естетичної концепції є питання естетичних цінностей, естетичного переживання 

і розуміння твору мистецтва. Предметом естетики, на думку Р. Інґардена, 

є проблема «естетичної ситуації». Останню він характеризує як особливу зустріч 

суб’єкта й об’єкта. Естетик розглядає аналіз даної зустрічі як методичний прийом, 

що надає внутрішньої єдності естетичним дослідженням і дозволяє уникнути 
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однобічності в естетиці. М. Валліс висловлювався за розрізнення естетики та 

загальної науки про мистецтво, при цьому твердив про взаємне проникнення 

предмета їх досліджень. Вважав, що естетика має спиратися на емпіричних 

дослідженнях, уникати спекулятивних та метафізичних елементів. Підкреслював 

важливість інтердисциплінарних досліджень. Критиком метафізичної 

і спекулятивної естетики та послідовником емпіричних методів дослідження був 

також С. Оссовський. Як прихильник широкого розуміння предмета естетики, він 

протестував проти зведення естетики до філософії мистецтва. Своєю чергою, 

Л. Блауштайн зауважував, що найбільш відповідним методом естетичних 

досліджень є феноменологічний аналіз, який допомагає якнайповніше схопити всі 

елементи естетичних відчуттів.  

Центральним поняттям концепцій представників польської естетики згаданого 

періоду була категорія «естетичне переживання». Аналітика сутності й основних 

характеристик естетичного переживання сприяє розумінню решти значущих для 

досліджень польських естетиків категорій, таких як «твір мистецтва», «естетична 

цінність», «естетичний предмет» тощо, відтак дозволяє схопити цілісність їх 

естетичних концепцій. 

Підрозділ 1.3. «Методологічні засади аналізу естетичного переживання в 

польській естетиці першої половини ХХ ст.» присвячено окресленню основних 

методологічних підвалин роботи, аналізу особливостей дослідження ціннісного 

горизонту естетичного переживання в польській естетиці першої половини ХХ ст. 

з урахуванням різниці підходів і позицій.  

Найбільш продуктивною у дослідженнях естетичних феноменів 

є герменевтична теорія, пов’язана з дослідженнями В. Дільтея, М. Гайдеґера,  Г.–Ґ. 

Ґадамера і П. Рікера. Важливу роль для розобки методологічної програми цього 

дослідження мали ідеї Г.–Ґ. Ґадамера. У його праці «Істина і метод» мистецтво 

розглядається як взірець утілення характеристик усіх процесів розуміння, естетичне 

переживання постає моделлю герменевтичного досвіду. Установкою герменевтичної 

філософії є переконання в тому, що сутність прекрасного і мистецтва міститься у 

стихії міжлюдського порозуміння; естетичне не є ізольованим від інших сфер життя 

людини і є своєрідним чинником їх консолідації.  

На думку П. Рікера, автора праці  «Конфлікт інтерпретацій», твори мистецтва 

як особливі форми символу вимагають постійних міркувань і праці виявлення їх 

прихованого смислу. Розуміння та інтерпретація є постійним процесом, 

відбувається щоразу заново, враховуючи власну перспективу, яку визначає для 

певного суб’єкта його час і місце. Методологічні рішення П. Рікера дозволили 

здійснити аналіз часто протилежних підходів і позицій у розумінні естетичних 

феноменів, представлених у польській естетиці першої половини ХХ ст.  

Використання методу компаративістики, своєю чергою, сприяло цілісності 

здійсненого дослідження, оскільки через зіставлення та порівняння позицій 

(об’єктивізм / cуб’єктивізм; абсолютизм / релятивізм; монізм / плюралізм) 

польських естетиків вдалося реконструювати їхні погляди щодо розуміння 

онтологічних та екзистенціальних передумов естетичних феноменів, які 

є предметом нашого дослідження. Крім того, було визначено основні підходи 
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(універсалізм / плюралізм) до розуміння естетичного переживання й естетичного 

оцінювання твору мистецтва в польській естетиці першої половини ХХ ст. При 

цьому було виявлено самобутність концепцій їх репрезентантів, що в цілому 

є виразом основної характеристики філософської культури, яка проявляється  

в діалогічному розумінні Іншого.  

Важливе значення для здійснення цього дослідження мало застосування методу 

історико-філософської реконструкції. Цілісне дослідження поглядів польських 

естетиків має враховувати загальний контекст їх формування. Для реалізації 

системного аналізу становлення польської естетики в першій половині ХХ ст. було 

звернено увагу на ті процеси, які передували її виникненню, а згодом сприяли появі 

нових концепцій. З цією метою в дослідженні окреслено контекст, в якому 

здійснювалися мистецькі процеси кінця ХІХ – початку ХХ ст. та відбуваються 

сучасні естетичні дискусії, спрямовані на їх осмислення.   

Завдяки використанню біографічного методу вдалося прояснити філософські 

постаті, аналізу естетичних концепцій яких присвячене дисертаційне дослідження.  

Біографічний підхід дозволяє зрозуміти становлення та еволюцію естетичних ідей 

представників польської естетики першої половини ХХ ст. в контексті взаємодії 

життєвих і теоретичних чинників. 

Появі даної роботи сприяв здійснений Т. Куном аналіз зміни парадигм як 

еволюційний шлях розвитку, що міститься у його праці «Структура наукових 

революцій». Використання методологічних установок Т. Куна допомогло зрозуміти 

проблеми, що виникали в польській естетиці першої половини ХХ ст. між 

представниками різних естетичних напрямків та прихильниками протилежних 

естетичних позицій. Крім того, спостереження вченого дозволили осягнути процес 

переходу від класичної парадигми в естетиці до етапу посткласики, що було, 

з одного боку, певним тлом формування концепцій польських естетиків 

досліджуваного періоду, а з іншого – було тим викликом, що стимулював їхні 

естетичні розвідки. 

У другому розділі «Універсальність естетичного переживання в 

концепціях Романа Інґардена, Леопольда Блауштайна і Генрика Ельзенберга» 

проаналізовано погляди на естетичне переживання представників універсалізму в 

польській естетиці першої половини ХХ ст. При цьому враховано особливості їхніх 

концепцій. Зауважено, що універсальний характер сприйняття естетичних 

феноменів у дослідженнях Р. Інґардена, Л. Блауштайна і Г. Ельзенберга випливає з 

теоретичних установок їхніх вчень. Так, 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. Своєю чергою, особливістю аксіоцентричної концепції 

антиформаліста Г. Ельзенберга є окреслена ним самодостатність розгортання 

процесу естетичного переживання, а також переконання в об’єктивності та 

абсолютності естетичних цінностей.  

Універсальність естетичного переживання в концепціях Р. Інґардена, 

Л. Блауштайна і Г. Ельзенберга випливає з установки, що кожен відповідно 
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підготовлений реципієнт за певних умов може стати суб’єктом естетичного 

переживання, а естетичне переживання як таке відбудеться. Їхні концепції вирізняла 

надзвичайна увага до естетичних цінностей та «квалітативний» (якісний) підхід 

у розумінні основних естетичних феноменів. Ключову роль тут відіграють естетичні 

якості, які, характеризує об’єктивний спосіб існування. 

Підрозділ 2.1. «Феноменологічне схоплення естетичного переживання 

в концепції Р. Інґардена» висвітлює погляди на сутність естетичного переживання 

представника універсалізму в польській естетиці першої половини ХХ ст., 

Р. Інґардена. Згідно з його вченням, естетичне переживання налаштоване на 

«квалітативне» схоплення естетичного предмета, на віддання належного йому чи 

естетичній цінності. Філософ зосереджує увагу, насамперед, на дослідженні 

онтологічних умов естетичного спостереження (екзистенційна й формальна будова 

твору мистецтва). Згідно з теорією Р. Інґардена, естетичне переживання має 

визначену загальну структуру, незалежну від того, як даний процес відбувається. 

Його характеризує складний процесуальний характер. Воно складається з кількох 

фаз, котрі, в ідеальному випадку, чітко впорядковані відповідно до внутрішніх 

мотиваційних зв’язків – йдуть одна за одною й зумовлюють формування 

естетичного предмета, а згодом ведуть до його безпосереднього схоплення; воно 

містить емоційні, рецептивні й інтелектуальні чинники, характеризується 

своєрідною динамікою.  

Ключовою проблемою естетичних досліджень Р. Інґардена є визначення 

способу існування предмета естетичного переживання. Варто при цьому зауважити, 

що особливістю концепції цього філософа є розрізнення твору мистецтва, 

естетичного предмета і фізичного фундаменту твору.  

Філософ підкреслював активну роль суб’єкта в процесі сприйняття мистецтва, 

однак прагнув уникати надмірної психологізації основних естетичних феноменів, 

що відбилося у його полеміці з представниками психологізму та емоціоналізму 

(В. Вітвицьким і Т. Чежовським).  

Р. Інґарден вважав, що цінність твору мистецтва як і можливість його 

естетичного переживання залежить, зокрема, від творчих зусиль митця, які мають 

безпосереднє відношення до творення художньої цінності твору, на основі якої 

може виникнути й естетична цінність.  

Концепція предмета естетики як цілісної суб’єктивно-об’єктивної ситуації, 

в якій відбувається творчо-рецептивна зустріч суб’єкта зі створеним об’єктом має 

джерело в онтологічно-екзистенційних дослідженнях феноменолога Р. Інґардена. 

Проблематика будови твору мистецтва та його конкретизації, а також пов’язана 

з ними аксіологічна проблематика, є етапами аналітичного схоплення естетичного 

спостереження, – положення, яке філософ розглядав в межах аналізу чуттєвого 

сприйняття. Здійснена Р. Інґарденом аналітика твору мистецтва як основного 

предмета естетичного переживання й естетичного оцінювання сприяє кращому 

розумінню як процесу творення, так і сприйняття продуктів художньої творчості, 

а також відкриває перспективу онтологічних досліджень феноменів сучасного 

мистецтва.  
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Підрозділ 2.2. «Феноменологічний і психологічний підхід у концепції 

естетичного переживання Л. Блауштайна» присвячено аналізу теорії естетичного 

переживання наступного представника універсалізму в польській естетиці першої 

половини ХХ ст., Л. Блауштайна. У роздумах, присвячених естетичним 

переживанням, цей вчений концентрувався передусім на питанні місця й ролі 

рецептивних чинників у цих переживаннях. Естетичне переживання, на його думку, 

є переживанням, що активно формує свій предмет, хоча в ньому є місце також 

чуттєвим переживанням, судженням, актам волі.  

Так само як Р. Інґарден, Л. Блауштайн представив у польській естетиці 

системотвірну концепцію естетичного переживання, спрямовану на цілісне 

схоплення основних характеристик і складових переживання цього типу, аналіз його 

перебігу й значення для естетичного досвіду як такого. Як представники 

феноменології вони обидва займалися вивченням інтенціонального відношення до 

естетичних предметів як основи розгортання естетичного переживання. Однак, якщо 

Р. Інґарден переймався, передусім, онтологічним схопленням основних структурних 

елементів естетичного переживання, то для концепції Л. Блауштайна, що виявляє 

зіткнення естетики та психології, характерна, насамперед, увага до аналізу 

естетичного налаштування суб’єкта естетичного сприйняття.  

Для характеристики естетичного переживання Л. Блауштайн вводить 

категорію імагінативного (уявного) налаштування і відрізняє його від налаштування 

на природний світ («наївного налаштування»). Естетичне переживання, згідно 

з Л. Блауштайном, є «цілісністю вищого рівня» (термін зі сфери гуманітарної 

психології В. Дільтея), що виділяється з «первісної натуральної психологічної 

цілісності», якою є психічне життя індивіда від його народження до смерті.  

До складу перцепції залежно від виду предмета естетичного відчуття, згідно 

з Л. Блауштайном, входять: спостереження; спостереження і породжені ними 

імагінативні зображення; спостереження і породжені ними сигнітивні зображення. 

Відповідно до цього учений розрізнив три види естетичного сприйняття 

(«схоплення»): спостережне, імагінативне і сигнітивне.  

Л. Блауштайн вважав, що вид перцепції залежить від типу естетичного 

предмета. Учений розрізнив такі категорії предметів естетичного переживання: 

відтворені предмети, імагінативні предмети й відтворювальні предмети. Відтворені 

предмети сприймаються нами як такі, що існують десь у дійсному просторі й часі. 

Відносно імагінативних предметів слід використовувати додаток «квазі». Натомість  

відтворювальні  предмети є такими, що відкривають доступ до відтворених та 

імагінативних.  

Л. Блауштайн здійснив феноменологічний аналіз естетичного переживання 

таких видів мистецтва, як кіно й радіопередача. При розгляді естетичного 

переживання здійснив аналіз поняття «насолода». Крім того, у працях Л. 

Блауштайна знаходимо оригінальне осмислення проблеми індивідуальності / 

колективності естетичного досвіду.  

У підрозділі 2.3. «Аксіологічний підхід у концепції естетичного 

переживання Г. Ельзенберга» висвітлено основні ідеї естетичного вчення ще 

одного представника універсалізму в польській естетиці першої половині ХХ ст., 
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Г. Ельзенберга. Основною метою естетичного переживання, на його думку, 

є схоплення естетично позитивної цінності, – прекрасного. Досягненню цієї мети 

сприяють, згідно з естетиком, контемпляція і експресія. Естетичне переживання має 

інтуїтивно-контемпляційний характер; прагне віддати належне предмету, 

зосереджуючи увагу на його змісті; здатне викликати сильні й досить глибокі 

емоційні реакції. Слідом за І. Кантом, Г. Ельзенберг стверджує, що естетичне 

переживання є безкорисливим і нецілеспрямованим. 

Важливою передумовою естетичного переживання естетик вважав значення 

налаштування реципієнта і рівень його теоретичної підготовленості до сприйняття 

естетично ціннісних предметів, при цьому він звертає увагу на роль художнього 

досвіду.  

Для Г. Ельзенберга важливо було виявити сутність і специфіку естетичної 

експресії. Особливістю останньої він вважав якості, які виникають на основі 

естетичного предмета. Естетик звертає увагу на те, що часто психічна якість, що 

виникла на предметі, домагається свого доповнення через певну психіку, в якій 

могла б «осісти». В результаті відбувається т. зв. анімізація: приписування психіки 

речам, які нею не наділені. Проявлення психічної сутності в (на) якомусь чуттєвому 

об’єкті може бути причиною естетичного задоволення. Останнє, згідно з естетиком, 

виникає, в основному, внаслідок єднання в експресивному предметі фізичного 

і психічного елементу.  

Подібно до Р. Інґардена, Г. Ельзенберг підкреслював значення цінностей, які 

твір мистецтва вносить у світ через переживання, предметом якого він є. Естетик 

вважає, що твір мистецтва може спричинити поворот у бік вищої цінності чогось 

(когось), що перебуває поза твором: наприклад, самого творця чи деяких 

реципієнтів. 

Важливу роль у концепції даного естетика відіграють переживання, які 

виникають при спілкуванні з природою.  

Третій розділ «Плюралізм концепцій естетичного переживання 

Владислава Татаркевича, Станіслава Оссовського й Мечислава Валліса» 

аналізує погляди на естетичне переживання представників плюралізму в польській 

естетиці першої половини ХХ ст.: В. Татаркевича, С. Оссовського та М. Валліса. 

Виявлено, що плюралістична позиція В. Татаркевича полягає у його переконанні 

в існуванні різних способів розгляду естетичних проблем. Естетичний плюралізм 

у концепції В. Татаркевича 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. Своєю чергою, плюралізм М. Валліса має своє джерело 

в спостереженні оточуючого світу, що виявляє існування великої кількості 

естетичних явищ; предмет естетики, на думку вченого, не обмежується філософією 

мистецтва. Передумовою естетичного плюралізму концепції М. Валліса було також 

переконання у необхідності подолання європоцентризму, а також відкритість до 

сприйняття різних стилів і проявів художньої творчості. Естетичний плюралізм 

С. Оссовського виникає, натомість, зі спостереження особливостей інтерпретації та 
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оцінки творів мистецтва, характерних представникам різних епох і культур, а тому 

має виразне соціологічне підґрунтя.  

Підрозділ 3.1. «Історико-філософська реконструкція естетичного 

переживання В. Татаркевича» висвітлює погляди В. Татаркевича на своєрідність 

естетичного переживання. Концепція естетичних переживань В. Татаркевича 

близька до тієї, яку презентували І. Кант і А. Шопенгауер. Естетик досить широко 

трактував зміст станів, пов’язаних зі сприйняттям мистецтва. Поняття естетичного 

переживання охоплює, на його думку, одночасно переживання пасивного і 

активного характеру, переживання з виразною інтелектуальною й водночас чисто 

емоційною складовою; включає як стани контемпляції, так і стани сп’яніння, 

підсиленої чуттєвості. Природною реакцією на мистецтво є, на його думку, стани 

зосередження (пасивне споглядання, контемпляція) і мрії (активний спосіб 

естетичного сприйняття). Естетик розрізняв безпосереднє і опосередковане (за 

допомогою слова як знаку) зосередження уваги на естетичному предметі. Перше з 

них називав естетичним переживанням як таким. Своєю чергою, серед 

опосередкованих виділяв ті, в яких визначальною характеристикою 

є інтелектуальний чинник (називав їх «літературними» естетичними 

переживаннями), а також ті, основною рисою яких є емоційна складова (називав їх 

«поетичними» естетичними переживаннями).  

Типологія естетичних переживань В. Татаркевича здійснена з огляду на 

принципову відмінність предметів цих переживань. Зокрема, естетичні переживання 

у вузькому і точному значенні породжені предметами, що дані безпосередньо 

(явища природи, предмети техніки, а також архітектурні, пластичні й музичні 

твори). Літературні переживання викликають, на його думку, не лише літературні 

твори, але також деякі твори пластичного й музичного мистецтва, а поетичні 

можуть бути викликані як ліричною поезією, так і деякими творами музики і навіть 

природними об’єктами. Отже, предмети естетичних відчуттів, які відповідають 

виділеним автором типам переживань, не становлять однорідних груп, критерій їх 

поділу не застосовується однаковою мірою. Кореляція між трьома видами 

переживань та групами предметів, які їм відповідають є, таким чином, відносна.  

У концепції В. Татаркевича простежуємо безпосередній зв’язок естетичного 

переживання та мистецтва. Характерною рисою мистецтва, на думку філософа, є те, 

що воно викликає естетичні переживання; його своєрідність пов’язана, таким чином, 

з його дією на реципієнтів.  

Підрозділ 3.2. «Соціологічна перспектива визначення естетичного 

переживання С. Оссовського» презентує аналітику естетичного переживання 

в працях польського естетика та соціолога С. Оссовського. Основними 

характеристиками естетичного переживання, згідно з концепцією С. Оссовського, є 

цілісний, «острівний» характер, безкорисливість і контемпляційність. Спільним 

чинником усіх естетичних переживань є «життя миттєвістю» (відсутність 

налаштування на майбутнє та виразне домінуванням актуального налаштування). 

Чинниками, що впливають на формування естетичного переживання, виступають 

емоція та експресія.  
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Естетик вважав, що неможливо викрити об’єктивні риси, спільні для всіх 

прекрасних предметів і притаманні тільки їм. Так само, як Р. Інґарден він твердив, 

що здатність викликати естетичні переживання не є достатнім критерієм естетичних 

предметів. Естетичні предмети – це, передусім, предмети, які мають естетичну 

цінність.  

Важливим елементом теорії естетичного переживання С. Оссовського 

є категорія естетичної позиції. Вже на початку 30-х рр. ХХ ст. вчений звернув увагу 

на двозначність цього поняття: ним позначають як готовність до отримання певних 

переживань, так і визначене актуальне відношення до предмета переживання чи 

самого переживання; підкреслював необхідність відрізняти ці стани й поняття, що їх 

окреслюють.  

С. Оссовський здійснив порівняльний аналіз естетичних переживань явищ 

природи і творів мистецтва. У результаті ствердив, що не існує жодних підстав 

поділяти естетичні переживання на дві принципові категорії, залежно від того, що 

є їх джерелом, – природа чи мистецтво.  

Одним з ключових понять концепції естетичного переживання С. Оссовського 

є поняття «інтерпретації». Вона визначається не лише як спосіб розуміння символів 

і образів, спосіб пояснення змісту твору, але також як спосіб організації чи корекції 

чуттєвих даних у спостереженні. Вчений розрізняв семантичну (можлива лише 

відносно предметів, які для нас щось означають, щось значать чи являють) та 

асемантичну (не виводить за межі спостереженого предмета) інтерпретацію.  

Характерною рисою концепції С. Оссовського є визначення соціокультурних 

передумов естетичного сприйняття творів мистецтва. Суспільна думка, згідно цим 

з естетиком, може сприяти сприйняттю твору мистецтва.  

У підрозділі 3.3. «Герменевтичний підхід у концепції естетичного 

переживання М. Валліса» проаналізовано погляди М. Валліса на специфіку 

естетичного переживання. Згідно з ученим, естетичне переживання має цілісний та 

«острівний» характер; полягає у насолоді об’єктом для нього самого; може 

виконувати пізнавальну, катарсистичну і компенсаційну роль в житті людини.  

М. Валліс звертав увагу на різноманітність типів і видів естетичного 

переживання, прагнув їх класифікувати. Вчений розрізняв естетичні переживання 

відносно позиції реципієнта – на очікувані і неочікувані; відносно інтенсивності 

протікання – на сильні й слабкі; відносно їх багатства – на прості й багаті; відносно 

їх глибини на поверхневі й глибокі; відносно їх типу – на  гармонійні та частково 

дисгармонійні; відносно предмета переживання – на естетичні переживання 

відносно явищ природи або творів мистецтва. Розрізняв також відповідні 

і невідповідні естетичні переживання, які пов’язував з психофізичними 

кваліфікаціями суб’єкта. Передумовою естетичних переживань філософ визначав 

володіння нормальними органами чуття і специфічну естетичну чутливість. Його 

міркування у даному питанні близькі сучасним герменевтичним концепціям. 

Важливим для М. Валліса питанням було розуміння кореляції предмета 

естетичного переживання та естетичного відчуття, яке він викликає, а також рівня 

естетичної культури людини та здатності естетичного сприйняття необмеженої 

кількості естетичних предметів. Філософ прагнув здійснити класифікацію 
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естетичних предметів. Охарактеризував критерії поділу естетичних предметів на 

основні групи в залежності від гармонійності / дисгармонійності естетичних 

переживань, які вони викликають. До першої групи зараховував предмети прекрасні 

і милі. До другої групи відносив решту предметів естетичних відчуттів: типово та 

експресивно потворні, піднесені, трагічні і комічні. Концепцію естетичних 

предметів М. Валліса характеризує широке трактування естетичного предмету: 

вчений зараховував до «світу» естетичних предметів речі та явища природи, дії та 

об’єднання людей, твори техніки, наукові і філософські доктрини, а також нас самих 

як предмети естетичних відчуттів. Зауважено певну еволюцію поглядів М. Валліса 

відносно визначення критеріїв естетичного предмета, окреслення способу його 

існування тощо. Спочатку філософ не відрізняв твір мистецтва від естетичного 

предмета. Натомість у 30-х рр. ХХ ст. під впливом естетики Р. Інґардена визнав 

необхідність розрізнити «буттєвий фундамент» твору мистецтва (носій твору 

мистецтва) від естетичного предмета. Однак, не пішов далі, за Р. Інґарденом, і не 

визнавав необхідним відділення твору мистецтва від естетичного предмета. 

М. Валліс полемізував з концепціями В. Татаркевича й С. Оссовського щодо 

характеру протікання естетичного переживання, розуміння його основних видів. 

Зокрема, критикував поділ естетичних позицій на «зосередження» і «мрію» в теорії 

В. Татаркевича. М. Валліс вважав, що мрія не є естетичною позицією, а лише 

невідповідним переживанням мистецтва. Своєю чергою у полеміці з С. Оссовським 

М. Валліс заперечував проти визнання контемпляції своєрідною характеристикою 

естетичного переживання.  

Четвертий розділ «Взаємозв’язок естетичного переживання й естетичної 

цінності в польській естетиці першої половини ХХ ст.» присвячений осмисленню 

аксіологічного підґрунтя естетичного переживання. В ході дослідження було 

виявлено, що окреслення зв’язку між естетичним переживанням і естетичною 

цінністю є ключовим питанням у працях польських естетиків першої половини 

ХХ ст. Визначення специфіки розуміння характеру зв’язку між естетичним 

переживанням і естетичною цінністю представниками плюралізму й універсалізму в 

польській естетиці згаданого періоду зумовило потребу ґрунтовного дослідження 

основних аспектів їх естетичної аксіології. Осмислення онтологічних та 

екзистенціальних характеристик естетичної цінності в концепціях польських 

естетиків сприяло визначенню їх позиції у сфері естетичної аксіології, а саме 

прихильність до естетичного об’єктивізму / суб’єктивізму, визнання релятивності чи 

абсолютності естетичних цінностей тощо.  

У підрозділі 4.1. «Естетична цінність у концепціях прихильників 

універсальності естетичних переживань в польській естетиці першої половини 

ХХ ст.» окреслено розуміння естетичної цінності та її зв’язку з естетичним 

переживанням у концепціях прихильників універсальності естетичних феноменів 

в польській естетиці досліджуваного періоду Р. Інґардена, Л. Блауштайна 

і Г. Ельзенберга. Спільною рисою їхніх досліджень є прагнення проаналізувати 

залежність естетичної цінності від якісних характеристик предмета естетичного 

переживання. Всі вони підкреслювали необхідність цілісного дослідження 
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естетичних цінностей, яке б враховувало їх онтологічні, епістемологічні та 

культуротворчі аспекти.  

Ключовим питанням естетичної аксіології Р. Інґардена був аналіз основних 

видів естетичних цінностей, який би враховував відмінність їх якісного підґрунтя. 

Р. Інґарден підкреслював необхідність розрізнення художніх цінностей і естетичних 

цінностей, що зумовлено потребою дистинкції твору мистецтва й цінностей, які 

йому служать, а також естетичної конкретизації твору мистецтва з характерними їй 

цінностями.  

Відносно позиції Р. Інґардена у сфері естетичної аксіології варто зауважити, 

що сам він окреслював її як об’єктивізм. Філософ виходив з феноменологічного 

переконання про певну кореляцію в інтенціональному акті предмета пізнання 

і переживання з самим пізнанням і переживанням у відповідності з іманентним 

рівнем переживання і трансцендентним рівнем суб’єкта. Тому інтенціональне 

творення естетичного предмета не є чисто усвідомленим суб’єктивним процесом. 

У часі його розгортання творяться естетично ціннісні якості, незалежні від суб’єкта. 

Однак згодом він твердив, що як суб’єктивність, так і об’єктивність у питанні 

естетичної цінності є однобічним і помилковим її потрактуванням. Таким чином, 

найбільш відповідним окресленням його концепції є поміркований аксіологічний 

об’єктивізм або реляціонізм.  

Г. Ельзенберг твердив про безпосередній зв’язок естетичного переживання 

твору мистецтва та характерних йому естетичних цінностей. Вчений вважав, що 

основою естетичних цінностей є естетичні якості. Суттєве значення в 

ельзенбергівській концепції естетичної цінності має критика естетичного 

формалізму. 

Позицію Г. Ельзенберга у питанні естетичних цінностей визначено як 

радикальний, онтичний аксіологічний об’єктивізм в ідеалістичній версії: цінності 

існують не лише зовсім незалежно від людини, але навіть до неї. Філософ 

полемізував з естетичним релятивізмом, підкреслюючи абсолютність естетичних 

цінностей. У питанні естетичної оцінки позиція Г. Ельзенберга є абсолютистською, 

або універсалістською. Універсальність естетичної оцінки проявляється у тому, що 

ця оцінка визнається кожним, хто зіткнеться з естетичним предметом за 

оптимальних і однакових умов. 

У концепції Л. Блауштайна проблематика естетичних цінностей постає 

у зв’язку з естетичним переживанням, а саме: аналітикою сутності та окресленням 

основних видів естетичної перцепції. Оригінальним є запроваджене Л. Блауштайном 

розрізнення типів поліфонії естетичних цінностей, які є наслідком різних видів 

перцепції. В імагінативному сприйнятті твору, як вважає філософ, маємо справу 

з поліфонією цінностей, які мають характер «зізвучності», натомість при 

сигнітивній перцепції поліфонія має характер «близько-звучності». Окремішність 

сприйнятих рівнів є у цьому випадку більш помітною. 

Позицію цього естетика визначено як реляціонізм, оскільки естетичні цінності 

в своєму існуванні, з одного боку, безпосередньо пов’язані з предметом естетичного 

сприйняття, а з іншого, – залежать від інтенсивності переживань реципієнта. 
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У підрозділі 4.2. «Естетичні цінності у представників плюралізму 

в польській естетиці першої половини ХХ ст.» проаналізовано погляди на 

естетичні цінності В. Татаркевича, М. Валліса та С. Оссовського. Їхнім концепціям 

характерне акцентування уваги на різноманітності естетичних цінностей, 

зауваження їх видової відмінності. Значно менше уваги вони приділяли аналізу 

онтологічного підґрунтя естетичних цінностей.  

В. Татаркевич вважав, що концепція однієї універсальної естетичної системи 

не є правильною. Існує багато різних естетичних цінностей і в різні історичні 

періоди на перший план виходять різні цінності. Зауважував, що у ХХ столітті 

змінилися ціннісні пріоритети. «Велика» теорія прекрасного почала втрачати 

позиції, оскільки сучасні митці не дбають про прекрасне, а прагнуть потрясати, 

шокувати, викликати сильні естетичні переживання. 

З аналізу В. Татаркевича питання об’єктивності / суб’єктивності естетичних 

цінностей в історії естетичної думки, можна виокремити його власну позицію. При 

цьому можна помітити певну еволюцію його поглядів у цьому питанні. У ранніх 

працях він більше схилявся до об’єктивізму. Згодом займав більш помірковану 

позицію. Загалом, найбільш відповідним його позиції є естетичний реляціонізм. 

Своєю чергою, найбільш відповідною його інтерпретації факту існування 

різноманітних естетичних цінностей виявилася позиція естетичного плюралізму. 

В концепції М. Валліса естетична цінність виявляється, насамперед, 

у здатності викликати естетичні переживання, тому вона не має окремого, 

особливого значення. Естетична цінність не є однак частиною естетичних 

переживань, є натомість характеристикою предметів і не існує поза ними. Таким 

чином, кожному виду естетичних предметів відповідає, з одного боку, певна 

естетична цінність, а з іншого, – певний вид естетичних відчуттів. 

Поглядам М. Валліса у справі існування естетичних цінностей відповідає 

позиція реляціонізму. Свідченням на користь цього є те, що при характеристиці 

естетичної цінності, він заперечував як онтичний аксіологічний об’єктивізм, який 

трактує цінності як самостійні буття, так і радикальний суб’єктивізм, що цілком 

відкидає об’єктивне вкорінення естетичних цінностей.  

Плюралістична концепція естетичних явищ була розвинена і обґрунтована 

також С. Оссовським. Сфера естетичних цінностей визначається ним як така, що не 

є ані єдина, ні однорідна. Твердив, що не існує якогось загального критерію 

прекрасного. Найбільшим досягненням естетичної теорії С. Оссовського є здійснене 

ним ще у 20-х рр. ХХ ст. розрізнення художніх і естетичних цінностей. Художні 

цінності стосуються тільки мистецтва, вони є об’єктивними, оскільки їх критеріями 

є такі характеристиками твору мистецтва, які можна об’єктивно визначити. У свою 

чергу, естетичні цінності мають демократичний характер, бо єдиним їх критерієм 

є естетичне переживання. При цьому вони не є об’єктивними, а об’єктивно-

суб’єктивними (реляційними), оскільки їх не можна звести ані до характеристик 

естетичного предмета, ні до переживань суб’єкта. Таким чином, найбільш 

відповідною концепції С. Оссовського є позиція естетичного реляціонізму. 

П’ятий розділ «Значення польської естетики першої половини ХХ ст. для 

розвитку сучасної естетичної теорії і мистецької практики» присвячено 
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осмисленню ролі польської естетики першої половини ХХ ст. у подальшому 

становленні естетики, а також окресленню її значення для розуміння актуальних 

естетичних проблем. При цьому проаналізовано погляди польських естетиків на 

мистецтво початку – першої половини ХХ ст., визначено аксіологічний горизонт 

естетичного переживання творів сучасного мистецтва у контексті проаналізованих у 

даному дисертаційному дослідженні концепцій.  

У підрозділі 5.1. «Від арт-критики до теорії розуміння: аналітика 

мистецтва початку – першої половини ХХ ст. у концепціях представників 

польської естетики першої половини ХХ ст.» висвітлено погляди польських 

естетиків першої половини ХХ ст. на тогочасне мистецтво. Відповідно до своїх 

переконань, деякі з представників польської естетики досліджуваного періоду 

продемонстрували певне дистанціювання щодо нових явищ у мистецтві. Так, 

революційні зміни в мистецтві початку – першої половини ХХ ст. не були 

предметом досліджень представника радикального об’єктивізму й абсолютизму в 

естетичній аксіології Г. Ельзенберга. Своєю чергою, Р. Інґарден обмежився аналізом 

лише деяких проявів і напрямків ранньоавангардного мистецтва. Його цікавило, 

зокрема, питання естетичного переживання та естетичного оцінювання творів 

абстрактного мистецтва, а також специфіка творів кубізму та імпресіонізму. Л. 

Блауштайн займався дослідженням проблематики естетичного «дальтонізму» і 

пов’язаної з ним відсутністю відчуття меж між мистецтвом і дійсністю. Аналіз цієї 

проблеми допомагає вирішити актуальне питання естетичного оцінювання 

продуктів сучасної творчості, які постали у результаті зникнення напруги між тим, 

що художнє і тим, що утилітарне, що не має жодної художньої цінності.  

Не дивно, що найбільш відкритими до трансформацій в мистецтві першої 

половини ХХ ст. виявилися в польській естетиці представники плюралізму: В. 

Татаркевич, М. Валліс і С. Оссовський. Вони намагалися окреслити перспективу 

подальшого розвитку естетичної теорії, яка б враховувала зміни в тогочасній 

мистецькій практиці. В. Татаркевич аналізував зміни, що відбулися у художньому 

житті на початку ХХ ст., прагнув виявити зв’язок трансформацій у тогочасному 

мистецтві з розвитком нових напрямків філософії. Зміни у мистецтві пов’язував з 

явищем авангардизму. Основною рисою авангардного мистецтва В. Татаркевич 

визначає новизну. Появі деяких течій сучасного мистецтва, зокрема, 

абстракціонізму сприяла, на думку естетика, філософія А. Н. Уайтхеда, гештальт-

психологія, феноменологія та неопозитивізм. Його становлення філософ пов’язував 

також з розвитком інтуїтивізму, неокантіанства та екзистенціалізму. Здійснений В. 

Татаркевичем аналіз мистецтва першої половини ХХ ст. дозволяє осягнути сутність 

змін не лише в царині сучасної художньої творчості, але й в загальнокультурній 

сфері в цілому.  

Близьким до поглядів В. Татаркевича виявилося бачення мистецтва першої 

половини ХХ ст. С. Оссовського. Характерною рисою різних сучасних художніх 

течій він називає свідоме протиставлення усій європейській художній традиції. 

Зауважував, що сучасне мистецтво характеризує паралельне існування двох течій: 

поряд з нетрадиційним сучасним мистецтвом надалі розвивається традиційне 

мистецтво.  
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М. Валліс звертав увагу на притаманне мистецтву першої половини ХХ ст. 

незрівняне за шкалою захоплення потворним. Характерними рисами мистецтва 

цього періоду визнав: стирання меж між різними видами мистецтва, поляризацію 

позицій щодо будови твору мистецтва, звернення до дійсної участі реципієнта, 

алеаторизм і антиестетизм. 

Загалом, погляди представників польської естетики першої половини ХХ ст. 

в оцінці художньої творчості початку – першої половини ХХ ст. містяться у 

площині від арт-критики (звертається увага на посилення антиестетизму, 

антикаллізму, алеаторизму, зникання меж між мистецтвом і дійсністю; зауважується 

прихильність до оригінальності коштом художності тощо) до теорії розуміння, що 

проявляється у визнанні естетичної цінності творів тогочасного мистецтва, а також 

сприйнятті невідворотності стилістичних трансформацій образотворчості.   

Підрозділ 5.2. «Аксіологічний горизонт естетичного переживання творів 

сучасного мистецтва в контексті польської естетики першої половини ХХ ст.» 

аналізує ціннісний вимір естетичного переживання творів мистецтва початку – 

першої половини ХХ ст. у світлі концепцій представників польської естетики даного 

періоду.  

В сучасній естетиці домінує плюралізм, який проголошує існування багатьох 

естетичних цінностей. На зламі ХІХ і ХХ ст. плюралізм було зумовлено, зокрема, 

інтенсивним розвитком наук про культуру, що привів до збагачення знання про різні 

типи культур, сприяв також виходу науки й мистецтва поза коло західної культури 

й створив шанс розуміння й визнання відмінних стилістичних конвенцій, 

екзотичних художніх прагнень, оригінальних художніх мов і способів реагування на 

мистецтво. За цих умов виникла потреба детального аналізу й чіткого визначення 

окремих естетичних цінностей зокрема й висвітлення естетичних явищ загалом. 

Саме такий підхід демонструють представники польської естетики першої половини 

ХХ ст.  

На думку М. Валліса, з’ясування радикальних змін у характері домінуючих 

у ХХ ст. цінностей має фундаментальне значення для розширення естетичної 

чуттєвості. Привабливою пропозицією у дослідженнях мистецтва ХХ століття 

виявилася його концепція «м’яких» і «гострих» естетичних цінностей. Позиція 

естетичного плюралізму у вченні М. Валліса дозволяла визнати ціннісними різні 

прояви новітнього мистецтва без потреби відмови від прихильності до творів 

давнього мистецтва. Розрізнення М. Валлісом антикаллізму й антиестетизму може 

бути допоміжним у реконструкції повної картини мистецтва ХХ cт., сприятиме 

правильній інтерпретації специфіки різних течій авангардизму. Надзвичайно 

плідною у дослідженнях сучасного мистецтва є запропонована філософом концепція 

«відкритої естетики». 

Пропозиції інших представників естетичного плюралізму в польській естетиці 

першої половини ХХ ст. були так само значущими для розуміння ціннісного виміру 

творів тогочасного мистецтва. Зокрема, В. Татаркевич твердив про необхідність 

створення широкої дефініції мистецтва, яка б враховувала різноманітність художніх 

феноменів, а також підкреслював провідну роль у мистецтві оригінальної творчості 

і прагнення викликати сильні відчуття. Перспективною у дослідженні сучасного 
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мистецтва є також концепція С. Оссовського. Здійснене ним розрізнення у творі 

мистецтва художніх та естетичних цінностей може вирішити ряд складних проблем 

сучасної естетики, а саме: допомагає визначити художній статус багатьох 

неоавангардних пропозицій, цілком позбавлених естетичних достоїнств, але 

визнаних художньо значущими; дозволяє зрозуміти парадокс естетичної 

привабливості досконалих фальсифікацій чи копій при мінімальній художній 

цінності цих праць.  

Естетична теорія Р. Інґардена містить цілий ряд положень, які можуть 

використовуватися з метою окреслення аксіологічної перспективи досліджень 

творів сучасного мистецтва: активна роль реципієнта у творенні естетичного 

предмета й естетичної цінності, ідея співтворення і взаємодії між автором 

і реципієнтом тощо. Р. Інґарден звертався до аналізу тих питань, які викликали 

інтерес також інших дослідників ХХ ст., зокрема, Р. Байєра, Р. Дж. Коллінгвуда та 

ін. і стосувалися  характерного сучасному мистецтву принципу аксіологічної 

незаповненості. На думку Р. Інґардена, незавершеність свідчить про відкритість 

форми твору. Здійснений вченим аналіз специфіки естетичного переживання 

і оцінювання різних видів мистецтва допомагає осягнути онтологічний 

і аксіологічний вимір сучасної пластики, театрального і кіномистецтва, що 

виявляють потяг до інтеграції з іншими видами художньої творчості.  

Однією з характерних рис концепцій польських естетиків першої половини 

ХХ ст. було осмислення позаестетичного контексту естетичного переживання, 

можливість переживань на пограниччі естетики. Аналіз цих питань допомагає 

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. Найбільше уваги цим питанням присвятили С. Оссовський, М. Валліс, 

Л. Блауштайн та Р. Інґарден.   

Підрозділ 5.3. «Вплив польської естетики першої половини ХХ ст. на 

подальший розвиток естетичної теорії» присвячено осмисленню значення 

польської естетики першої половини ХХ ст. для становлення сучасної естетики. 

Висвітлено роль концепцій польських естетиків у вирішенні актуальних естетичних 

питань, а також в осмисленні явищ сучасної творчості.  

Неоцінений внесок у розвиток як польської, так і світової естетики здійснив 

В. Татаркевич. Він виховав три покоління польських науковців. Заклав підґрунтя 

історії естетики, що спирається на документальні джерела, виявив складні 

механізми її розвитку, знайшов і проінтерпретував нерозкриті досі культурні 

зв’язки, проаналізував єдність структур, що утворюють значущі в історії й теорії 

мистецтва цілісності.  

Г. Ельзенберг сприяв розвитку в польській філософії аксіологічної 

проблематики. Його теорія надихала до досліджень у сфері теорії цінності багатьох 

сучасних представників польської естетики і етики.  

Здійснена Л. Блауштайном аналітика естетичного переживання, а особливо 

процесів і механізмів сприйняття у його складі є епістемологічним ключем, який 

сприяє відповідному визначенню сучасних екзистенційних проблем, пов’язаних, 
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зокрема, з розумінням сучасної мистецької практики, а також можливістю її 

естетичного переживання.    

Найменш опрацьованим і популяризованим було естетичне вчення 

С. Оссовського, який був, передусім, соціологом. Однак зацікавлення сучасних 

теоретиків викликають його погляди, присвячені дослідженням соціологічних 

аспектів мистецтва. 

Спостереження М. Валліса трансформацій у сфері мистецької практики 

першої половини ХХ ст., а також зауваження змін у тогочасній  естетичній 

свідомості сприяли появі сучасних ґрунтовних досліджень цієї проблематики. 

Питання, які естетик підіймав у своїх працях, а саме: відношення між художньою 

теорією і практикою, цінностями мистецтва та світом естетичних відчуттів 

у широкому значенні слова; компетентність у сприйнятті мистецтва досі лишаються 

актуальними.  

Провідну роль у становленні сучасної естетичної науки відіграв Р. Інґарден. 

Багато термінів його естетичної концепції стали загальновживаними в теорії 

літератури, теорії музики і живопису. Низка сучасних естетиків звертається до теорії 

Р. Інґардена, аналізуючи значення феноменологічної перспективи у дослідженнях 

сучасної естетики, осмислюючи проблеми естетичного переживання і оцінювання 

творів сучасного мистецтва. Актуальність його концепції полягає в увиразненні 

естетичного виміру творів мистецтва, а також у запобіганні редукції естетики до 

епістемології чи філософії культури. 

Прихильники естетичного плюралізму В. Татаркевич і М. Валліс передрікали 

появу нової естетичної теорії, яка б виявилася значно більш відкритою відносно 

явищ сучасної творчості. С. Оссовський і М. Валліс поставали проти нормативізму 

естетичної теорії.  

Значення концепцій представників універсальності естетичного переживання 

в польській естетиці першої половини ХХ ст.: Р. Інґардена, Л. Блауштайна 

і Г. Ельзенберга полягає у зверненні до екзистенційних і онтологічних аспектів 

буття естетичних феноменів. Визнання їх підґрунтям таких об’єктивних 

характеристик, як художні якості, дозволяє запобігти остаточній релятивізації 

естетичних цінностей.   

 

Висновки 

У Висновках представлено основні результати дисертаційного дослідження.  

Осмислено витоки концепцій польських естетиків, визначено характер їхніх 

наукових відсилань і запозичень. Зокрема, з’ясовано, що важливу роль 

у становленні польської естетики першої половини ХХ ст. відіграла львівсько-

варшавська школа. Саме під впливом чи в опозиції до її доробку формували свої 

концепції представники польської естетики досліджуваного періоду. Спільною 

рисою їхніх досліджень є тяжіння до проблем мови, схильність до семантичного 

аналізу та висока логічна культура. 

Обґрунтовано, що у зв’язці ключових для польських естетиків першої 

половини ХХ ст. понять «естетичне переживання» – «мистецтво» – «естетична 

цінність» естетичне переживання відіграє основну роль: саме естетичне 
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переживання відкриває перспективу спілкування з твором мистецтва, можливість 

його інтерпретації та естетичного оцінювання. Відтак встановлено, що естетичне 

переживання є центральним поняттям в естетичних дослідженнях представників 

польської естетики згаданого періоду.   

З’ясовано, що концепції естетичного переживання представників польської 

естетики досліджуваного періоду відображають методологічні принципи 

і теоретичні установки тих напрямків і шкіл, у межах яких формувалися їхні 

погляди. Зокрема, виявлено, що специфікою концепцій представників 

феноменологічної естетики Л. Блауштайна і Р. Інґардена є увага до онтологічних 

і екзистенційних передумов естетичного переживання, вченню антиформаліста 

Г. Ельзенберга характерний наголос на змістовному аспекті естетичного 

переживання, концепція В. Татаркевича презентує історико-філософський аналіз 

проблеми естетичного переживання, осмислює дійсний стан справ у цій сфері, 

вчення С. Оссовського має виразне соціологічне підґрунтя, аналізує значення 

соціокультурних чинників у формуванні естетичного переживання, герменевтичний 

підхід у концепції М. Валліса виявляється в увазі до проблеми розуміння чужого 

психічного життя як підґрунтя естетичного переживання. 

Окреслено специфіку у розумінні сутності естетичного переживання в 

концепціях представників універсалізму в польській естетиці першої половини 

ХХ ст. Зокрема, встановлено, що концепціям представників універсалізму 

(Л. Блауштайна, Р. Інґардена та Г. Ельзенберга) притаманне переконання, що кожен 

відповідно підготовлений реципієнт за певних умов може стати суб’єктом 

естетичного переживання, а естетичне переживання як таке відбудеться, при цьому 

наголошується значення об’єктивних передумов естетичного переживання: 

естетичне переживання визначають якісні характеристики естетичного предмета, що 

існують об’єктивно. Загалом, вчення представників універсалізму в польській 

естетиці досліджуваного періоду характеризує  чисто якісне («квалітативне») 

сприйняття світу.  

Визначено, що особливістю концепцій представників плюралізму (М. Валліс, 

С. Оссовський і В. Татаркевич) в польській естетиці першої половини ХХ ст. 

є зауваження різноманітності типів і видів естетичних переживань. При цьому 

концепції естетичного переживання М. Валліса і В. Татаркевича можна 

охарактеризувати як плюралістичні і типологічні, оскільки згадані естетики 

твердили про існування великої кількості видів сприйняття естетичних предметів 

і прагнули їх класифікувати; натомість концепція С. Оссовського є також 

плюралістичною, але не типологічною, а соціологічною (підкреслюється значення 

соціокультурних передумов у формуванні основних різновидів естетичного 

переживання).  

Доведено, що ціннісний вимір естетичного переживання є основною 

характеристикою концепцій представників універсалізму й плюралізму в польській 

естетиці першої половини ХХ ст. З’ясовано, що особливістю розуміння зв’язку 

естетичного переживання й естетичної цінності в концепціях універсалістів 

Л. Блауштайна, Г. Ельзенберга і Р. Інґардена є виявлення залежності естетичної 

цінності від предмета естетичного переживання, в основі якої лежить зв’язок між 
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якісною характеристикою естетичного предмета та якістю естетичної цінності, що 

ним обумовлена. Виявлено, що концепції представників естетичного плюралізму 

М. Валліса, С. Оссовського та В. Татаркевича характеризує зосередження уваги на 

різноманітності естетичних явищ, що можуть бути предметом естетичного 

переживання і є підґрунтям існування великої кількості естетичних цінностей. 

Продемонстровано позиції польських естетиків першої половини ХХ ст. 

у сфері естетичної аксіології. Найбільш відповідним окресленням позиції 

Р. Інґардена є поміркований об’єктивізм або реляціонізм (естетичні цінності існують 

об’єктивно, їхнім підґрунтям є якості естетичного предмета, однак важливу роль у їх 

появі відіграє суб’єкт); позицію Г. Ельзенберга у питанні естетичних цінностей 

визначено як радикальний об’єктивізм в ідеалістичній версії (цінності існують не 

лише незалежно від людини, але навіть до неї); позицію Л. Блауштайна визначено як 

реляціонізм (естетичні цінності в своєму існуванні пов’язані як з предметом 

естетичного сприйняття, так із інтенсивністю переживань реципієнта); позицію 

В. Татаркевича відносно існування естетичних цінностей у ранній період його 

творчості можна окреслити як об’єктивізм, у пізній – як реляціонізм; найбільш 

відповідною поглядам М. Валліса у справі існування естетичних цінностей є позиція 

реляціонізму (естетичні цінності залежать як від предмета естетичних переживань, 

так і від здатності естетичного переживання суб’єкта); у питанні існування художніх 

цінностей С. Оссовський наближався до об’єктивізму, натомість у питанні 

естетичних цінностей – до психологічного реляціонізму. 

Охарактеризовано аксіологічний статус естетичного переживання предметів 

за межею сфери мистецтва в концепціях польських естетиків першої половини ХХ 

ст., зокрема, окреслено специфіку естетичного переживання і оцінювання предметів 

зі сфери природи у концепціях М. Валліса, Г. Ельзенберга, С. Оссовського та 

В. Татаркевича. Усі згадані естетики здійснили порівняльний аналіз естетичних 

переживань відносно природних об’єктів і відносно творів мистецтва й прийшли до 

висновку про подібність цих переживань і їхню однакову потенційну можливість 

стати підґрунтям формування естетичної цінності.  

Осмислено позаестетичну цінність естетичного переживання в концепціях 

польських естетиків першої половини ХХ ст. Зокрема, охарактеризовано значення 

сприйняття та розуміння позаестетичних метафізичних якостей у мистецтві 

в дослідженнях Р. Інґардена, проаналізовано соціокультурну роль естетичного 

переживання у працях С. Оссовського, окреслено значення інтелектуального й 

пізнавального аспекту естетичного переживання у дослідженнях Л. Блауштайна, 

М. Валліса, Р. Інґардена і С. Оссовського, виявлено подібність естетичних 

переживань за інтенсивністю і силою із переживаннями еротичного характеру 

в концепціях Л. Блауштайна і С. Оссовського, а також із переживаннями 

в результаті споглядання спортивних чи інших видовищ у дослідженнях 

С. Оссовського. 

Виявлено, що погляди представників польської естетики першої половини 

ХХ ст. в оцінці художньої творчості початку – першої половини ХХ ст. містяться 

у площині від арт-критики, що проявляється в зауваженні посилення антиестетизму, 

антикаллізму, алеаторизму, зникання меж між мистецтвом і дійсністю, потягу до 
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оригінальності коштом художності тощо, до теорії розуміння: визнання естетичної 

цінності творів тогочасного мистецтва, сприйняття невідворотності стилістичних 

трансформацій образотворчості.   

Встановлено, що дослідження польських естетиків першої половини ХХ ст. 

дозволяють осмислити аксіологічний горизонт естетичного переживання творів 

сучасного мистецтва. Зокрема, концепція «м’яких» і «гострих» естетичних 

цінностей, трактування потворного як позитивної естетичної цінності, розрізнення 

антикаллізму й антиестетизму, концепція «відкритої естетики» у працях М. Валліса, 

пропагування естетичного плюралізму в дослідженнях М. Валліса, С. Оссовського 

й В. Татаркевича, принцип незавершеності, відкритості твору мистецтва й пов’язана 

з ним ідея співтворення та взаємодії між автором і реципієнтом у працях 

Р. Інґардена, розрізнення С. Оссовським художніх та естетичних цінностей 

відкривають перспективу аналізу сучасної художньої творчості.  

Проаналізовано значення польської естетики першої половини ХХ ст. 

у розв’язанні проблем сучасної естетичної теорії. Дослідження польських естетиків 

першої половини ХХ ст., спрямовані на аналіз ключових понять та категорій 

естетики, визначення її предметного поля, окреслення її методологічного підґрунтя, 

допомагають осмислити ключові проблеми естетичної теорії. Притаманне 

дослідженням польських естетиків прагнення сягнути сутності художніх явищ, 

плюралістичне розуміння ними художніх і естетичних цінностей творів мистецтва 

з відсутністю толерантності до натуралізму ХІХ століття та прихильністю до 

авангардного мистецтва відіграє важливу роль у налагодженні (таких очевидних 

у класичний період і доволі хитких тепер) зв’язків між естетичною теорією та 

мистецькою практикою. 
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У дисертаційному дослідженні здійснено аналіз ціннісного виміру естетичного 

переживання, що відображає специфіку підходів та позицій представників 

універсалізму (Л. Блауштайн, Г. Ельзенберг, Р. Інґарден) й плюралізму (М. Валліс, 

С. Оссовський, В. Татаркевич) в польській естетиці першої половини ХХ століття. 

Враховано витоки й історико-філософські передумови формування вчень польських 

естетиків.  

Виявлено, що фактором, який об’єднує проаналізовані концепції 

є співвідношення естетичного переживання і естетичної цінності. Особливість цього 

співвідношення в працях універсалістів випливає із залежності естетичної цінності 

від якісних характеристик предмета естетичного переживання; дослідження 

представників плюралізму характеризує зауваження різноманітності естетичних 

явищ, що можуть бути предметом естетичного переживання і є підґрунтям існування 

великої кількості естетичних цінностей.  

Окреслено значення польської естетики першої половини ХХ ст. на подальший 

розвиток естетичної теорії та її роль в якості основи для розуміння сучасної 

мистецької практики.  

Ключові слова: польська естетика першої половини ХХ ст., естетичне 

переживання, естетична цінність, мистецтво, естетичний предмет, універсалізм, 

плюралізм, аксіологія 

 

АННОТАЦИЯ 

Шевчук К. С. Аксиологическое измерение эстетического переживания 

в польской эстетике первой половины ХХ в. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.08 – эстетика. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2017. 

В диссертационном исследовании осуществлен анализ ценносного измерения 

эстетического переживания, что отображает специфику подходов и позиций 

представителей универсализма (Л. Блауштайн, Г. Эльзенберг, Р. Ингарден) 

и плюрализма (М. Валлис, С. Оссовский, В. Татаркевич) в польской эстетике первой 

половины ХХ века. Учтены истоки и историко-философские предпосылки 

формирования учений польских эстетиков.  

Выявлено, что фактором, объединяющим проанализированные концепции 

является соотношения эстетического переживания и эстетической ценности. 

Особенность этого соотношення в работах универсалистов истекает из зависимости 

эстетической ценности от качественных характеристик предмета эстетического 

переживания; исследования представителей плюрализма характеризирует 

акцентирование внимания на разнородности эстетических явлений, которые могут 

стать предметом эстетического переживания и являются предпосылкой 

существования большого количества эстетических ценностей.  

Определено значение польской эстетики первой половины ХХ в. для 

дальнейшего развития эстетической теории и ее роль в качестве фундамента для 

понимания современного искусства.  
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ANNOTATION 

Shevchuk K. S. The axiological dimension of aesthetic experience in Polish 

aesthetics of the first half of 20
th

 century. – Manuscript.  

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophical Sciences in specialty 09.00.08 – 

aesthetics – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2017. 

In the present investigation, the axiological dimension of aesthetic experience 

is analyzed. This approach presents the specific positions of representatives of 

universalism (L. Blaustein, H. Elzenberg, R. Ingarden) and pluralism (M. Wallis, S. 

Ossowski, W. Tatarkiewicz) in Polish aesthetics of the first half of 20
th
 century. It is also 

taken in account the origins and historical-phiosophical preconditions of forming the 

conceptions of Polish aestheticians.  

In the present paper author reveals features of the analyzed conceptions, paying 

attention to the methodological principles of philosophical trends: the phenomenological 

conceptions of Leopold Blaustein and Roman Ingarden are unified by attention to the 

ontological and existential background of aesthetical experience; the investigations of anti-

formalist Henryk Elzenberg is characterized by emphasis on the substantive aspects of 

aesthetic experience; Wladyslaw Tatarkiewicz’s conception presents the historical and 

philosophical analysis the problems of aesthetic experience; sociologist and aesthetician 

Stanislaw Ossowski pays attention to the socio-cultural preconditions of aesthetic 

experience; the hermeneutic approach in Mieczyslaw Wallis’ conception is manifested 

through the attention to the problem of comprehension as background of aesthetic 

experience.  

The factor that unites the Polish aestheticians’ concepts of aesthetic experience 

is the relationship between aesthetic experience and aesthetic value. Feature of 

understanding this relationship in works of universalists (L. Blaustein, H. Elzenberg, 

R. Ingarden) is idea of the aesthetic value depending on the quality characteristics of the 

aesthetic experience; concepts of aesthetic pluralism representatives (M. Wallis, 

W. Tatarkiewicz, and S. Ossowski) are characterized by claiming the variety of aesthetic 

effects that can be the subject of aesthetic experience is the basis for the large number of 

aesthetic values. 

By analyzing the characteristics of ontological and existential aesthetic value in 

these concepts, author defined the position of the Polish philosophers in aesthetic 

axiology. It was established that the most of the analyzed conceptions show commitment 

to relationism (subject-object interaction) in its different versions: R. Ingarden's 

conception represents the relationism with some aspects of objectivism; W. Tatarkiewicz's 

aesthetics presented the evolution from objectivism to relationism; the issue of the 

existence of artistic values in S. Ossowski's works was approached to objectivism, while 

the problem of aesthetic values presented the psychological relativism; relationism  with 

emphasis on the subjective assessment which was inherent in the conceptions of 



 

 

36 

L. Blaustein and M. Wallis;  G. Elzenberg represented the  radical objectivism in idealistic 

version. 

The author defined the axiological status of aesthetic experience that deals with the 

subjects outside the scope of art in the conceptions of Polish aestheticians of the first half 

of the twentieth century. Also, in the thesis, it was investigated the specific aesthetic 

experience and evaluation of items from nature in conceptions of M. Wallis, G. Elzenberg, 

S. Ossowski and B. Tatarkiewicz. 

Moreover, It was characterized the value outside aesthetics which is owned to 

aesthetic experience (existential metaphysical dimension of perception of quality of art in 

R. Ingarden's theory, socio-cultural values of aesthetic experience in works of M. Wallis 

and S. Ossowski, intellectual aspect of aesthetic experience in investigations of 

L. Blaustein, M. Wallis, R. Ingarden, and S. Ossowski).  

The author outlines the importance of Polish aesthetics of the first half of the 20
th
 

century, its influence on the further development of aesthetic theory and role as 

a framework for understanding contemporary artistic practices. The philosophical research 

of Polish aesthetics of the first half of 20th century focuses on the analysis of the main 

concepts and categories of aesthetics, the definition of its subject field, outlining its 

methodological basis. It also helps to understand the key issues of aesthetic theory. The 

inherent for Polish aesthetic conceptions an intention to reach the essence of artistic 

events, pluralist understanding of the artistic and aesthetic values of art with the lack of 

tolerance of the nineteenth century naturalism and commitment to avant-garde art plays 

a major role in establishing (obvious in the classical period and rather undefined strongly 

now) bonds between aesthetic theory and artistic practice. 

Keywords: Polish aesthetics of the first half of 20
th

 century, aesthetical experience, 

aesthetical value, art, aesthetical subject, universalism, pluralism, axiology  
 

 

 


