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ВСТУП 

 

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 
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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 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, 
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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 
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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 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. 
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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 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 
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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-
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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: 

– 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; 
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–  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: 
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– герменевтичний підхід, що полягає в інтерпретації філософських 

текстів; 

– компаративний підхід, який передбачає зіставлення і порівняння ідей; 

– 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 
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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 

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 
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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 



15 

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 

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 
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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 
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до 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 
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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. 

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 
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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 наукова 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 
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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 «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 сторінок, основна частина – 364 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕСТЕТИЧНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ В ПОЛЬСЬКІЙ ЕСТЕТИЦІ 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 

 

 

Визначення основних теоретико-методологічних засад дослідження 

естетичного переживання в концепціях польських естетиків першої половини 

ХХ ст. має враховувати загально-історичний контекст їх виникнення, відтак 

зважати на передумови їх становлення та історико-філософське тло їх  

формування. Крім того, комплексне дослідження естетичних концепцій 

польських естетиків досліджуваного періоду з урахуванням специфіки їх 

підходів і позицій має спиратися на розвинену науково-методологічну основу. 

 

 

1.1. Криза філософської естетики та зміна парадигми осмислення 

естетичного на початку – в першій половині ХХ ст. 

 

Час, коли формувалися концепції польських естетиків першої половини 

ХХ ст., був ознаменований кризою класичної естетики. Від початку свого 

виникнення естетика як філософія мистецтва прагнула бути теоретичним 

підґрунтям художньої творчості, намагалася адекватно осмислювати художні 

феномени, а також обґрунтовувати метаморфози у сфері мистецької практики, 

яка завжди була орієнтована на створення чогось цілком нового, 

оригінального. При цьому зміни в мистецтві, покликані прагненням до 

новизни, впродовж досить тривалого часу відбувалися переважно внутрішньо-

естетично, у межах класичного розуміння основних засад образного творення. 

Натомість останнє десятиліття ХІХ – початок ХХ ст. були ознаменовані 

разючими трансформаціями мистецької практики, що не вписувалися в рамки 
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класичної естетики, заснованої на ідеалах Просвітництва, для якої очевидним 

був зв’язок художньої творчості з утіленим у ній Духом. Скрижалями 

класичної естетики були цінності, які визнавались фундаментом людської 

екзистенції. Проголошувана Платоном єдність Блага, Прекрасного та Істини, 

втілена в художній творчості минулого, з кінця ХІХ ст. не визнавалась 

основоположною і більше не зобов’язувала митців.  

На початку ХХ ст. ці процеси лише посилились і радикалізувалися. 

У цей час з’явилася низка мистецьких явищ, які не піддавалися описові за 

допомогою класичних естетичних категорій. Творці новомодних художніх 

акцій нехтували традиційними естетичними цінностями на користь утілення в 

мистецтві їх протилежностей, унаслідок чого зросла увага митців до 

потворного, огидного, брутального, – до всього, що мало викликати сильні та 

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

шокувати. У результаті вичерпання естетичної парадигми в мистецтві 

відбувся остаточний розрив нової мистецької практики і принципів 

філософської естетики.  

Твір, що у 1917 році започаткував справжню коперніканську естетичну 

революцію, був «Фонтан» Марселя Дюшана. Автор прагнув кинути виклик 

критикам, а в результаті його перший ready-made спричинив радикальний 

підрив основ, виніс у повітря «Критику здатності судження» І. Канта, а отже, 

й вчення Платона про мистецтво. В одну мить розбиваються всі класичні 

уявлення про форму і зміст, а також про роль митця та реципієнта у мистецтві. 

Було покладено кінець шляхетним матеріалам, тепер усе могло бути 

мистецтвом. Крім того, стиралася межа між митцем і реципієнтом. Тепер 

картину творить глядач. Таким чином, відбувається релятивізація всіх 

ключових естетичних категорій. Стає зрозумілим, що твір мистецтва 

і прекрасне не мають внутрішньо притаманної їм істини, оскільки істина – 

відносна і кон’юнктурна. Мистецтво виростає не з умоглядного світу, але 
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з певної чуттєвої конструкції або ж є результатом певної соціологічної 

операції. 

Як влучно зауважує в цьому ключі відомий французький філософ 

Мішель Онфре, «мистецький вчинок Дюшана стає нарівні з іншими 

засадничими актами боговбивства... Дюшан доводить до кінця ніцшеанський 

“злочин”: після смерті Бога (яка також означає смерть Блага, а отже, й Зла, 

а також Прекрасного, як це вочевидь підкреслює Ніцше в деяких фрагментах 

“Волі до влади”) ми нарешті дістаємося світу іманентного, реального, 

поцейбічного...» [35, c. 114-115].  

Починаючи з цього засадничого акту, М. Дюшан просувається 

в напрямку детеологізації мистецтва на користь рематеріалізації мистецького 

наміру. Таким чином, «Фонтан» закладає підґрунтя для нової парадигми, яка 

кладе край двадцяти п’яти століттям традиційної естетики. Віднині твір не 

спирається на концепцію прекрасного, а більше зважає на смисл, який треба 

розшифрувати. Унаслідок цього ідея стає вищою за своє чуттєве втілення 

і свій конкретний, матеріальний аспект. Намір важить більше, ніж здійснення. 

Концепт важливіший за перцепт.  

На зміну традиційного уявлення про те, що джерелом естетично 

валентних якостей є лише «справжні» твори мистецтва (твори мистецтва 

в розумінні класичної естетики, твори-шедеври), приходить усвідомлення 

того, що може існувати також інше розв’язання, яке може бути не менш 

обґрунтованим. Для естетики як науки про мистецтво це було досить значним 

викликом.  

Проблема, яка поставала в цьому зв’язку, мала під собою аксіологічне 

підґрунтя. Якщо для класичної естетики визначальною характеристикою 

твору мистецтва була його художня цінність, то у зв’язку з мистецтвом ХХ ст. 

виникало питання про наявність у його творах такої цінності. Мистецькі 

явища першої половини ХХ ст., як відомо, викликають особливі естетичні 

переживання та потребують осмислення можливості їх естетичної оцінки. 
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Таким чином, естетична теорія, по суті, зіткнулася з двома проблемами: 

конфронтацією класичної естетики з явищами авангардизму 

і неоавангардизму, а також необхідністю (у результаті здійсненої 

конфронтації) визначити здатність і спроможність естетичної теорії до 

адекватної оцінки новітніх мистецьких феноменів. Остання проблема 

вимагала здійснення саморефлексії естетичної теорії. Варто зазначити, що 

в результаті всіх процесів, які спричинили надлом класичної естетики, не 

відбулося остаточного розпаду естетики як науки про мистецтво. Проблеми, 

з якими зіткнулася естетика, лише стимулювали її розвиток. Таким чином, 

відбулося формування її нового – посткласичного – етапу. 

Сьогодні є очевидним, що криза філософської естетики наприкінці ХІХ 

– початку ХХ ст. мала своїми витоками кризу духовності. Остання стала 

результатом тих явищ і процесів, які мали місце в європейській культурі 

впродовж останніх трьох століть. У ХІХ ст. на цьому наголошували такі 

видатні філософи, як Г. В. Ф. Гегель, Ф. Ніцше і Я. Буркгардт. Ці явища були 

предметом аналізу й рефлексії Едмунда Гусерля, Карла Ясперса, Мартіна 

Гайдеґґера, Йогана Гейзінги та багатьох інших філософів. Саме ж поняття 

кризи популяризував ще у ХVІІІ ст. Томас Пейн у творі під назвою «Криза» 

(«The Crisis»).  

Варто зауважити, що поняття «криза» є багатозначним. Функціонує 

вона, зокрема, у трьох основних значеннях: 1) як переломний момент, після 

якого настає покращення, – епізодичний характер розладу (таке значення 

характерне для медицини, астрономії, економіки); 2) як хронічний 

і перманентний стан надлому (таке значення характерне для релігійно-

теологічної думки, що знайшло вираження у працях М. Бердяєва, Ж. Марітена 

і Е. Жильсона); 3) як результат суспільних змін (у розумінні Р. Козеллека).  

Якщо для М. Бердяева криза (у мистецтві зокрема) носила 

апокаліптичний характер, то в розумінні Р. Козеллека криза носить 

тимчасовий характер. ЇЇ зумовлює зіткнення дійсних і застиглих потреб та 
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очікувань з досвідом, який їх підважує і перекреслює актуальні уявлення про 

світ і дає почуття відчуженості. У результаті цього відбуваються зміни 

у різних сферах життя людини, що характеризуються дедалі більшою 

акселерацією перетворень, зокрема, і в аксіологічній царині.   

Звернімо увагу на той факт, що ідея кризи у відповідному значенні стала 

предметом автентичного зацікавлення на межі ХІХ – ХХ ст. Починаючи від 

дистопійних повістей, праць В. Ратенауа, а, передусім, О. Шпенглера можна 

почати датування сучасної історії розпаду аксіологічної парадигми, що 

панувала до цього.  

Своєрідним діагнозом кризи культури була праця Т. Адорно 

і М. Горкгаймера «Діалектика просвітництва», відома нищівною критикою 

технологічного поступу. Прикладом натуралістичного розуміння кризи 

культури є конфлікт між лібідо і «Я», описаний З. Фрейдом або концепція 

ентропії у сприйнятті топосу кризи у Г. Адамса. Натуралістичний підхід 

характеризує також реінтерпретацію психоаналітичного вчення З. Фрейда 

у праці Г. Маркузе «Ерос і цивілізація». 

Відчуження й опредметнення є причиною кризи, на думку Ратенауа, 

Віткація, Знанецького, Ортеги-і-Гасета, Гейзінги і Мангайма. Згадані 

філософи звертають увагу на механізацію й уречевлення міжлюдських 

відносин, що, загалом, характерне для тоталітарних систем.  

Зростання інструменталізації наукового розуму і його дедалі більш 

тісний зв’язок з технікою і технологією визначається джерелом кризи 

у працях Е. Гусерля, К. Ясперса і М. Гайдеґґера.  

Кризу як результат відходу від віри, поширення атеїзму й агностицизму 

розуміють такі християнські мислителі, як М. Бердяєв і Ж. Марітен. Близькі 

до них погляди висловлювали також А. Тойнбі, К. Кастанеда та ін.  

Криза культури спричинила кризу мистецтва, яка, своєю чергою, 

привела до кризи естетики. До осмислення кризи естетики у ХХ ст. звертався 
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видатний польський естетик Станіслав Моравський. Він поставив досить 

точний діагноз і визначив ступінь цієї кризи.  

Вже традиційно джерелом цієї кризи С. Моравський визнавав кризові 

явища у сфері культури. Культуру він розглядав притулком цінностей. А тому 

кризу в культурі пов’язував зі зміною ціннісних пріоритетів на початку ХХ 

ст., але, що варто підкреслити, не з кризою самих цінностей. Навпаки, як 

зауважував естетик, ті мислителі, що стали провісниками кризи культури, 

докладали найбільше зусиль, аби зберегти ці цінності, що перебували під 

загрозою, але мали фундаментальне для людини значення.  

С. Моравський прагнув, зокрема, визначити, яким чином відбувається 

усвідомлення того, до якого аксіологічного універсуму ми належимо, а також 

яким чином знаємо, де цей універсум закінчується і де починається чужа для 

нас земля – світ цінностей, на який ми не можемо погодитися? Сама 

постановка питання є свідченням приналежності С. Моравського до 

аксіологічного універсуму класичної естетики. При цьому, зауважимо, у своїх 

працях учений представив, мабуть, найбільш ґрунтовний у сучасній естетиці 

аналіз основних етапів формування сучасного мистецтва, а також основних 

напрямків і течій, які з ними пов’язані.     

Філософ зауважував, що період самокритики естетики як спроби 

осмислити основні проблеми, з якими ця наука зіткнулася на початку ХХ ст., 

пов’язаний із двома течіями: герменевтично-феноменологічною 

і протилежною їй – логіко-аналітичною. У працях представників цих течій 

підіймалися питання окреслення предмета, наукового методу пізнання 

естетики, осмислення основних її категорій.  

С. Моравський представив блискучий аналіз трьох основних типів 

позицій щодо кризи естетики: перший проголошував живучість та 

адекватність естетичних категорій, другий підкреслював необхідність 

реформування естетики, третій вважав естетику неактуальною. Сам учений 

висловлювався на користь третього розв’язання. Пропагуючи неактуальність 
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естетики, він твердив про необхідність її заміни анти естетикою, при цьому 

висловлюючи сумнів щодо можливості реалізувати цю пропозицію на 

практиці, вважав, що саме по собі будування антиестетики наразі 

є передчасним і навіть абсурдним [255, c. 52].  

Зауваживши, що конфронтація неоавангардизму і sacrum мистецтва 

спричиняє неактуальність класичної естетики, С. Моравський водночас 

стверджує, що естетика як така має враховувати ту ситуацію, яка склалася 

у сучасному мистецтві. Найважливішим питанням у цьому зв’язку 

є необхідність осмислення предмета естетичних досліджень за нових умов.  

С. Моравський вважає, що предметом сучасної естетики має бути не 

цінність і критерії оцінювання, але poiesis, тобто царина, яка займається 

творчістю, здатністю творити.  

Естетик виокремив вісім основних різновидів творчості: 

1) творчість у значенні ступеня здатності творити (від халтури, 

художнього браку до віртуозності, майстерності); 

2) творчість у значенні здатності формувати з даних елементів нову 

цілісність (компонування, оформлення); 

3) творчість як пізнавальна операція, характерна філософії і науці 

(здатність – не чужа також мистецтву – відкривати суттєві риси природи, 

суспільства і людського буття); 

4) творчість як винахідливість; 

5) здатність до творення уявних світів (притаманна також художній 

творчості); 

6) здатність підтримувати інтенсивний чуттєвий контакт із людьми чи 

речами, а також здатність надання смислу певним витворам природи, 

а особливо культури, що пов’язано з герменевтичною діяльністю; 

7) уміння керувати власним розвитком для досягнення максимального 

рівня ідентичності й реалізації власних потенцій; 
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8) здатність розкривати добро, що є в людині, його активізація 

у щоденному житті [249, c. 122]. 

Зіставивши ті позитивні моменти, які випливають із пізнання 

своєрідності творчого акту, здійсненого у психології і в феноменології, 

С. Моравський висловлюється на користь феноменології творчих актів, 

оскільки в пізнанні цього типу «твором» буде сама людська матерія 

в самопошуку, інтимному контакті та автентичній інтеракції. 

Наступним кроком у характеристиці творчості як предмету пізнання 

посткласичної естетики («антиестетики» у термінології С. Моравського) є, на 

думку філософа, аналіз її аксіологічної природи. Він звертає увагу, зокрема, 

на те, що творчість як така розглядається як щось ціннісне саме по собі. Однак 

ключове питання, яке виникає в цьому зв’язку: чи завжди в результаті 

ціннісного творчого акту може виникнути ціннісний твір? Це питання 

відсилає до наступного: чи існують зв’язки між цінностями творчого акту 

і метою, яку він осягає? У результаті міркувань естетик приходить до 

висновку, що результат ціннісних творчих актів сам не обов’язково має бути 

цінністю. Називає це ефектом одного з аспектів антиномії буття особи 

й людської історії.  

Розрізнивши естетику й антиестетику, С. Моравський розрізнив також 

пов’язані з цими етапами розвитку естетичної думки поняття мистецтво 

й антимистецтво. Основною рисою антимистецтва, на його думку, є зміщення 

його центру від побудови віртуальних світів до суспільного досвіду.  

Головною причиною кризи естетики С. Моравський вважав кризу 

сучасного мистецтва, яка полягала в запереченні естетичного sacrum як 

визначальної характеристики всіх творів, що належать до сфери мистецтва. 

Учений зауважував, що основною функцією мистецтва є його естетична 

функція, яка пов’язана з аксіологічним виміром, а саме з наявністю 

адекватних для естетичного сприйняття й оцінювання твору мистецтва умов. 

Такий підхід мав як послідовників, так і противників. Одним із його 
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послідовників був, зокрема, Р. Інґарден, до теорії якого багаторазово звертався 

С. Моравський.  

Загалом, криза новітньої моделі естетики, яка захищає автономію 

й естетичність мистецтва, актуалізувала питання про ідентичність в естетиці, 

а отже, питання про предмет естетичних досліджень, про межі й методи самої 

естетики. Якщо в першій половині цього століття питання про ідентичність 

ставилось у рамках естетики як філософії мистецтва (концепції М. Гайдеґера, 

Р. Інґардена, Т. Адорно, Г.-Ґ. Ґадамера), то у другій його половині 

найважливішою проблемою став пошук нової форми естетики, яка б виходила 

за межі мистецтва, а навіть філософії.  

У 50-х рр. ХХ ст. поширення набули антиесенціалістські концепції, які 

відкидали універсальність моделі естетичної концепції мистецтва, 

заперечуючи можливість розкриття й окреслення сутності мистецтва як такого 

(П. Зіфф, В. Кеннік, М. Вейтц, Б. Тільмен). Однак уже у 60-х рр. ХХ ст. 

відбулася гостра критика антиесенціалізму в естетиці у працях 

М. Мандельбаума, Й. Марголіса, Дж. Дікі та  М. Бердслі. 

Теоретичною пропозицією виходу з кризи був погляд, згідно з яким 

необхідною є модифікація філософських принципів естетики попередньої 

доби, яка б допомогла уникнути естетичного нормативізму. Такою була точка 

зору Т. Школута і С. Дзямського.  

Своє бачення тих проблем, із якими зіткнулася естетика у ХХ ст., 

презентували такі сучасні естетики, як Р. Шустерман [335], В. Велш [407] 

і Б. Дзємідок [127]. Перш за все, згадані дослідники висловлюють 

переконання, що предмет естетики не має обмежуватися мистецтвом. Якщо 

у розширеному предметі естетики мистецтво далі відіграє важливу роль, то, 

однак, не може вона зводитись ані до творів виключно високого мистецтва, 

ані теж обмежуватися лише творами західного мистецтва. Крім того, існує 

нагальна потреба здійснення досліджень культури й популярного мистецтва, 

а також досліджень транскультурного характеру. Подібний погляд у цій 
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справі мають такі естетики, як У. Еко, М. Валліс, В. Велш, М. Голашевська та 

ін. 

Наступним важливим моментом, на думку сучасних естетиків, 

є необхідність повернення категорії естетичного досвіду як такого, що 

організовує естетичну рефлексію над мистецтвом і всіма іншими естетично 

зорієнтованими сферами. Говорячи про повернення, маємо на увазі поява під 

тією ж назвою чогось зміненого. Запропоноване Р. Шустерманом поняття 

естетичного досвіду – звільнене від опозицій естетичності і практичності, 

контемпляції і дії, духовності і тілесності – відходить від будь-яких 

посткантівських спроб тлумачення цієї категорії. 

Ще однією проблемою є реабілітація сфери чуттєвості й тілесності 

в естетиці, пов’язана з введенням сенсуально-валентних моментів у сферу 

естетичного досвіду. Таке введення спиралося на положення протяжності, а не 

опозиції, тобто відбувається включення до естетичних чуттів усіх чуттів 

людини, особливо тактильних і пріоцептивних. Зауважимо, що саме на цьому 

моменті ґрунтуються естетичні концепції В. Велша і Р. Шустермана.  

Відчутною сьогодні є інтенсифікація процесів естетизації дійсності у її 

різноманітних (поверхових і глибинних, художніх і позахудожніх) проявах, 

що охоплює не лише сферу матеріальних речей (консюмпція, реклама), але 

теж епістемологію, етику, створює спокусливе бачення естетичного життя. 

Окрім згаданих трьох естетиків про це також писали Ж.-Ф. Ліотар, М. Валліс, 

М. Голашевська, М. Фітчерстон. 

Вагомою у трансформації розуміння завдань сучасної естетики є участь 

мультимедіа; естетика, з одного боку, дозволяє нам розуміти медіа-процеси, 

пов’язані з дедалі більшим зануренням у світ кіберпростору, а з іншого – під 

впливом медіа – вона перетворює і модифікує свої поняття і твердження.  

Необхідним сьогодні є також прийняття трансдисциплінарної 

і транскультурної перспективи в естетичних дослідженнях. Префікс транс 

використовується не випадково, він витіснив давній інтер, а це означає, що 
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модель діалогу, тобто реляції бі – чи мультилатентних між різними 

дисциплінами знання, при утриманні їх міцної автономії, чи аналогічно між 

зрозумілими у такий спосіб культурами, не витримує випробовування часом. 

Трансдисциплінарність пронизує наскрізь всі дисципліни і є умовою їх 

сьогоднішнього функціонування, а введення опції транскультурності дозволяє 

побачити у відмінному, колись непередбачуваному і захопливому контексті 

проблеми власної культури. 

Слід зауважити, що визначені відомими теоретиками проблеми сучасної 

естетики не вичерпують, однак, списку тих явищ і процесів, які відбуваються 

сьогодні у цій галузі. Деякі проблеми залишилися все ж поза увагою В. Велша 

і Р. Шустермана.  

Варто було б звернути увагу, зокрема, на важливість екологічної 

перспективи, оскільки перші спроби переформулювати поняття естетичного 

досвіду і постановки його в центрі естетики було здійснено саме на базі 

екологічних понять середовища. Свідченням цього є, наприклад, праці 

Арнольда Берлеанта, які розробляють концепцію естетики заанґажування. 

У цьому контексті можна пригадати також ряд сучасних концепцій, які 

підкреслюють значення екологічної перспективи у процесі трансформації 

дисципліни естетики. Так, методологічні принципи естетики навколишнього 

середовища, а також переваги естетичних досліджень цього типу містяться 

в праці Д. Чалмерса «Environmental Aesthetics». Про аналогію теоретичної 

структури естетики навколишнього середовища з інституцією мистецтва, 

а також про поєднання «екосвіту» зі «світом мистецтва» в естетичну культуру 

в цілому йдеться у працях найвідомішого представника екоестетики Ірйо 

Сепанмаа [323].   

Трансформація предмета сучасної естетики, очевидно, вимагає 

трансформації традиційних понять. Про розширення меж естетики, 

необхідність трансформації її традиційних понять писали У. Еко, М. Валліс, 

Ж.-Ф. Ліотар та інші. На думку Ж.-Ф. Ліотара, на зміну мімезису сьогодні 
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приходить творча уява, яка є чи не єдиним критерієм, що визначає право на 

творчість. В сучасному мистецтві відбувається перехід від досвіду до 

експерименту. Йдеться тут також про відмову від традиційних категорій 

«творець» і «реципієнт».  

Ж.-Ф. Ліотар дотримується тези, що творення завжди є творенням для 

когось, а згідно з комунікативною діяльністю твір сам продукує своїх 

реципієнтів. У такий спосіб філософ висуває перед естетичною комунікативну 

ситуацію. Творець і реципієнт здатні комунікувати за посередництва твору 

мистецтва – вони стають рівноправними партнерами в комунікативній 

ситуації, в якій твір, позбавлений своїх метафізичних конотацій, стає чистим 

переказом [233, c. 190].  

Зміни в сучасній естетичній свідомості спричинили також 

трансформацію уявлень про роль естетичного переживання в естетичному 

досвіді як такому. Сьогодні відбувається зміщення акцентів відповідно до 

теоретичних установок, які домінують в сучасній естетиці течій 

(когнітивістика, теорія розуміння і емоціоналізм). Важливим сьогодні є не 

естетичне переживання, а розуміння чи емоційний струс, тоді як естетичне 

задоволення, що постає в естетичній ситуації, підтримується інтелектуальним 

задоволенням або гострим, деколи негативним емоційним переживанням. 

Тому невипадково постмодерному мистецтву притаманні теорії, які 

концентрують свої зацікавлення не на естетичних цінностях мистецтва, але на 

його пізнавальних, комунікативних чи світоглядних функціях (наприклад, 

Н. Гудмен, А. Данто, У. Еко, Ю. Лотман ті ін.) чи на питаннях розуміння та 

інтерпретації твору мистецтва (як приклад, можна назвати різні версії 

герменевтики і теорії інтерпретації).  

Можна ствердити, що естетику не оминула популярна у ХХ ст. 

дослідницька стратегія, представлена за допомогою префікса ре-: 

реструктуризація, реконструкція, ревізія тощо. Естетика, яка піддана 

деконструктивним і реконструктивним операціям, стикається з проблемою 
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визначення своєї ідентичності як дисципліни знання. Ця проблема 

ускладнюється, оскільки стосується не лише внутрішніх перетворень 

естетики, але й усього контексту культури, яка сьогодні – у своїх 

найвизначніших проявах (мистецтві, науці, релігії, політиці) – також шукає 

власної ідентичності.  

Поряд із процесом деавтономізації естетики протікає процес 

деавтономізації мистецтва. Це стосується як сучасного мистецтва, що 

відсилається до різноманітних проявів суспільного і політичного виміру 

життя (консюмпціонізм, тероризм), так і мистецтва позаєвропейського 

простору, де ніколи не було такого характерного для заходу відділення 

мистецтва від життя. Відходячи сьогодні від естетичної автономізації, свідомі, 

що твори мистецтва в нашій культурі вже не функціонують в елітарній 

естетичній ситуації, але в соціальній спільноті, піддані тиску ринку, медіа, 

політиків тощо.  

Важливим у цьому контексті є питання про наявність головної 

естетичної категорії – прекрасного поза мистецтвом, наприклад, у сфері 

споживання. Таким чином, відкривається величезний простір роздумів, 

пов’язаних (знову ж таки) з проблемою деавтономізації естетики, а також 

міркувань щодо відношення естетичних цінностей до цінностей споживання. 

Необхідним, отже, є визначення співвідношення естетичності й утилітарності, 

що виходить за межі проблеми споживання і стосується того, як ми зможемо 

подолати успадкований поділ на високе мистецтво, головною цінністю якого 

було прекрасне, і мистецтво споживання, зорієнтоване на задоволення потреб 

пересічного споживача. Розв’язання цього складного питання вимагає 

додаткової уваги. Адже недарма пункти продажу сьогодні називаються 

галереями, а куплені продукти часто симулюють свою важливість, що лише 

збільшує їхню естетичну вартість. Зрозуміло, що досить вагому роль 

у суспільстві споживання відіграє реклама й мода.  
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Деестетизація сучасного мистецтва й естетизація щоденного життя, які 

призвели до часткової зміни головних форм задоволення естетичних потреб, 

знайшли віддзеркалення в сучасній філософії, особливо в естетиці, етиці 

і філософії культури. Звісно, сучасна естетика як галузь знання не може 

ігнорувати інтенсивної естетизації сучасної культури і нашої повсякденності. 

Сьогодні зрозуміло, що неприйнятною є сформована в середині ХХ ст. модель 

естетики, яка зводиться лише до філософії мистецтва.  

В цілому, питання взаємовідношення між естетикою і філософією 

культури є сьогодні однією з найбільш дискусійних проблем. Зростання ролі 

явищ естетизації життя веде до неуникного зв’язку сучасної естетики 

і філософії культури, але навряд це призведе до розмивання естетики 

в філософії культури і втрати нею автономності. Естетика надалі буде, 

передусім, філософською й аксіологічною дисципліною, у полі її зору 

перебуватиме проблематика, пов’язана з окресленням сутності і основних 

характеристик естетичних феноменів. 

Варто зауважити, що одну з «розгорнутих» відповідей на кризу 

в естетиці, що мала місце наприкінці ХІХ ст., дає польська естетика початку – 

першої половини ХХ ст. Методологічні пропозиції її представників: Романа 

Інґардена, Мечислава Валліса, Владислава Татаркевича, Станіслава 

Оссовського, Генрика Ельзенберга, Леопольда Блауштайна та ін. – сприяли 

вирішенню тих проблем, із якими зіткнулася естетика на початку ХХ ст.  

 

 

1.2. Історико-філософський контекст польської естетики першої 

половини ХХ ст.  

 

Польська філософія першої половини ХХ ст. здійснила достатньо 

цінний внесок у двох дисциплінах. Першою, як відомо, є логіка і методологія, 
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а також пов’язана з ними філософія мови і філософія науки. Другою з них 

є естетика і філософія мистецтва.  

Найбільший внесок у розвиток польської естетики здійснили такі 

представники першої половини ХХ ст., як Владислав Татаркевич, Роман 

Інґарден, Станіслав Оссовський, Генрик Ельзенберг, Мечислав Валліс, 

Леопольд Блауштайн та ін.  

Вони представили зрілі та оригінальні естетичні концепції, які деколи 

випереджали європейську думку. Їхні вчення об’єднує прагнення здійснити 

ґрунтовний аналіз основних естетичних явищ, при цьому можна чітко 

визначити специфіку їхніх підходів. Зокрема, Р. Інґарден як представник 

феноменології зосереджував свою увагу, передусім, на схопленні сутності 

й онтологічних аспектів буття основних естетичних феноменів. Вчення 

В. Татаркевича можна охарактеризувати як аксіологічну й історично 

сприйняту естетику. Концепція естетика й соціолога С. Оссовського 

підкреслює значення соціокультурних передумов процесу творчості 

і сприйняття мистецтва. Своєю чергою, концепція естетичних переживань 

і цінностей М. Валліса звернена до семіотики та теорії розуміння. Вчення 

Л. Блауштайна можна окреслити як феноменологічно-психологічну естетику 

медіа. Натомість Г. Ельзенберг представив у польській естетиці аксіологічну 

концепцію символічної (художньої зокрема) культури. 

Зауважимо, що суттєвий вплив на польську естетику першої половини 

ХХ ст. здійснила, зокрема, Львівсько-варшавська школа, оскільки більшість 

представників естетики цього періоду формували свої концепції під впливом 

чи в опозиції  до її доробку. Як відомо, з львівським університетом були 

пов’язані, працевлаштований там Р. Інґарден (1925–1939), а також 

Л. Блауштайн, який здобував там філософську освіту (1923–1927). 

У варшавському університеті з 1915 року з перервами до 1960 року працював 

В. Татаркевич; у тому ж році там розпочав навчання С. Оссовський, а з 1916 

року – М. Валліс.  
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Не дивно, що спільною рисою концепцій першої половини ХХ ст. 

є тяжіння до мови, схильність до семантичного аналізу і висока логічна 

культура. Ці риси можна зауважити навіть у таких противників сцієнтизму, як 

Г. Ельзенберг та Р. Інґарден. Хоча Р. Інґарден (відповідно до 

феноменологічних установок) протиставлявся скептицизму 

й позитивістському мінімалізму, пропагованому творцями Львівсько-

варшавської школи, однак, велике значення приписував поняттєвому 

і термінологічному аналізам.  

У сфері семантичного аналізу Р. Інґарден осягнув майстерність, якій 

можуть позаздрити як сучасні представники аналітично-лінгвістичної 

естетики, так і найвідоміші (німецькі й французькі) представники 

феноменологічної традиції. Тому не буде помилкою назвати його теорію 

феноменологічно-аналітичною естетикою. Так само, як естетику 

С. Оссовського можна визначити як соціологічно-аналітичну, М. Валліса – як 

психологічно-аналітичну, а В. Татаркевича – як історично-аналітичну. 

Високу оцінку концепціям представників польської естетики першої 

половини ХХ ст. зустрічаємо в сучасного польського естетика Б. Дзємідока, 

який визначав цей період як надзвичайно важливий етап в історії польської 

естетичної думки, називав його «найкращим періодом розвитку польської 

філософської естетики». Варто зазначити, що ця оцінка досі є актуальною.   

Міркування представників польської естетики першої половини ХХ ст. 

щодо предмету, методологічних принципів, а також перспективи розвитку 

естетики як науки сприяють кращому розумінню їх естетичних концепцій, 

зокрема, схопленню їх позиції відносно ключових естетичних питань та 

категорій. При цьому варто зауважити, що на формування їхніх естетичних 

позицій значний вплив мало філософське підґрунтя їхніх вчень, 

приналежність до певного філософського напрямку чи течії, а також коло 

їхніх наукових інтересів. Тому з метою здійснення цілісного дослідження 
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поглядів представників польської естетики першої половини ХХ ст. слід 

звернутися також до сторінок їхньої наукової біографії. 

Яскравим представником польської естетики досліджуваного періоду 

був Владислав Татаркевич (1886–1980) – видатний польський естетик, 

блискучий історик філософії та мистецтвознавець. Навчався на різних 

напрямках (право, психологія, філософія, антропологія, зоологія, історія 

мистецтва) у Варшавській політехніці і Варшавському університеті. Крім 

того, студіював у Берліні, Марбурзі (у Германа Когена і Пауля Наторпа), 

а також у Парижі і Львові. Саме у Львівському університеті захистив 

докторську дисертацію у 1919 році.  

Був професором Варшавського університету в 1915–1919 та 1923–1961 

роках. Викладав тут історію філософії, етики й естетики. У 1919–1921 рр. 

викладав історію філософії в Університеті Стефана Баторія у Вільно, згодом 

історію мистецтва й естетики у Познанському університеті. З 1930 року 

В. Татаркевич став членом Польської академії наук. 

Творчий спадок філософа увійшов до світової скарбниці науки 

й культури. Написав понад 300 праць. До найбільш відомих належать: 

тритомна «Історія філософії» («Historia filozofii»), яка перевидавалась багато 

разів, «Про щастя» («О szczęściu»), «Зосередження і мрія» («Skupienie i 

marzenie»), тритомна «Історія естетики» («Historia estetyki»), «Дорога до 

філософії» («Droga do filozofii»), «Про досконалість» («O doskonalości»), 

«Парерга» («Parerga»), «Історія шести понять. Мистецтво, прекрасне, форма, 

творчість, відтворення, естетичне переживання» («Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, 

piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne»). 

В. Татаркевич був одним із найбільш відомих гуманістів свого часу, 

великим нащадком найкращих цінностей середземноморської культури, 

світової слави естетиком, філософом та істориком мистецтва. Як зауважує 

дослідниця його творчості Аліція Кучинська, «життя Владислава Татаркевича 

було без решти присвячене ідеї Прекрасного, Блага та Істини. Дослідження їх 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1886
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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історії і власне життя були для Професора одним цілим. Він був не лише 

теоретиком цінностей, які містились у триєдиній хореї, але також їх 

послідовником» [225, c. X].  

Слід зауважити, що естетика відігравала важливу роль у творчості 

В. Татаркевича. Саме в цій сфері досліджень, вважає філософ, з’являються 

живі категорії, які прагнуть передати весь запал навколишнього світу. 

Естетичні дослідження В. Татаркевича містять положення з історії 

мистецтва, теорії музики, поезії і пластики. Філософ здійснив ґрунтовний 

аналіз ґенези й розвитку основних естетичних категорій. Найбільше уваги він 

присвятив аналізу сутності мистецтва, феномену творчості, видам і типам 

естетичних переживань і дослідженню природи естетичних цінностей.  

В. Татаркевич зауважує, що зазвичай естетику визначають як науку про 

прекрасне, або як науку про мистецтво. Деякі теоретики окреслюють 

прекрасне і мистецтво як два підрозділи естетики і займаються двома. Обидва 

поняття – мистецтво і прекрасне – мають свою сферу. При цьому прекрасне 

постає не лише в мистецтві, а мистецтво піклується не тільки про прекрасне. 

У певні періоди історії, зазначає філософ, не бачили зв’язку між прекрасним 

і мистецтвом. Пізніше, однак, відбулося зближення цих двох сфер. Саме їх 

зближення, на думку В. Татаркевича, є характерною рисою історії естетики. 

Естетика як єдність цих двох сфер охоплює, таким чином, як науку про 

прекрасне, так і науку про мистецтво, є, отже, наукою двох напрямків [367, 

c. 29]. 

Важливим положенням естетики як науки є, згідно з В. Татаркевичем, 

проблема естетичного переживання. Зосередження уваги теоретиків на 

дослідженні об’єктивного прекрасного як основної проблематики естетики, на 

думку філософа, може привести це дослідження до суб’єктивізму, оскільки 

прекрасним може бути для когось все або нічого, залежно від того, яку 

позицію займаємо: естетичну чи ні. Тому естетики дійшли до висновку, що 

основним поняттям їх науки є не прекрасне, а естетична позиція 
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і переживання прекрасного; саме їх дослідження є відповідним завданням 

естетики. Таким чином, підсумовує  філософ, в естетиці мають місце як 

об’єктивні, так і суб’єктивні положення. Така двоїстість естетики 

виражається, згідно з ним, у протиставленні того, що в прекрасному і в 

мистецтві зумовлено предметом, а що людиною [367, c.30]. 

В. Татаркевич звертає також увагу на існування в історії естетики двох 

провідних течій: естетики експресії й естетики контемпляції. Філософ 

зауважує, що ці течії існують паралельно і тому не має сенсу у їх 

конфронтації. Необхідно натомість визнати, що існує як прекрасне експресії, 

так і прекрасне самої форми [349, c. 136].  

Досі малознаною широкому загалу залишається творчість представника 

польської естетики першої половини ХХ ст. Генрика Ельзенберга (1887–1967) 

– польського філософа, який займався в основному етикою, естетикою, 

аксіологією та історією філософії.  

У віці 9 років був висланий батьком на навчання до Швейцарії. Батько 

прагнув вивчити сина на інженера, але переважили гуманітарні й літературні 

зацікавлення майбутнього філософа. Перебуваючи за кордоном, Г. Ельзенберг 

опанував сім іноземних мов (латинську, грецьку, німецьку, французьку, 

англійську, італійську і санскрит).  

У 1905 році розпочав студії в Паризькому університеті. Навчався під 

керівництвом таких видатних учених, як А. Бергсон, В. Брошар, Л. Леві-

Брюль і Ф. Раух. У 1909 р. захистив кандидатську дисертацію на основі праці  

«Le sentiment religieux chez Leconte de Lisle» («Відчуття релігії у Леконта де 

Ліля»).  

У 1912 р. повернувся до Польщі. У 1914–1915 рр. як доброволець брав 

участь у І світовій війні. З вересня 1917 р. до квітня 1918 р. вчителював у 

гімназії в Закопаному, згодом у гімназії в Кракові. З липня до жовтня 1920 р., 

знову як доброволець, брав участь у польсько-більшовицькій війні. У 1921 р. 

на основі праці «Марк Аврелій. З історії і психології етики» («Marek Aureliusz. 
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Z historii i psychologii etyki») захистив докторську дисертацію в Ягелонському 

університеті. Після цього переїздить до Варшави, де працює учителем 

французької мови, латини і пропедевтики філософії в Державній гімназії ім. 

Марії Конопніцької, одночасно викладає філософію у Варшавському 

університеті.   

У 1936 р. переїздить до Вільна, де аж до закриття Університету Стефана 

Баторія (15 грудня 1939 року) викладав етику, естетику, теорію цінностей та 

історію філософії. Був ініціатором і співзасновником Віленського 

Демократичного клубу. Період окупації провів у Вільно. Брав участь 

у таємних засіданнях Віленського філософського товариства.  

У березні 1945 року переїздить до Любліна, де викладає французьку 

літературу в Католицькому університеті (КУЛ), восени того ж року переїздить 

на постійне місце перебування до Торуня. Викладав аксіологію та історію 

філософії в Університеті Миколи Коперніка до 1950 року, доки не був 

усунений від дидактичних занять комуністичною владою за «невиправний 

ідеалізм». Повернувся до викладацької діяльності в університеті 1957 року, а у 

1960 році, у віці 74 років, вийшов на пенсію. Продовжував, однак, активну 

наукову діяльність. Помер у квітні 1967 року. 

Хоча писав Г. Ельзенберг багато, значна частина його праць залишилася 

в рукописах. Видав три ґрунтовні праці: «Клопіт з існуванням» («Kłopot 

z istnieniem»), унікальний у польській літературі філософський щоденник, 

який вівся понад 56 років (з 1907 до 1964 р.), дві інші – «Спроби контакту» 

(«Próby kontaktu») i «Цінність і людина» («Wartość i człowiek») – були 

авторським вибором есе та нарисів, які Г. Ельзенберг вважав найбільш 

суттєвою частиною свого творчого спадку. Процес видання досі не 

опублікованих праць триває від смерті автора і донині.  

Г. Ельзенберг був переконаний, що естетика виконує пізнавальну 

функцію. Задуми для теоретичних рішень філософ черпав з особистих 

переживань, що нечасто практикується естетиками. Найважливішими 
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питаннями його естетичної концепції є положення естетичних цінностей, 

естетичного переживання й розуміння твору мистецтва. Звертає увагу на 

зв’язок між ними: «Не слід легковажно трактувати цінності, які твір мистецтва 

вносить у світ завдяки переживанню, предметом якого стає» [140, c. 198]. 

У результаті естетичного сприйняття твору мистецтва, згідно з ученням 

філософа, народжується щось винятково важливе, а саме – естетична цінність. 

Загалом, аксіологія була основним предметом зацікавлень Г. Ельзенберга, 

якого ще називають «служителем культу цінності». Багато важливих 

спостережень із теорії естетики і її ключових аспектів міститься в його 

літературно-критичних есеях. 

Представник польської естетики, видатний філософ, феноменолог 

Роман Вітольд Інґарден (1893–1970) у 1911 році розпочав свої філософські 

студії у Львівському університеті. Вивчав філософію та математику під 

керівництвом Казимира Твардовського, учня Франца Брентано. З квітня 1912 

року навчався у Ґеттінґенському університеті під керівництвом Едмунда 

Гуссерля. У 1916 році переїздить із Гуссерлем до Фрайбурга. У 1918 році 

захищає дисертацію під керівництвом Е. Гуссерля на тему: «Інтуїція та 

інтелект за Анрі Бергсоном».  

Після габілітації Р. Інґарден працював на посаді професора Львівського 

університету. Після війни працював у Торуні та Яґеллонському університеті в 

Кракові. Був членом Польської академії знань (до 1951року) та Польської 

академії наук.  

Відомо, що саме Р. Інґарден здійснив переклад праці І. Канта «Критика 

чистого розуму» польською мовою. Однак, як сам зауважував, Канта не 

любив. Досить критично сприймав трактування І. Кантом ряду 

основоположних моментів естетичного досвіду, зокрема, його розуміння 

характеру естетичного сприйняття, процесу формування естетичних суджень 

та особливостей естетичного оцінювання. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1951_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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У час Другої світової війни Р. Інґарден пише свій головний твір «Спір 

про існування світу» («Spór o istnieniu świata»). Хоча свої попередні праці він 

писав переважно німецькою мовою, цей твір принципово пише польською, що 

вважає своєрідним духовним опором, який допоміг йому вижити в найважчий 

період.  

Р. Інґарден упродовж багатьох років листувався з Едіт Штайн, також 

ученицею Е. Гусерля. У листах Р. Інґарден ділився з колежанкою про свої 

наукові плани, обговорював із нею ідеї, які згодом вилилися у його головних 

філософських дослідженнях, присвячених вирішенню онтологічних та 

епістемологічних питань. Е. Штайн була для Р. Інґардена і подругою, 

й опонентом, а часом навіть посередником між ним та Гусерлем. Тому важко 

перецінити значення їхнього спілкування для Р. Інґардена та біль утрати, коли 

улітку 1942 р. Е. Штайн, монахиня єврейського походження, загинула 

у газовій камері Освенціма. Пізніше її було канонізовано Папою Іваном 

Павлом ІІ.  

У листах до самого Е. Гусерля (ще в період написання дисертації, з 1918 

р.) Р. Інґарден критикує вчення вчителя, а саме проголошуваний ним 

трансцендентальний ідеалізм,  згідно з яким існування «реального світу» 

залежить від свідомості. Внаслідок полеміки з Гуcерлем з’явилися власні 

онтологічні дослідження Р. Інґардена, результати яких містяться не лише 

у вже згаданій праці «Спір...», але також у численних працях з естетики. 

Сьогодні Р. Інґардена вважають «хресним батьком», або навіть творцем 

так званої «другої феноменології», що постала внаслідок послідовної критики 

її ортодоксальної, традиційної версії, автором якої був Е. Гусерль [51].  

Зауважимо, що основним поняттям феноменологічної теорії є досвід. 

Для феноменології характерне його широке трактування. Досвід тут не 

зводиться лише до чуттєвого виміру. Кожна сфера феноменів (під феноменом 

розуміють те, що безпосередньо дане, що себе-саме-в-собі-проявляє), 

вирізняється специфікою схоплення, що відповідає природі даного феномену. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%96%D1%82_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F)
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Феноменолог має усвідомлювати, з чим він має справу, а також розуміти, який 

спосіб осягнення є відповідним у цьому разі; має відрізняти те, що наочно 

дане, від того, що лише передбачається; при цьому має вміти все це адекватно 

й чітко описати.  

Пізнавальна позиція, застосована в досвіді, не є «сліпою», але з самого 

початку керована своєрідним a priori, налаштованим на схоплення сутності 

того, що дане. Таким чином відбувається ейдетична редукція, що дозволяє не 

лише виокремити суттєві риси предмета дослідження, але й «перенести» їх 

у процесі ідеації в новий, відірваний від вихідного досвіду факту, предмет 

безпосереднього пізнання. 

Дослідження необхідних зв’язків між моментами, які формують 

сутність, а далі – між різними сутностями є одним з основних завдань 

феноменології. 

Відомий німецький феноменолог Моріц Ґайґер представив основні 

постулати для естетики: вихідним пунктом естетичного аналізу, згідно з ним, 

є феномени. Естетика має схопити естетичний предмет в його 

«феноменальному» забезпеченні, даному в наочній презентації. Наступним 

кроком є розкриття сутності досліджуваного предмета шляхом 

інтелектуальної інтуїції. Феноменологічний метод долає обмеження як т. зв. 

естетики «знизу» – чисто емпіричної, пов’язаної з експериментальною 

психологією, так і естетики «зверху», що спирається на апріорні установки 

тієї філософської системи, з якої вона виростає [169]. 

Варто звернути увагу на те, що Р. Інґарден не збирався спеціально 

займатися проблемами з царини естетики. Використовував результати 

досліджень у цій сфері, передусім, для вирішення онтологічних положень. 

Однак саме естетичні дослідження філософа викликають справжнє 

захоплення теоретиків і мали найбільший творчий успіх.  

Слід зауважити, що Р. Інґарден мав глибоко виражене естетичне 

почуття та був творчо обдарованою особистістю. Як відомо з його біографії, 
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у молодості він писав вірші, компонував музику. Теоретичні праці також 

свідчать про художній хист автора, його емоційну анґажованість в аналізі 

питань, пов’язаних з сутністю твору мистецтва, характеристикою його 

окремих видів тощо.  

Програмні твори з естетики з’явилися лише в останній період творчості 

Р. Інґардена, хоча цією галуззю він займався впродовж декількох десятиліть. 

Йдеться, насамперед, про дві праці: «Про філософську естетику» («О estetyce 

filozoficznej»), в основу якої було покладено доповідь, виголошену на 

Міжнародному філософському конгресі у Відні 1968 року, i «Про 

феноменологічну естетику» («O estetyce fenomenologicznej»), що виникла на 

основі промови в Амстердамському університеті 1969 року. Обидва твори 

належать до т. зв. метаестетичних, оскільки є авторефлексією автора, його 

роздумами над власними ідеями, висловленими в попередніх працях. У цих 

працях Р. Інґарден ще раз розкрив себе як систематичного філософа, для якого 

синтетичній відповіді на важливі філософські питання (у цьому випадку на 

питання про предмет естетики) має передувати ретельне і вичерпне 

аналітичне дослідження багатьох питань, що містяться в головній проблемі.  

Однією з найважливіших робіт Р. Інґардена з естетики є праця «Про 

літературний твір» («Das literarische Kunstwerk», 1931), визнана певним 

центром, довкола якого зростали наступні естетичні твори автора. Певним 

доповненням цієї праці є робота «Про пізнання літературного твору» 

(«O poznawaniu dzieła literackiego», 1937).  

Вирішенню аксіологічних питань присвячені натомість праці: 

«Естетична цінність і положення її об’єктивного підґрунтя» («Wartość 

estetyczna i zagadnienie jej obiektywnego ugruntowania», 1956), «Художні 

цінності та естетичні цінності» («Wartości artystyczne i wartości estetyczne», 

1964), a також праця «Положення системи естетично значущих якостей» 

(«Zagadnienie systemu jakości estetycznie doniosłych», 1965).  
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Влучну характеристику доробку Р. Інґардена зустрічаємо 

у В. Татаркевича: «Приблизно половина його [Р. Інґардена – K. Ш.] творів 

присвячена естетиці. Їй завдячує, мабуть, більшу половину своєї слави. У ній 

має значні, загальновизнані, можна сказати, класичні досягнення» [363, c. 3]. 

Про винятковий характер досягнень польського філософа у царині естетики 

пише також А. Щепаньська. Вона підкреслює особливе теоретичне значення 

та оригінальність його досліджень, їхнє філософське підґрунтя та плідне 

використання феноменологічного методу, що дозволило здійснити «ейдетичне 

проникнення» і дійти до суті досліджуваних об’єктів [337, c 7]. 

Р. Інґарден прагнув окреслити цілісність естетики, аналізував питання 

предмету її досліджень, основних завдань і методів. Крім того, у своїх працях 

переймався основними тенденціями її розвитку. Зокрема, він зауважував, що 

«інші науки, особливо математичні і природничі дисципліни виробили для 

своїх цілей спеціальні “мови”, однак естетика [...] з цієї точки зору ще 

перебуває у дуже поганому стані [...]. Естетика є ще відносно молодою 

дисципліною» [186, c. 306]. 

Визнаючи естетику філософською галуззю знання, Р. Інґарден 

критикував тенденції, спрямовані на її заміну емпіричною естетикою. 

Підкреслював, що філософська естетика становить теоретичне обґрунтування 

емпіричної естетики, забезпечує цю останню основними поняттями, 

принципами і законами [196, c. 10].  

При цьому філософ акцентував, що емпіричні дослідження дають 

важливі результати і сприяють розвитку естетики. Так, описовий та 

історичний аналіз окремих видів мистецтва, як і психологія естетичного 

переживання чи психологія спілкування з творами мистецтва – відкривають 

можливість кращого розуміння естетичної проблематики. Він підкреслює, 

однак, що філософська естетика є первинною. Перераховує основні поняття 

і суттєві принципи, які неможливо відкрити емпіричним шляхом. Стверджує, 

що, незважаючи на взаємний вплив обох типів естетик, філософська естетика 
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не залежна від емпіричної. Підкреслює важливість розрізнення специфіки 

їхньої проблематики, яка визначає відмінність їх методичного застосування. 

Примат філософської естетики щодо емпіричної в концепції Р. Інґардена 

пов’язаний із головними положеннями феноменологічного методу, а також з 

прагненням прояснити передусім онтологічні моменти творів мистецтва, 

естетичного предмета і цінностей. Таким чином, стає зрозумілим, чому 

Р. Інґарден не звертав достатньо уваги на явища сучасного мистецтва, які 

відсилаються найчастіше до положень емпіричної естетики. 

Естетика як філософська дисципліна охоплює, згідно з Р. Інґарденом, 

такі сфери дослідження: онтологію творів мистецтва й естетичного предмета, 

феноменологію творчого процесу і феноменологічне розуміння стилю творів 

мистецтва, як і відношення до цінностей, феноменологію естетичного 

сприйняття, онтологію і феноменологію цінностей твору мистецтва 

й естетичного об’єкта (художні та естетичні цінності), теорію пізнання твору 

мистецтва й естетичного переживання (особливо пізнання художніх 

і естетичних цінностей), теорію критики оцінювання і філософську теорію 

значення і функцій мистецтва в житті людини [196, c. 11].  

Перераховані сфери дослідження естетики пов’язані між собою таким 

чином, що жодну з них не можемо розглядати окремо від інших. Філософська 

естетика в розумінні Р. Інґардена становить, таким чином, системну єдність.  

Філософ зауважував, що деякі проблеми естетики ще чекають на своє 

вирішення.  

Предметом естетики є, на думку Р. Інґардена, проблема «естетичної 

ситуації». З нею пов’язані положення твору мистецтва, питання його творення 

і сприйняття, естетичного переживання, а також проблема художніх цінностей 

та естетичних цінностей. Естетичну ситуацію Р. Інґарден розуміє як особливу 

зустріч суб’єкта і об’єкта [205, c. 173]. Естетична ситуація є цілісною, залучає 

акти суб’єкта й об’єкта, на які ці акти скеровані, при цьому складові цієї 

ситуації є взаємозалежними.  
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Естетик розглядає аналіз такої зустрічі як методичний прийом, який 

надає внутрішньої єдності естетичним дослідженням, дозволяє уникнути 

однобічності в естетиці, застерігаючи від перекосів чи то у бік об’єктивізму, 

чи то у бік суб’єктивізму.  

Ще один представник польської естетики першої половини ХХ ст. 

Мечислав Валліс / Вальфіш (1895–1975) – видатний польський філософ, 

мистецтвознавець; у 1913–1914 р. навчався у Гейдельберзькому університеті, 

вивчав ботаніку, фізику, історію філософії, філософію релігії. Був учнем 

В. Віндельбанда. Однак чи не найбільший вплив на формування поглядів 

М. Валліса справила теорія Львівсько-варшавської школи.  

Перебування у Гейдельберзі переривають військові дії. У 1816 році 

М. Валліс продовжив навчання на філософському факультеті Варшавського 

університету. Відвідував заняття Яна Лукашевича і Владислава Татаркевича. 

Саме Лукашевич завдав «удар» кантіанству М. Валліса. Філософ закидав 

І. Канту обмеження теорії пізнання до математичного і природничого 

пізнання. Значно більше йому імпонує вчення В. Дільтея, який підкреслював 

значення гуманітарного пізнання для розуміння дійсності. Саме питання 

своєрідності гуманітарних наук стало предметом дисертації М. Валліса на 

тему «Захист гуманістики в сучасній методології» («Obrona humanistyki 

w metodologii współсzesnej»), яку він захистив у 1921 році.  

Після захисту дисертації М. Валліс працював учителем польської мови 

та історії в жіночій гімназії, а також викладачем Інституту театрального 

мистецтва у Варшаві. Після II світової війни отримав габілітацію з естетики у 

Варшавському університеті, а згодом став професором новоствореного 

Університету у Лодзі, де пропрацював 20 років. М. Валліс також був 

викладачем Державної вищої театральної школи і Державної вищої 

кінематографічної школи. Крім того, він був членом багатьох державних 

організацій, зокрема, і при Польській академії наук. У 1965 році вийшов на 

пенсію, переїхав до Варшави, де і помер 1975 р.  
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Займався в основному естетикою, історією і теорією мистецтва. Був 

надзвичайно плідним мислителем. Серед його творів міститься близько 900 

позицій, з них книжок понад 20, а ще велика кількість статей, рецензій, 

перекладів тощо. До його найважливіших праць належать збірка творів 

з естетичної проблематики «Переживання і цінність. Твори з естетики і науки 

про мистецтво (1931–1949)» («Przeżycie i wartość. Pisma z estetyki i nauki 

o sztuce (1931–1949») і посмертно опублікована праця, присвячена 

використанню теорії знаків в теорії мистецтва, «Мистецтво і знаки. Твори 

семіотичні» («Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne»). Реконструкцією головних 

положень програми «відкритої естетики» є натомість праця «Зміни 

в мистецтві і зміни в естетиці» («Przemiany w sztuce i przemiany w estetyce»), 

1972 р. 

Естетична думка М. Валліса є тією ланкою, що об’єднує весь його 

науковий доробок. Крім згаданих творів, значну роль у творчості естетика 

відіграли також праці: з історії мистецтва «Автопортрет» («Autoportret»), 

1964; «Сецесія» («Secesja»), 1967; «Пізня творчість великих художників» 

(«Późna twórczość wielkich artystów»), 1975; з художньої критики «Мистецтво 

двадцятиліття. Вибір творів із 1921–1957 рр.» («Sztuka dwudziestolecia. Wybór 

pism z lat 1921–1957»), 1959. 

Багато цінних зауваг щодо предмета естетики, способу дослідження 

творів мистецтва можна прочитати з конспектів академічних лекцій та 

підготовленої автобіографії. Часто це не опубліковані матеріали, – 

машинописні і зроблені від руки нотатки. Тому їхнє включення до презентації 

наукового доробку є важливим з огляду на їх пізнавальне значення, а також їх 

документальну цінність. 

В естетиці М. Валліс схилявся до аналітичних концепцій з семіотичним 

нахилом. Його праці характеризує прагнення до поняттєвої чіткості, 

виразного окреслення предмету і сфери досліджень. 
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Філософська освіта у М. Валліса поєднується зі знанням про мистецтво, 

а наукова робота з актуально здійснюваною художньою критикою.  

Пропозиції М. Валліса відносно застосування методу естетичних 

досліджень «знизу» зростають із його переконання у необхідності 

безперервної верифікації положень академічної естетики перед лицем змін 

у мистецтві. Особливість постульованої М. Валлісом моделі естетичних 

досліджень полягає в піддаванні сумніву вищого характеру філософського 

дискурсу над дискурсом мистецтва. Філософ переконаний у плюралістичній 

сутності феноменів, які належать до естетичного дискурсу, при цьому 

усвідомлює, що поняття, якими оперує естетика, завжди матимуть лише 

попереднє (не остаточне) визначення. 

Услід за М. Дессуаром М. Валліс розрізняв естетику та загальну науку 

про мистецтво, підкреслював взаємне проникнення предмета їх досліджень. 

Вважав, що естетика й наука про мистецтво повинні спиратися на емпіричні 

дослідження, уникати «спекулятивних, метафізичних, або зовсім містичних 

елементів». Свою програму естетики окреслює як «емпіричну, позитивістську, 

сцієнтистську» [401, c. 220]. 

М. Валліс відмежовувався від естетичного абсолютизму й монізму. Він 

не заперечував історичної цінності нормативної естетики, але відмовляв їй 

у назві наукової теорії. Народжена в результаті теоретичних досліджень теорії 

І. Канта, А. Шопенгауера, Е. Берка і психології В. Вітвицького думка про 

багатоманітний ціннісний світ естетичних предметів вилилася в нього 

в концепцію естетичного плюралізму. У своїй програмі М. Валліс також 

підкреслює інтердисциплінарний характер естетичних досліджень, які можуть 

багато отримати зі співпраці з історією мистецтва, культури, етнологією, 

психологією, соціологією. 

Джерелом метаестетичних міркувань М. Валліса є його полеміка 

з іншими естетиками досліджуваного періоду, особливо з теорією 

Р. Інґардена. Зокрема, критика деяких моментів аксіології М. Валліса, а також 
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його розуміння твору мистецтва і естетичного переживання містяться 

в естетичних працях Р. Інґардена.  

У машинописі лекції з 1946 р. М. Валліс сумнівається у достовірності 

феноменологічного методу, що спирається, на його думку, на певну «ілюзію». 

Насправді, твердить учений, не сягаємо до одиничного, конкретного твору 

мистецтва, а знаходимо в ньому тільки апріорний зміст поняття трагедії, 

музики чи архітектури. 

М Валліс закидає Р. Інґардену аісторизм, поминання різноманітності 

видів і типів мистецтва. Феноменологію називає «новою схоластикою», 

а концепції мистецтва, що з неї виводяться, засуджує в ігноруванні 

художнього плюралізму. Тим самим він піддає сумніву основну установку 

феноменологічної естетики, яка давала їй перевагу над іншими методами у 

тому власне, що її установки мали бути дійсні для «мистецтва взагалі», а отже, 

для всіх його проявів. Закид з подібним змістом він прямо скеровує 

Р. Інґардену, окреслюючи його аналіз твору мистецтва «криптоемпіричним», 

обмеженим «естетичними горизонтами дослідника» [389, c. 223-230]. 

У нотатках під гаслом «Пункти, відносно яких не погоджуюся 

з Інґарденом» («Punkty, co do których nie zgadzam się z Ingardenem») [389, c. 

227] М. Валліс пригадує Р. Інґардену відсутність належної уваги семантично-

символічному шару твору мистецтва, особливо щодо творів сакральної 

архітектури. В іншому місці додає, що інґарденівська концепція твору 

мистецтва виявляється занадто вузькою, аби охопити також твори сучасної чи 

добарокової музики, або теж музику Китаю та Індії. 

У висновках до твору «Проти феноменологічної естетики» («Przeciw 

estetyce fenomenologicznej») [389, c. 229] М. Валліс декларує себе як рішучого 

противника сутнісного дослідження творів мистецтва. На його думку, не існує 

апріорного знання про дійсність, а виконання умов феноменологів бачити речі 

неупереджено міститься «в рамках правильно сприйнятого емпіризму». 
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Р. Інґардена вчений називає «жертвою феноменології», звинувачуючи 

Е. Гусерля в інґарденівському «догматичному антипсихологізмі» і схильності 

до творення гіпостаз. Те, що найцінніше в теорії Р. Інґардена є, на думку 

М. Валліса, незалежне від його феноменологічної теорії. 

Влучним є спостереження М. Валліса, що поточна свідомість, на яку 

посилаються феноменологи, зовсім не є така «неупереджена». Свідомість, 

твердить він, завжди культурно релятивізована. У випадку концепції 

Р. Інґардена вона зводиться до кола середземноморської культури і то тільки 

до деяких її типів і періодів. Вищість «емпіричного дослідника окремих 

мистецтв» над шукачем «сутності» твору феноменологом полягає, на думку 

М. Валліса, у тому, що той перший усвідомлює обмежене значення своїх 

установок, а феноменолог піддається ілюзії, що результати його досліджень 

є універсальними. 

 М. Валліс мав застереження щодо компетенції Р. Інґардена як 

теоретика мистецтва, але не сумнівався в його філософській позиції. Він 

звертав увагу Р. Інґардена на те, що вирішення статусу естетичних предметів 

і естетичних цінностей може бути іншим, якщо прийняти іншу філософську 

установку. Концепція Р. Інґардена вражала М. Валліса також «штучною 

і претензійною термінологією», яка створює враження «неприродного 

відмежування світу естетичних переживань». М. Валліс був далекий як від 

естетизму, так і від аксіоцентризму – сферу естетичних явищ вважав цінною, 

але не втрачав з поля зору інших переживань і цінностей. 

Історія мистецтва, на його думку, мала не лише реєструвати художні 

події, але бути «історією їх сприйняття, розуміння й оцінки впродовж віків». 

Історія сприйняття дозволяє подивитись на історію мистецтва в контексті 

культурних змін – що чудово представив М. Валліс в «Сецесії», вона також 

має значення для розуміння цінності самих творів, вказує на «багатство їх 

інтерпретації». Історію мистецтва М. Валліс бачить як герменевтичну 
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діяльність – як незавершену і здійснювану щоразу заново «розправу 

сучасності з художньою спадщиною минулого». 

У статті «На честь Вінкельмана» («Winckelmannowi w hołdzie») [400, 

c. 191-198] М. Валліс дає яскравий приклад студій над історією сприйняття. 

Показує, по-перше, як творяться і міцніють історичні дискурси. Й. Вінкельман 

не тільки розбудив захоплення грецькою скульптурою, але – як слушно 

зауважив М. Валліс – накинув кільком поколінням переконання, що антична 

краса є чимось єдиним в історії мистецтва. З часу появи твору Й. Вінкельмана 

образ скульптури змінився, вона стала явищем більш розрізненим. Крім 

валлісовської «деконструкції», аж до заперечення, яке викликає захоплення 

образом грецької скульптури, він надалі функціонує в європейській культурі. 

Друга, не менш важлива, рефлексія М. Валліса про участь мистецтва в 

появі дискурсів про сучасність. Переконання, яким завдячуємо 

Й. Вінкельману, про існування певних, визнаних класичними зразків, 

зосереджених в античності, відіграло величезну роль у поширенні 

антимодерністського, критичного відносно теперішнього, дискурсу. Опозиція 

відносно ідеалізованого майбутнього часом набирає крайні форми – М. Валліс 

у цьому питанні займає помірковану позицію. Усвідомлення існування 

багатьох дискурсів не дозволяє йому перейти на позицію О. Шпенглера, якого 

критикує саме за відсутність поміркованості. 

Як історик і критик мистецтва, М. Валліс був переконаний, що не існує 

єдиного, універсального методу аналізу естетичних явищ. 

Зміни в сучасному мистецтві, свідком і коментатором яких був 

М. Валліс, схилили його до визнання недостатності застосованих раніше 

методів інтерпретації. Наскільки давнє мистецтво містилося в кодифікованій 

системі значень, настільки сучасне мистецтво характеризує символічна 

несправність. Також програмна багатозначність викликала супротив 

М. Валліса, який в одній із рецензій запитував, чи взагалі можна говорити про 
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твори мистецтва там, де творці відмовляються від остаточного формування 

своїх творів. 

Рецензію на «Нову історію естетики» («Nową historię estetyki») 

K. Гілберта і Г. Куна учений пише із занепокоєнням про розходження 

естетичної рефлексії і художньої творчості. Він вважає, що естетик принаймні 

частково несе відповідальність за те, що діється в мистецтві [378, c. 277-279]. 

 У контексті подібних дилем і з необхідності зайняти позицію відносно 

дедалі гучніше констатованої кризи естетики зродилася програма «відкритої» 

естетики М. Валліса. Презентує її спочатку 1971 р. у доповіді «Зміни 

в мистецтві і зміни в естетиці» («Przemiany w sztuce i przemiany w estetyce») 

[392, c. 17-18], здійсненій у Любліні, пізніше в розбудованому вигляді на 

Міжнародному естетичному конгресі у Бухаресті 1972 р.  

Ревізії, за М. Валлісом, має підлягати традиційна концепція твору як 

такого, що виникає в основному (якщо не виключно) з естетичних причин. Не 

можна втримати концепцію твору мистецтва як органічної цілісності. 

Оскільки мистецтво виходить за межу естетичності, естетика також має сягати 

результатів інших дисциплін, таких, як структурна психологія і психологія 

глибини, етнологія і соціологія, інформативна теорія і семіотика. 

Позиція відкритості на зміни в мистецтві не допускала також мовчання 

відносно методологічної непристосованості естетики відносно мистецтва. 

У бухарестському виступі М. Валліс говорив, що естетика потребує нових 

понять, нових інструментів дослідження. Одним з таких понять є поняття 

«відкритого твору», введене італійським естетиком У. Еко. Концепція, яка 

говорить про велику кількість, а навіть нескінченість інтерпретації, з яких 

жодна не є привілейована, досконало вписувалася у програму естетики 

М. Валліса, що спиралася на художній та естетичний плюралізм. Відомо, що 

М. Валліс зустрівся з У. Еко на Семіотичному симпозіумі у Варшаві 1968 р. 

Спільним пунктом теорій цих двох філософів є семіологічний напрямок їхніх 

досліджень. 
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М. Валліс вважав, що естетику має характеризувати «відкритість», яка 

бере до уваги подібну відкритість описаних нею творів. Естетика має 

прийняти до відома появу нових напрямків, які радикально поривають із 

традицією, але, як М. Валліс переконував у багатьох газетних статтях, мусить 

мати на увазі довготривалий процес змін у давнину. Глибокі перетворення, 

свідками яких ми є, здійснюються, як зауважував він, у ХІХ ст. і раніше. 

Естетика повинна пам’ятати про зміни, які супроводжують мистецтво, – про 

зміни в культурі та естетичній вразливості людини ХХ ст.  Має її 

характеризувати прихильність як відносно давнього, так і сучасного 

мистецтва. 

Пропозиція «відкритої» естетики М. Валліса – це програма 

плюралістичної естетики, естетики, відкритої на все нові явища в мистецтві, 

естетики, свідомої «вічної провізорності» власних установок, що 

відмежовується від замкненої системи мистецтва і незмінних законів. 

Представником польської естетики першої половини ХХ ст. був також 

Станіслав Оссовський (1897–1963) – відомий польський соціолог, естетик та 

філософ. З 1915 року він вивчав філософію і соціологію у Варшавському 

університеті. З перервою на військову службу та участь у польсько-

більшовицькій війні закінчив навчання у 1921 році. Додатково навчався 

у Паризькому (1921–1922) та Римському (1922–1923) університетах. У 1923–

1927 рр. працював учителем польської мови і пропедевтики у гімназіях 

Варшави. У 1925 році під керівництвом Тадеуша Котарбінського захистив 

дисертацію на тему «Аналіз поняття знаку» («Analiza pojęcia znaku»). У 1928–

1933 рр. викладав у Школі політичних наук. У 1933 році у Варшавському 

університеті захистив докторську дисертацію на основі праці «Біля основ 

естетики» («U podstaw estetyki»). У 1933–1935 рр. навчався у Лондонському 

університеті. Згодом повернувся до Польщі й у 1935–1936 рр. викладав 

у Державному інституті театрального мистецтва. Після війни (1945–1947) на 

посаді професора очолював кафедру теорії культури в Університеті Лодзі. 
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У 1949 році переїздить до Варшави і до 1951 року очолює кафедру соціології 

Варшавського університету. У сталінський період С. Оссовського було 

усунуто від академічної роботи. У 1956 році він повертається у Варшавський 

університет, а крім того, очолює відразу два відділи: теорії культури 

і суспільних змін в Інституті філософії і соціології Польської академії наук. 

С. Оссовський здійснив величезний науковий і дидактичний внесок 

у розвиток польської науки. Написав близько 140 наукових праць з естетики, 

теорії й соціології культури, соціології народу, теорії суспільних класів 

і станів, суспільних зв’язків і методології суспільних наук. Праці Оссовського: 

«Біля основ естетики» (1933), «Суспільний зв’язок і спадок крові» (1935), «До 

нових форм суспільного життя» (1943), «Класова структура в суспільній 

свідомості» (1957) і «Про особливості суспільних наук» (1962) – досі не 

втратили актуальності.  

До останніх років життя вчений брав активну участь в організації та 

розвитку наукового життя в Польщі й за кордоном, виконуючи функції, 

зокрема, очільника Польського соціологічного товариства (1957–1963) і віце-

президента Міжнародної соціологічної асоціації (1959–1962). 

С. Оссовський написав лише одну працю з естетики («Біля основ 

естетики”), однак у 30-х рр. минулого століття вона була найбільш повним, 

ґрунтовним і системним опрацюванням естетичної проблематики у світі. 

Дослідник його творчості і відомий польський естетик Богдан Дзємідок, 

висловлює глибоке переконання, що естетичний доробок С. Оссовського дуже 

добре витримав випробовування часом і набув значної актуальності.   

У сфері естетики С. Оссовський зосередився, передусім, на аналізі 

питань ґенези і функцій мистецтва, окресленні сутності й основних 

характеристик естетичного сприйняття, соціокультурної зумовленості 

естетичного переживання й естетичного оцінювання, специфіки естетичного 

сприйняття явищ природи, порівняння естетичних переживань прекрасного 

у природі і прекрасного в мистецтві тощо. 
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Як усі, крім Р. Інґардена, найвідоміші представники польської естетики 

досліджуваного періоду, С. Оссовський репрезентує в естетиці не 

системотвірну, але аналітичну орієнтацію. Щоправда, він не є так стриманий 

і обережний у своїх висловлюваннях, як, наприклад, В. Татаркевич. 

С. Оссовський є критиком метафізичної і спекулятивної естетики 

і послідовником емпіричних методів дослідження, свідченням чого є еволюція 

його естетики в напрямку соціології мистецтва. С. Оссовський усвідомлював, 

що тільки деякі проблеми естетики можна розглядати емпірично. Вважав, що 

у сфері естетики можна виокремити певні групи психологічних 

і соціологічних положень, які можна розглядати строго емпірично. Це або 

положення, пов’язані з естетичним переживанням, або положення, пов’язані з 

художньою творчістю. Але естетика не вичерпується лише цими 

положеннями. Вона також включає розбудову систем оцінювання [285, c. 

356]. Важливою сферою естетичних досліджень є, отже, справа цінностей та 

оцінок.  

С. Оссовський є прихильником широкого розуміння предмета естетики, 

він протестує проти зведення естетики до філософії мистецтва. Як і 

В. Татаркевич, С. Оссовський твердить, що естетика має дві різні, хоча й 

рівноправні сфери зацікавлень: прекрасне і мистецтво. Найближчою до його 

позиції є пропозиція Макса Дессуара й Еміля Утітца, згідно з якою слід 

виокремити дві дисципліни: естетику і загальну науку про мистецтво. Ці дві 

сфери, однак, частково покриваються, бо, як твердить С. Оссовський, для 

мистецтва суттєвими є також позаестетичні цінності, а естетичні явища 

існують також поза мистецтвом. Філософ вважає, що виокремлення науки про 

художні твори і науки про естетичні переживання полегшує розв’язання 

проблем, яке насуває, зокрема, поняття «позаестетичних» чинників при 

оцінюванні творів мистецтва [286, c. 291]. 

Важливим, на думку С. Оссовського, є визнання філософії мистецтва 

частиною науки про культуру, оскільки це дозволить, якщо не перемогти, то 
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хоча б злагодити один з суттєвих її недоліків, а саме – європоцентризм. 

Учений писав: «Наша загальна філософська теорія мистецтва обтяжена 

звучанням європейської філософської традиції і європейських художніх 

категорій» [285, c. 358].  

С. Оссовський аналізує здійснений  Е. Мойманном поділ напрямків 

в естетиці. Останній розрізнив психологічну й об’єктивну естетики. 

Психологічна займається як естетичними переживаннями, так і психологією 

художньої творчості. Об’єктивна естетика своїм предметом вважає аналіз 

видів мистецтва й аналіз естетичних форм в мистецтві і природі. Належність 

до того чи того напрямку визначає те, чи у цьому випадку йдеться про 

переживання чи про предмет, якого ці переживання стосуються. Розвиток 

естетики, зазначає С. Оссовський, демонструє розмежування понять 

і положень, згідно зі щойно розглянутим розрізненням двох сфер цінностей 

в естетиці. Тривалий час в естетиці зустрічаємо спроби надати їй однорідного 

й системного характеру, при цьому одні трактують матеріал з точки зору 

естетичних переживань, інші – художньої творчості.  Перший шлях, зазначає 

С. Оссовський, вибирають швидше психологи, другий – історики мистецтва.  

Окрім естетики у стилі Т. Ліппса, Г. Мейєра чи І. Фолькета, яка 

цікавилась усіма видами естетичних переживань і їх предметів, виникла 

філософія чи загальна теорія мистецтва, що також займається естетичними 

цінностями, тільки в іншому діапазоні. На думку Е. Утітца та М. Дессуара, ці 

дві дисципліни частково покриваються, бо теорія мистецтва займається також 

позаестетичними цінностями творів мистецтва, а естетика розтягується також 

на красу природи. На думку інших (К. Ланге, Ф. Зігель), естетику слід 

ототожнювати з філософією мистецтва або розглядати як галузь філософії 

мистецтва – і в обох цих випадках природа усувається з царини естетичних 

роздумів. Естетичні переваги природи мають цікавити швидше поета, ніж 

дослідника.  
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С. Оссовський вважає, що замість того, щоб гадати, який напрямок 

в естетиці має перемогти, найпростіше і слушно визнати існування двох 

окремих дисциплін: положення прекрасного з боку реципієнтів, тобто 

положення естетичної контемпляції разом із поняттями «подобається–не 

подобається» належать до психології почуттів, а «об’єктивну» естетику 

заступає наука про певні типи людських дій і творів, наука про мистецтво як 

галузь наук про культуру. 

Ще один представник польської естетики Леопольд Блауштайн (1905–

1942/1944) – відомий польський філософ, феноменолог, естетик та психолог. 

Про його життя відомо небагато. Народився у Львові.  Жив 37 або 39 років. 

Невідома точна дата й обставини смерті. Згідно з однією версією, був 

закатований із дружиною Євгенією і сином німцями у Львові у 1942 р., згідно 

з іншою версією – здійснив самогубство у 1943 чи 1944 р.  

Л. Блауштайн навчався на філософському факультеті Університету Яна 

Казимира у Львові у 1923–1927 рр. Належав до останньої генерації учнів 

засновника Львівсько-варшавської школи Казимира Твардовського. Брав 

участь також у лекціях і семінарах Казимира Айдукевича і Романа Інґардена. 

Продовжував розвивати психологічний напрямок у дослідженнях, що 

культивувався у Львові в руслі філософських традицій, хоча в той час 

психологія, здавалося б, уже остаточно відділилася від філософії. 

Л. Блауштайн, натомість, показав, що психологія, принаймні дескриптивна, 

все ще живиться від своєї alma mater – філософії, зокрема естетики. Саме тому 

особливістю концепції Л. Блауштайна є стик психології й естетики. 

Такий підхід підштовхував до пошуку адекватного методу досліджень, 

який би дозволив уникнути, з одного боку, психологізму, тобто зведення 

досліджуваного явища до емпіричних психічних переживань, а з другого боку, 

абстракціонізму, тобто цілковитого відриву роздумів від досвіду, від життєвої 

конкретики. Таким методом став для Л. Блауштайна феноменологічний аналіз. 

Як представник феноменологічної традиції в естетиці, він прагнув дійти до 
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самої сутності речі, програмував дослідження таким чином, щоб 

якнайповніше схопити всі елементи естетичних відчуттів. 

Кандидатську дисертацію писав на тему поглядів Едмунда Гусерля [93]. 

Саме тому один семестр навчався в Гусерля у Фрайбурзі. Однак не можна 

стверджувати, що був учнем Е. Гусерля. Хоча думка останнього присутня 

у працях польського естетика, все ж він залишався, передусім, учнем та 

послідовником Казимира Твардовського. 

У дисертації Л. Блауштайн називає п’ять тверджень Е. Гусерля, з якими 

не погоджується або які не є зрозумілими: 1) що свідомість є прядивом 

психічних переживань у їх однорідному і протяглому потоці; 2) що 

переживаннями є як інтенційні акти, так і враження; 3) що інтенційні акти 

є схопленням, інтерпретацією вражень; 4) що розрізнення враження як акту 

і враження як змісту є неслушним; 5) що розрізнення вражень від 

характеристик предметів є обов’язковим.  

Перша і друга тези викликають сумнів Л. Блауштайна, оскільки, на його 

думку, не можна інтенційні акти і враження охоплювати одним терміном 

«переживання» – це дві групи різних явищ. Інтенційні акти, «наділені» рисою 

інтенційності, є самістю, тобто характеризуються специфічною 

приналежністю до «Я», тоді як враження таких рис не мають [93, c. 66]. 

Враження не є інтенційними, є найбільше носіями інтенційності, інакше 

належать до «Я», порівняно з інтенційними актами. На питання, що ж ці групи 

явищ поєднує, можна відповісти: обидва є елементами свідомості, або 

ж предметами іманентного спостереження, або дані нам очевидним чином, 

або існують у суб’єктивному часі.  

У першому випадку, твердить Л. Блауштайн, Е. Гусерль потрапляє 

у зачароване коло, бо визначає свідомість за допомогою поняття 

«переживання» («прядиво психічних переживань»). Але і в другому випадку 

мали б той самий результат, оскільки й поняття іманентного спостереження 

визначається за допомогою все того ж поняття («спостереження переживань 
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тієї ж свідомості»). Третю можливість Е. Гусерль не може прийняти, оскільки 

необхідність існування інтенційних актів визначаємо шляхом узагальнення, 

тому вони не є очевидними, але навіть якби були такими, це не 

обґрунтовувало б їх єднання в одну групу.  

Е. Гусерль не може також сказати, що спільною властивістю 

інтенційних актів і вражень є те, що їх переживають, оскільки не розрізняє 

пережиття і переживання. На останній гіпотетичний аргумент Л. Блауштайн 

не відповідає контраргументом, оскільки не зрозуміле для нього ні 

розрізнення Е. Гусерлем об’єктивного й суб’єктивного часу, ані те, чи можна 

суб’єктивний час визначити без допомоги поняття «переживання». 

Трансцендентна критика, тобто аргумент проти тверджень Е. Гусерля 

така: інтенційні акти існують у часі, їм бракує просторових характеристик, 

хоча вони й залишаються в певних стосунках із просторовими об’єктами. 

Враження, натомість, є протяжними, локалізованими. Тому враження та 

інтенційні акти варто розрізнити: враження є фізичними явищами, 

а інтенційні акти – психічними.  

Так, зокрема, вважає Ф. Брентано. Тим часом Е. Гусерль це заперечує. 

Якщо враження є складовими свідомості, а свідомість є «прядивом психічних 

переживань», то з цього випливає, що враження належать до психічних 

переживань, тобто не є так, як твердить Ф. Брентано, оскільки лише інтенційні 

акти є психічними феноменами. Веде це, – твердить далі Л. Блауштайн, – до 

абсурдного висновку, що предмети з просторовими характеристиками є 

психічними. Тому й сам Л. Блауштайн переживаннями називає виключно 

інтенційні акти. Отже, свідомість, яка, згідно з Е. Гусерлем, є потоком 

переживань, охоплює інтенційні психічні акти, наділені відсутністю «Я». 

Враження ж не є елементами свідомості.  

Термін «враження» є багатозначним. Враження наділяють фізичним, 

психічним чи чуттєвим змістом. Л. Блауштайн схиляється до третього 
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варіанту і визначає враження як чуттєві сутності, які можуть бути схоплені чи 

інтерпретовані через інтенційні акти. 

Чуттєві сутності дані безпосередньо і через них інтендуємо (прямуємо) 

до певних предметів. Наприклад, комплекс вражень є сутністю, що презентує 

нам предмет, до якого інтендуємо. Ми «приписуємо» ці характеристики 

предмету, тобто в інтенційному акті схоплюємо їх як характеристики 

предмета, до якого інтендуємо. Найчастіше, однак, маємо справу не лише зі 

схопленням вражень, але й із їх інтерпретацією, тобто з приписуванням 

предмету набагато більшого, ніж це дозволяє сутність, яка презентується.  

Запроваджене твердження про інтерпретацію чуттєвих сутностей 

завдяки певним інтенційним актам є наслідком тези про зміну налаштувань із 

налаштування на світ явищ у налаштування наївні й навпаки, з наївного – на 

світ явищ. У наївному налаштуванні отримуємо досвід, що дозволяє нам 

інтерпретувати хаотичні поверхні, розташовані одна біля одної, як 

співналежні до одного предмета. «Різноманітні комплекси таких сутностей, 

дані нам відразу чи по черзі, поєднуються зараз як різні види того ж предмета, 

вони прилягають одне до одного так, що ми можемо бачити лише частину 

тривимірного простору. Виникають завдяки цьому т. зв. зорові явища 

предметів, що відрізняються від матеріальних предметів, ними 

інтерпретованих» [93, c. 76]. 

 Л. Блауштайн розуміє метафізично-епістемологічні наслідки своїх 

міркувань, однак все одно залишається на дескриптивно-психологічному боці 

положення. 

Науковий доробок Л. Блауштайна складається з ґрунтовних досліджень 

зі сфери естетичного досвіду як такого, при цьому основна увага звернена на 

аналіз ролі сприйняття в процесі естетичного переживання («Роль сприйняття 

в естетичному відчутті» [100]) та характеристику процесу схоплення 

предметів естетичної перцепції («Про схоплення естетичних предметів» [96]). 

Сферою зацікавлень Л. Блауштайна були також питання естетичного 
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і психологічного  аналізу, дослідження перцепції кіно («Нотатки до психології 

кіноглядача» [99]), театральної вистави і радіопередачі («Про сприйняття 

радіопередачі» [95]).  

Загалом, аналіз естетичних поглядів представників польської естетики 

першої половини ХХ ст. сприяє кращому схопленню їхніх поглядів щодо 

ключових естетичних проблем. З метою досягнення повноти здійсненого нами 

дослідження необхідно звернутися також до визначення основних 

методологічних принципів аналізу естетичних феноменів у контексті 

польської естетики досліджуваного періоду. 

 

 

1.3. Методологічні засади аналізу естетичного переживання в польській 

естетиці першої половини ХХ ст. 

 

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 і відіграв важливу роль у формуванні уявлень про ключові естетичні 

феномени; 

–  компаративний підхід, який передбачає зіставлення і порівняння ідей 

та позицій;  

–  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. 
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Формуванню методологічних засад цього дослідження сприяли ідеї про: 

кризу філософської естетики та необхідність переосмислення естетичних 

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

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

інтерпретацій як синтез досягнень філософської думки сучасності (П. Рікер); 

філософську культуру як основу руху і трансформації філософських знань 

у процесі міжлюдського спілкування (В. Горський). 

Герменевтична перспектива досліджень естетичних феноменів 

є надзвичайно продуктивною і має тривалу історію. Як відомо, вперше 

в історії герменевтики до дослідження естетичної проблематики звернувся 

один з її представників Вільгельм Дільтей. Предметом його естетичних 

досліджень є зафіксований у творах мистецтва «світ людини». Митця і його 

твори він розумів як неповторювальні форми існування, які належать до 

«світу духу», відмінного від «світу природи». Розуміння у В. Дільтея мало 

психологічне підґрунтя – як здатність відображального проникнення 

реципієнта тексту в первісну психічну ситуацію та інтенцію автора. 

Універсальний вимір герменевтика отримала лише в філософії 

Мартіна Гайдеґера завдяки феноменологічному аналізу становища людини, 

окресленої як «фундаментальна онтологія». Рішуче М. Гайдеґер розірвав із 

традицією сприйняття категорії розуміння як своєрідної дії чи здатності 

суб’єкта і визначив її як основний екзистенціал, який виявляє природу Dasein. 

Онтологізація розуміння відкрила нові можливості розвитку герменевтичного 

мислення. 

Продовжив і розвинув напрямок досліджень М. Гайдеґера 

в герменевтичній теорії Ганс-Ґеорґ Ґадамер. Знаменно, що основоположна 

праця сучасної герменевтики «Істина і метод» Г.-Ґ. Ґадамера, починається 

аналізом досвіду мистецтва. Результати досліджень, отримані автором у цій 

праці, згодом були поширені й застосовані щодо загальної характеристики 

людського розуміння. Згідно з Ґадамером, саме в мистецтві, в його 
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автентичному й живому досвіді загальні засади розуміння вимальовуються 

найбільш виразно, оскільки мистецтво викликає зосередження на собі уваги 

реципієнтів, спонтанне зацікавлення, провокує реакції визнання чи 

заперечення, не залишає людей байдужими. Мистецтво, на думку філософа, 

найбільше сприяє розкриттю характеристик філософської герменевтики. 

Важливими при цьому є три моменти:  

1) смисл мистецтва виростає поза суб’єктивну сферу переживань 

митця й реципієнта, має активний характер, претендує на схвалення, вимагає 

визнання; 

2) у порівнянні з іншими видами повідомлень мистецтво завжди 

апелює до конкретної, суб’єктної екзистенції, до визначеної суб’єктивності; 

3) у сфері досвіду мистецтва не можливо повністю відділити прояв від 

розуміння та інтерпретації. 

Мистецтво розглядається тут як взірець утілення характеристик усіх 

процесів розуміння, естетичне переживання постає, натомість, 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: пізнавальної, моральної і практичної – навпаки, присутнє у всіх них 

як своєрідний чинник їх взаємної консолідації. 

Важливу роль Г.-Ґ. Ґадамер відводить аналізу зв’язку істини 

й естетичного виміру художнього твору, при цьому посилається на поняття 

«гри» як відповідної моделі функціонування мистецтва.  

Естетичне переживання в герменевтиці Ґадамера постає не тільки 

різновидом переживання, що існує на рівні з іншими, але й репрезентацією 

самої суті переживання взагалі. Так само як і художній твір, коли він 

перетворюється на світ-для-себе, естетично пережите відривається як 

переживання від усіх зв’язків із дійсністю. Вираженням художнього твору, 

згідно з філософом, є його властивість перетворюватися на естетичне 
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переживання, що, проте, свідчить: той, хто переживає, одним поштовхом 

виривається завдяки силі мистецтва з послідовності свого життя, однак 

водночас йому відкривається зв’язок з усією сукупністю його буття. «У 

переживанні мистецтва закладено повноту значення, що належить не лише 

цьому окремому змістові чи предмету, але й втілює ціле змістовне життя. 

Естетичне переживання завжди містить у собі пізнання безкрайнього, цілого, 

і то саме тому, що не змикається з іншими у поєднанні відкритого процесу 

пізнання, а ним безпосередньо представлене ціле, – тому-то його значення 

є нескінченним» [11, c. 135].   

Тією ж мірою, якою естетичне переживання репрезентує зміст поняття 

«переживання», стає зрозуміло, що таке поняття перетворилося на основне 

при обґрунтуванні позиції мистецтва. Художній твір розуміється як випадок 

символічної репрезентації життя, й переживання тією ж мірою наближається 

до цього випадку. Тому його можна визначити як предмет естетичного 

переживання. 

Цінності в герменевтичній традиції трактують як трансценденталії, 

передбачається їх взаємозв’язок та обмежена взаємозалежність.  

На думку Ґадамера, у полі зацікавлення філософської герменевтики 

може опинитися все, що стосується людини з перспективи «внутрішнього 

значення» (для когось), а зокрема, його власні твори, що є фіксованими 

формами культурної діяльності. Культурна активність людини є постійним 

процесом інтеграції та долання психічної й суспільної ентропії. 

У праці «Актуальність прекрасного» Г.- Ґ. Ґадамер звертає увагу на 

зміни у сфері мистецтва ХХ ст., підкреслює значення антропологічного 

фундаменту формування тогочасного мистецтва. При цьому філософ захищає 

живучість мистецтва і його поняття перед лицем тих, хто прагне з ними 

попрощатися [164].  

Підґрунтям сутності мистецтва в герменевтиці Поля Рікера є стихія 

міжлюдського і міжкультурного порозуміння. Твори мистецтва як особливі 
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форми символу вимагають, згідно з ученням філософа, 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. Ці ідеї 

відображені, зокрема, у його дослідженні «Конфлікт інтерпретацій» [41].  

Методологічні розв’язання П. Рікера, представлені у цій праці, 

дозволяють здійснити аналіз часто протилежних підходів і позицій 

у розумінні естетичних феноменів, представлених у польській естетиці першої 

половини ХХ ст., що допомагає схопити специфіку певної концепції.  

Використання методу компаративістики, своєю чергою, сприяло 

цілісності здійсненого нами дослідження, оскільки через зіставлення та 

порівняння позицій (об’єктивізм / cуб’єктивізм; абсолютизм / релятивізм; 

монізм / плюралізм) представників польської естетики вдалося 

реконструювати дискусії, що стосувалися основної естетичної проблематики 

окресленого періоду. Крім того, було визначено основні підходи (універсалізм 

/ плюралізм) до розуміння естетичного переживання й естетичного 

оцінювання твору мистецтва. При цьому було виявлено самобутність 

концепцій їх репрезентантів, що в цілому є виразом основної характеристики 

філософської культури, яка проявляється  в діалогічному розумінні Іншого.  

Кожна філософська культура і філософська школа, зберігаючи свою 

специфіку, співіснують з іншими, вносять до становлення континууму 

культурних і філософських ідей та уявлень свою свідомість, спробу 

впорядкування системно-безсистемного поля взаємовідношень, зберігаючи 

при цьому певну єдність і спільність фундаментальних світоглядних уявлень 

та установок.  

Процес взаємодії філософських культур, коли надається голос Іншому, 

максимально розширює культурний простір та виявляє притаманні їм 

специфічні смисли. Як відомо, зростання числа зв’язків робить філософську 

культуру стійкою і здатною до засвоєння інновацій. Філософська культура 
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постає усвідомленням філософських цілей, коли потоки визначень 

замінюються об’єктивною необхідністю ґрунтовного історико-філософського, 

методологічного порівняння і взаємопроникнення, рефлексій специфічних 

процесів. Механізм взаємодії філософських культур розглядається як 

діалектично суперечливий процес переходу однієї картини світу в іншу через 

діалог і співпрацю. Саме в такому ключі в цій роботі висвітлюється контекст 

переходу в естетичній теорії від класичної естетики до етапу посткласики. 

Компаративістика на змістовному і формальному рівнях використовує 

текстуальний, функціональний, ціннісний чи комплексний підхід. Практично 

всі ці підходи застосовуються в цій роботі, оскільки в результаті 

порівняльного аналізу текстів представників польської естетики першої 

половини ХХ ст. та критиків їхніх поглядів визначається рівень 

функціональності їхніх концепцій, окреслюється їх цінність і все це разом 

виливається в комплексне філософське дослідження. 

Філософська культура постає своєрідною адаптивною можливістю 

людини в пошуку свого місця у світі, в якому стикаються реальність, мова, 

духовні сутності, текст, творча особистість, типи менталітету і філософської 

рефлексії, ми маємо діалектично взаємопов’язаний процес пошуків кожною 

філософською культурою стрижня самоідентифікації – стійкого зростання 

самосвідомості філософії в період зближення «культурних світів» 

і усвідомлення множинності її відображення.  

До окреслення поняття «філософська культура» звертався видатний 

український філософ Вілен Горський. У статті «Поняття “філософська 

культура” в історико-філософській науці» він пропонує звернутися до 

«функціонального аспекту», який стосується «руху і трансформації 

філософських знань у процесі міжлюдського спілкування». А це актуалізує 

проблему співвідношення філософії та культури, через яку з’ясовується зміст 

поняття «філософська культура». Тут стає важливим аналіз картини руху 
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й засвоєння філософських знань членами тієї спільності, в якій здійснюється 

цей рух. 

На думку вченого, «філософську культуру можна вважати особливою 

сферою культури, що утворюється внаслідок концентрації навколо філософії 

різноманітних, пов’язаних із нею форм діяльності, в яких здійснюється 

самоствердження й розвиток людини» [9, c. 63].  

Важливе значення для здійснення цього дослідження мало 

використання методу історико-філософської реконструкції. Зокрема, у цій 

роботі здійснено історико-філософський аналіз поглядів представників 

польської естетики першої половини ХХ ст. Основна увага при цьому 

зосереджена на аналітиці поглядів представників у польській естетиці 

універсалістських (Р. Інґарден, Л. Блауштайн, Г. Ельзенберг) 

і плюралістичних (В. Татаркевич, С. Оссовський, М. Валліс) концепцій 

естетичного переживання, на окреслення їхнього бачення зв’язку естетичного 

переживання й естетичної цінності, а також висвітлення їхніх позицій щодо 

розуміння онтологічних і епістемологічних передумов існування основних 

естетичних феноменів.  

Охарактеризувати становлення та еволюцію естетичних поглядів 

польських естетиків першої половини ХХ ст. в контексті взаємодії життєвих 

і теоретичних чинників дозволяє використання у дисертаційній роботі 

біографічного методу. Застосування біографічного підходу сприяло 

проясненню філософських постатей, аналізу естетичних концепцій яких 

присвячене дане дослідження.  

Як зауважує Менжулін В. І., будь-який біографічний матеріал (зокрема 

й психолого-психіатричний, біологічний, соціально-політичний тощо) має 

сенс в історико-філософському дослідженні лише тоді, коли він 

використовується не для пояснення ідей філософів, а для прояснення, 

причому не стільки окремо взятих ідей, скільки усієї постаті філософа, яка 
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є дуже складною і далеко не односпрямованою взаємодією життєвих 

і теоретичних чинників [30].  

Використання біографічного підходу у дисертаційній роботі допомагає 

створити доволі виразний «портрет» польських естетиків на тлі першої 

половини ХХ ст., що надає змогу побачити максимально широкий спектр 

ймовірних зв’язків (паралелі, перетини, асоціації, впливи тощо). 

Повноцінна реконструкція поглядів польських естетиків має 

враховувати загальний контекст їх формування, а крім того, сприяти 

окресленню їх значення для подальшого розвитку естетичної науки. Тому для 

здійснення системного аналізу становлення польської естетики в першій 

половини ХХ ст. важливо звернути 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.   

Варто зауважити, що трансформаційні процеси, які впливають на 

формування картини світу, визначають зміну світоглядних і ціннісних 

установок, впродовж тисячоліть наскрізь пронизують людську історію. Саме 

таким чином відбувається адекватна передача наступним поколінням 

необхідного світоглядного потенціалу і здійснюється перехід до нових, більш 

досконалих форм соціального буття. Саме такий підхід дозволяє осягнути 

історико-культурне значення зміни парадигм, що спостерігається в естетиці 

першої половини ХХ ст. (від класики до посткласики).  

Аналіз зміни парадигм як еволюційний шлях розвитку міститься 

у праці «Структура наукових революцій» відомого американського фізика 

і філософа Томаса Куна. Вчений вважає, що наслідком трансформаційних 

процесів у науці є поява нових теорій, які, своєю чергою, є безпосередньою 

реакцією на кризу, що склалася у цій царині [20, c 109]. Криза, на думку 

філософа, сигналізує про недостатність старих дослідницьких процедур або 
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необхідність зміни інструментарію, і саме в цьому й криється її (кризи) 

значення. Будь-яка криза починається із сумніву в парадигмі й наступного 

розхитування правил нормального дослідження.  

Перехід до нової парадигми є тривалим процесом. Для перехідного 

періоду характерне збігання проблем, які в цей час можуть вирішуватися за 

допомогою як старої, так і нової парадигми. Коли ж процес формування нової 

теорії завершився, то відбувається розрив з попередньою традицією. При 

цьому нова теорія використовує новий арсенал наукових засобів і прийомів, 

застосовує новий підхід у вирішенні проблем, а також ставить питання, які 

раніше не були в центрі уваги науковців. Тому зі зміною парадигми одночасно 

відбувається зміна критеріїв, які визначають правильність як вибору проблем, 

так і передбачуваних рішень.  

Т. Кун звертає увагу на можливість конфлікту між різними 

парадигмами: нові парадигми народжуються зі старих, а тому вбирають у себе 

більшу частину словника і прийомів (концептуальних та експериментальних), 

якими раніше користувалася традиційна парадигма, однак у межах нової 

парадигми старі терміни, поняття й експерименти виявляються в нових 

відношеннях одне з одним, що породжує непорозуміння між двома 

конкурентними школами. Захисники конкурентних парадигм здійснюють свої 

дослідження в різних світах, а тому бачать одні й ті ж речі по-своєму, крім 

того, вони помічають різні речі і бачать їх у різних відношеннях одні до 

одного.  

Використання у цьому дослідженні методологічних установок Т. Куна 

сприятиме розумінню внутрішніх проблем, що виникали в польській естетиці 

першої половини ХХ ст. між представниками різних естетичних напрямків, 

а також дискусій між прихильниками протилежних естетичних позицій. Крім 

того, здійснені ним спостереження допоможуть зрозуміти процес переходу від 

класичної парадигми в естетиці до етапу посткласики, що було, з одного боку, 

певним тлом формування концепцій польських естетиків досліджуваного 
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періоду, а з іншого – було тим викликом, що стимулював їхні естетичні 

розвідки. 

 

 

Висновки до 1 розділу 

 

У результаті дослідження з’ясовано, що історико-філософським тлом 

становлення поглядів польських естетиків зазначеного періоду була криза 

філософської естетики у кінці ХІХ – початку ХХ ст. Занепад класичної 

естетики був, з одного боку, проявом загальної кризи культури, а з іншого, – 

результатом революційних змін у тогочасній мистецькій практиці. Нові 

художні напрямки, що прагнули вийти за межі нормативної естетичної теорії, 

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

виникали питання про відповідність естетичної теорії, заснованої на 

традиційних естетичних поняттях і методологічних принципах, тогочасній 

мистецькій практиці, а також питання про аксіологічний статус художньої 

творчості, яка часто носила провокативний характер, кидала виклик класичній 

естетиці. Таким чином, криза новітньої моделі естетики актуалізувала питання 

про її ідентичність, а також спричинила необхідність переосмислення 

основних естетичних феноменів. Одним з них є поняття естетичного досвіду 

як такого, що організовує естетичну рефлексію над мистецтвом і всіма 

іншими естетично орієнтованими сферами. Відтак, у ХХ ст. відбулося, 

переосмислення значення такої класичної естетичної категорії, як «естетичне 

переживання», що розглядається в якості фундаменту естетичного досвіду.  

Ґрунтовний аналіз сутності й структури естетичного переживання 

в першій половині ХХ ст. здійснили такі представники польської естетики, як 

В. Татаркевич, М. Валліс, Р. Інґарден, Г. Ельзенберг, С. Оссовський 

і Л. Блауштайн.  
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Встановлено, що важливу роль у становленні польської естетики першої 

половини ХХ ст. відіграла львівсько-варшавська школа. Спільною рисою 

досліджень польських естетиків є, зокрема, тяжіння до проблем мови, 

схильність до семантичного аналізу та висока логічна культура. Однак, можна 

визначити специфіку їхніх естетичних концепцій. Зокрема, естетичним 

дослідженням В. Татаркевича характерний історико-філософський підхід та 

зосередження уваги на проблематиці переживання прекрасного. Основними 

положеннями естетичної концепції Г. Ельзенберга є питання естетичних 

цінностей, естетичного переживання і розуміння твору мистецтва, предметом 

естетики. На думку Р. Інґардена, предметом естетики є проблема «естетичної 

ситуації» як особливої зустрічі суб’єкта й об’єкта. Аналіз даної зустрічі 

є методичним прийомом, що надає внутрішньої єдності естетичним 

дослідженням і дозволяє уникнути однобічності в естетиці. Основною метою 

естетичних досліджень Л. Блауштайна є натомість аналіз ролі сприйняття 

в процесі естетичного переживання. Вчений зауважував, що найбільш 

відповідним методом естетичних досліджень є феноменологічний аналіз, який 

допомагає якнайповніше схопити всі елементи естетичних відчуттів. 

М. Валліс, своєю чергою, підкреслював важливість інтердисциплінарних 

досліджень в естетиці, вважав, що ця наука має спиратися на емпіричних 

дослідженнях, уникати спекулятивних та метафізичних елементів. Критиком 

метафізичної і спекулятивної естетики та послідовником емпіричних методів 

дослідження був також С. Оссовський.  

Дослідження ціннісного виміру естетичного переживання в польській 

естетиці згаданого періоду викликало необхідність здійснити концептуальний 

аналіз основних естетичних підходів і позицій, що й визначило теоретико-

методологічні засади дисертаційної роботи.  

Продуктивною у дослідженнях естетичних феноменів є герменевтична 

теорія, установкою якої є переконання в тому, що сутність прекрасного 

і мистецтва міститься у стихії міжлюдського порозуміння; естетичне не 
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є ізольованим від інших сфер життя людини і є своєрідним чинником їх 

консолідації. Застосування методу компаративістики сприяло цілісності 

здійсненого нами дослідження, оскільки зіставлення позицій (об’єктивізм / 

cуб’єктивізм; абсолютизм / релятивізм; монізм / плюралізм) польських 

естетиків дозволило визначити їхні погляди щодо розуміння передумов 

естетичних феноменів, а також окреслити їхні підходи (універсалізм / 

плюралізм) до розуміння естетичного переживання й естетичної цінності.  

Використання методу історико-філософської реконструкції сприяло появі 

цілісного дослідження поглядів польських естетиків, яке б враховувало 

загальний контекст їх формування, а також допомагало осмислити їх значення 

для подальшого розвитку естетики.  

Біографічний підхід, своєю чергою, дозволяє зрозуміти становлення та 

еволюцію естетичних ідей польських естетиків першої половини ХХ ст. 

в контексті взаємодії життєвих і теоретичних чинників, а відтак відкриває 

перспективу прояснення їх філософських постатей.  

Методологічні установки Т. Куна сприяють осмисленню проблем, що 

виникали в польській естетиці першої половини ХХ ст. між представниками 

різних естетичних напрямків та прихильниками протилежних естетичних 

позицій. Крім того, здійснені вченим спостереження допомогли осягнути 

процес переходу від класичної парадигми в естетиці до етапу посткласики. 

Ключовою проблемою досліджень представників польської естетики 

першої половини ХХ ст. було положення естетичного переживання 

й естетичної цінності. Їх розуміння суттєво відрізняється у представників 

універсалізму (Р. Інґарден, Л. Блауштайн, Г. Ельзенберг) і плюралізму 

(В. Татаркевич, М. Валліс, С. Оссовський). Аналізу специфіки їхніх концепцій 

присвячені наступні розділи монографії. 
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РОЗДІЛ 2 

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ЕСТЕТИЧНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ 

В КОНЦЕПЦІЯХ РОМАНА ІНҐАРДЕНА, ЛЕОПОЛЬДА 

БЛАУШТАЙНА І ГЕНРИКА ЕЛЬЗЕНБЕРГА 

 

 

Про універсальність естетичного переживання твердили такі 

представники польської естетики першої половини ХХ ст., як Роман Інґарден, 

Леопольд Блауштайн та Генрик Ельзенберг. При цьому концепцію кожного 

з них характеризує особливий підхід у розумінні сутності естетичного 

переживання. 

Універсальний характер сприйняття естетичних феноменів 

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

з теоретичних установок їхніх вчень.  

Зокрема, передумовою естетичних позицій Р. Інґардена і Л. Блауштайна 

є засади феноменологічної філософії. Особливістю підходу цих представників 

польської естетики є послідовне перенесення на ґрунт естетики основних 

онтологічних та епістемологічних принципів цього філософського напрямку.  

Концепцію Р. Інґардена характеризує зосередження уваги на тому, чим 

по своїй суті є твір мистецтва і якою є можливість його естетичного пізнання 

(переживання й оцінювання). Твір мистецтва в розумінні Р. Інґардена – це твір 

з органічною будовою. Якості твору мистецтва, згідно з естетиком, тісно 

пов’язані між собою й утворюють систему. Р. Інґарден належав до новітньої 

традиції розуміння мистецтва як автономного явища. Естетик не мав сумнівів, 

що твір мистецтва може бути естетично ціннісним не будучи істинним у всіх 

тих значеннях, при яких поняття істини звертається до трансцендентних 

відносно твору чинників.  

Натомість Л. Блауштайн зосереджував свою увагу на системному 

й цілісному аналізі процесу естетичного сприйняття, розрізняючи основні 
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його види й пов’язані з ними естетичні предмети. Підґрунтям формування 

естетичного предмету, так само як і в теоріях інших представників 

універсалізму, є тут естетичні якості, які характеризує об’єктивний спосіб 

існування. 

Своєю чергою, особливістю концепції 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 полягає в тому, що всі ці філософи вважали, 

що кожен відповідно підготовлений реципієнт за певних умов може стати 

суб’єктом естетичного переживання, а естетичне переживання як таке 

відбудеться.  

Усі представники універсальності естетичного переживання в польській 

естетиці досліджуваного періоду твердили про надестетичний сенс 

переживання цього типу. Їхні концепції вирізняла надзвичайна увага до 

естетичних цінностей та «квалітативний» (якісний) підхід у розумінні 

основних естетичних феноменів.   

 

 

2.1. Феноменологічне схоплення естетичного переживання в концепції 

Р. Інґардена  

 

Роман Інґарден є яскравим представником універсалізму в розумінні 

естетичного переживання в польській естетиці першої половини ХХ ст. 

Міркування філософа, присвячені цій проблемі, містяться в багатьох його 

працях з естетики [185], [186], [199], [205].  

Як представник феноменологічної естетики, він цікавився, передусім, 

схопленням основних характеристик естетичного переживання, прагнув 

здійснити комплексний аналіз усіх його складових і представити цілісне 
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дослідження розгортання процесу естетичного переживання як такого, що 

сприяє розумінню сутності твору мистецтва та відкриває можливість його 

естетичного оцінювання.  

Варто зауважити, що роздуми, пов’язані з естетичним переживанням, 

можуть мати 1) детальний характер, якщо стосуються конкретних творів 

мистецтва чи окремих їх видів, або 2) загальний, коли об’єктом аналізу стає, 

передусім, загальна структура переживання.  

Саме другий зі згаданих підходів у розумінні естетичного переживання 

презентував Р. Інґарден, зосередивши своє дослідження на сутнісному описі, 

спрямованому на схоплення необхідних зв’язків явищ, які творять естетичне 

переживання.  

Основними характеристиками естетичного переживання, згідно 

з Інґарденом, є: зосередження естетичного переживання на предметі; його 

цілісний і острівний характер; активність реципієнта і відсутність гедонізму.  

Естетичне переживання налаштоване на «квалітативне» схоплення 

предмета, на віддання належного предмету чи естетичній цінності. Відтак, 

кінцева мета естетичного переживання передбачає необхідність віддати 

належне твору мистецтва. Ця мета, згідно з Р. Інґарденом, може бути 

реалізованою лише внаслідок формування в ході переживання естетичного 

предмета й надання можливості суб’єкту безпосереднього спілкування 

з якостями та цінностями цього предмета.  

Філософ зосереджує увагу, насамперед, на дослідженні онтологічних 

умов естетичного спостереження (екзистенційна і формальна будова твору 

мистецтва), потім переходить до аналізу самого естетичного спостереження, 

яке проходить у межах раніше визначеної онтологічної структури твору 

мистецтва. Тому варто детально проаналізувати погляди цього філософа на 

структуру й перебіг естетичного переживання.  

На думку Р. Інґардена, структурні і якісні відмінності творів, притаманні 

різним видам мистецтва, що визначають відмінність відповідних естетичних 
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переживань, є «відмінностями ступеня, яких насправді не слід оминати, але 

які, водночас, не ведуть нас до стискання поняття естетичного переживання» 

[194, c. 158]. Сам Р. Інґарден досить ретельно дослідив перебіг естетичного 

переживання лише відносно літературного твору. 

Схоплення природи естетичного переживання, згідно з Р. Інґарденом, 

вимагає аналізу й опису трьох елементів цього переживання: його іманентної 

структури й перебігу, суб’єктивних характеристик і об’єктивних передумов. 

Таке широке розуміння положення було відповіддю Р. Інґардена на теорії, які 

існували раніше й мали однобічний характер, приймали домінування одного 

з елементів (чи то емоційного, чи то інтелектуального), натомість сам акт 

переживання визнавали одномоментним, однорідним за будовою, вважали, що 

є він контемпляцією чи задоволенням, ототожнюється з відчуттями, 

враженнями; підкреслювали його пасивний характер.  

На думку польського філософа А. Б. Стемпня, концепція естетичного 

переживання Р. Інґардена якісно відрізняється від багатьох інших концепцій, 

які сприймають естетичне переживання однобічно чи фрагментарно, 

акцентують увагу лише на деяких його рисах чи видах [325, c. 112].  

Згідно з теорією Р. Інґардена, естетичне переживання має визначену 

загальну структуру, не залежну від того, як цей процес відбувається. 

Естетичне переживання визначається як таке, що має складний процесуальний 

характер. Воно складається з кількох фаз, які, в ідеальному випадку, чітко 

впорядковані відповідно до внутрішніх мотиваційних зв’язків – йдуть одна за 

одною і зумовлюють формування естетичного предмета, а згодом ведуть до 

його безпосереднього схоплення [189, c. 11]. Воно містить емоційні, 

рецептивні й інтелектуальні чинники, характеризується своєрідною 

динамікою, а також активністю суб’єкта.  

Загалом, схема естетичного переживання Р. Інґардена така:  

І – збудження якістю – початкова емоція;  

ІІ – творча позиція суб’єкта – конкретизація;  
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ІІІ – «консюмпція» створеного предмета – контемпляція.  

Суттєвим є той факт, що пункти ІІ і ІІІ мають двоелементну структуру, 

у випадку ІІ – це: 1) рецепція якості і 2) дія структурування; у випадку ІІІ: 

1) естетичний предмет і 2) його «поглинання» як переживання естетичної 

цінності цього ж предмета. 

Ґенезою естетичного переживання є початкова емоція, яку викликає 

якість предмета. Початкова емоція є емоційною естетичною відповіддю, вона 

«відкриває процес естетичного переживання». Як і естетичне переживання, 

початкова емоція розвивається в часі і є багатофазним процесом. Вона має 

спочатку рецептивний і естетично активний характер. Перша її фаза – це стан 

певного захоплення якістю (це, зазвичай, формальна якість: зовнішній вигляд, 

унаочнення), яка нас зворушила, схвилювала чи викликала подив і спочатку 

не була вираженою; яка нас притягує і спонукає звернутись до неї. 

У результаті відчуваємо піднесення, що містить момент зачарування, 

«перероджується в певну форму замилування цією якістю [...]» [186, c. 131].  

Початкова емоція характеризується прагненням володіти й наочно 

схопити якість, яка нас зворушила, що веде до активного звернення суб’єкта 

до цієї якості.  

У наступній фазі початкова емоція стає емоційно сформованим 

процесом, у якому Р. Інґарден виділяє суттєві моменти: а) емоційне і ще досі 

зародкове безпосереднє спілкування з пізнаною якістю, б) певного виду 

потреба в цій якості і примноженні задоволення, яке нам передбачає її 

унаочнення, в) прагнення до зміцнення ознак якості.  

У цій фазі початкова емоція веде «до певного тамування попереднього 

нормального перебігу переживань» [186, c. 133]. Водночас настає «згасання» 

чи навіть повне усунення актуальних переживань реального світу, а також 

відкладання на другий план попередніх переживань та перспективного 

налаштування на майбутнє. Відбувається розірвання зв’язку з минулим 

і майбутнім та виокремлення естетичного переживання з перебігу справ 
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щоденного життя і заглиблення в актуальне естетичне переживання. У зв’язку 

з цим Р. Інґарден зауважує: «Зазвичай усі наші пізнавальні чи практичні дії 

здійснені на основі головного для природного налаштування переконання в 

існуванні реального світу, в якому ми самі існуємо. З моменту, однак, коли 

доходить до початкової естетичної емоції, це переконання не піддається 

сумніву, не відкидається, не виключається з кола наших звичайних 

переконань, але виноситься на периферію нашої свідомості і слабшає в своїй 

актуальності» [186, c. 188]. Тут має місце певне гальмування нормального 

ходу життя. 

Філософ зазначає, що це «пригальмовування» життя може бути 

глибшим чи слабшим, довготривалим чи швидкоплинним. Це залежить від 

сили початкової емоції і попереднього зацікавлення процесами реального 

життя. Якщо сила початкової емоції невелика, а справи щоденного життя 

достатньо важливі, тоді не доходить до наступних фаз естетичного 

переживання. Після недовгого гальмування, знову повертаємося до 

щоденного життя. У випадку дальшого розвитку процесу естетичного 

переживання, гальмування ходу щоденного життя триває довше і виникає 

потреба повноцінного розгортання естетичного переживання або ж якогось 

сильнішого збудника справ щоденного життя, який би зміг повернути нас до 

нього.  

Р. Інґарден зауважує, що явище повернення до щоденного життя 

виникає також після повноцінного розгортання естетичного переживання. 

Часто це повернення супроводжується сумом, почуттям гнітючого тягаря 

життя, з якого початкова емоція нас «визволила». Рідше в цьому поверненні 

постає почуття задоволення від того, що ми повернулися до дійсності.  

Таким чином, на цьому етапі розвитку естетичного переживання 

відбувається: 1) відсунення, зникнення об’єктивного світу разом з часовими 

аспектами екзистенції суб’єкта (минуле–майбутнє), і 2) повна концентрація 

уваги на предметі, який викликав початкову емоцію [194, c. 133-134].  
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У результаті доходить до зміни основного налаштування суб’єкта, який 

зазнав впливу початкової емоції: з природного налаштування на факти 

реального світу (притаманного практичному життю) на специфічне, – 

«естетичне» (тобто таке, що спрямоване на наочне спілкування з якостями). 

Така зміна настанови є, на думку Р. Інґардена, найголовнішою естетичною 

емоцією. Таким чином філософ підкреслює особливість естетичного 

переживання: у результаті виділення з перебігу щоденного життя тут має 

місце явище «забуття» про світ. 

Внаслідок зміни налаштування момент ствердження, який міститься в 

акті спостереження предмета, наділяється якістю, яка нас зворушила. Він 

підлягає «нейтралізації» в гусерлівському значенні, що, однак, не веде до 

нейтралізації самого естетичного переживання.  

Якість, яка зворушила суб’єкт у процесі естетичного переживання, стає 

осередком кристалізації естетичного предмета. Естетичне переживання, 

однак, не є т. зв. «контемпляцією» певної якості, що протиставляється 

активності щоденного життя. Р. Інґарден звертає особливу увагу на цей аспект 

розуміння процесу конкретизації твору мистецтва.  

Важливим є твердження Р. Інґардена про початкову емоцію 

і налаштування реципієнта. У коментарях до 1 тому праці «Студії з естетики» 

підкреслюється, що позиція, яку займає суб’єкт і яка є необхідною умовою 

естетичного переживання, не є довільною. Для того, щоб якість спрацювала 

і спричинила виникнення емоції, вона має бути свідомо прийнятою, тобто 

суб’єкт має бути свідомо налаштований на зміну позиції (і коли він вражений 

якоюсь якістю, і коли її очікує). 

При цьому Р. Інґарден зазначає, що початкова емоція естетичного 

переживання не належить до типу впливів, що викликають безумовну реакцію 

суб’єкта. Це, своєю чергою, відсилає до категорії волі як необхідного чинника 

такої зміни налаштування реципієнта. Цей момент, який підкреслює активну 
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позицію суб’єкта щодо креації естетичної ситуації, а пізніше у формуванні 

предмета цієї ситуації, є в теорії Р. Інґардена надзвичайно важливим.  

Філософ стверджує, що емоція не має бути викликана рецепцією 

у строгому значенні, оскільки може виникнути не лише на фоні зовнішнього 

чи внутрішнього спостереження, але також на фоні уявної якості: «Це не 

є просте уявлення собі чогось, але особлива форма рецепції в уяві» [194, c. 

138]. 

Відповідно до цього випливає, що естетична позиція залежить від 

суб’єкта, принаймні тоді, коли якість є уявленою. Хоча і в другому випадку, 

коли якість є спостереженою, роль суб’єкта також суттєва.  

У подальших фазах естетичного переживання початкова емоція, згідно 

з Р. Інґарденом, становить підґрунтя його розвитку. Після початкової 

і пасивної фази суб’єкт стає активною стороною і прагне до створення «групи 

якостей» або «поліфонії якостей» на базі початкової якості.  

Проаналізуємо цей процес детальніше. Якість, яка нас зворушила, тепер 

висувається на перший план горизонту бачення, саме в її світлі ми починаємо 

сприймати цілісність. Якщо ця якість не вимагає жодного доповнення 

(є автономною), то, слідуючи за Р. Інґарденом, на цьому завершується процес 

формування естетичного предмета, який у такому випадку є відносно простим 

і примітивним. Якщо ж виявиться, що доповнення є необхідним, то естетичне 

переживання набирає «певного неспокою», прагне віднайти якості, потрібні 

для доповнення первинної якості, яка нас зворушила. Якщо ж цього не 

вдається здійснити, «тоді доходить до естетично негативної, емоційної реакції 

на цінність» [188, c. 14]. В іншому ж випадку естетичний предмет (той, що 

твориться) продовжує формуватись.  

Якість, яка викликала емоцію і спочатку поставала як риса 

спостереженого предмета, стає визволеною з формальної структури. Це 

скороминучий стан, у якому вона залишається чистою якістю, щоб потім, як 

підкреслював Р. Інґарден, у найрадикальнішій зміні позиції нашого 



82 

психічного життя «стати у наступних фазах процесу естетичного переживання 

осередком кристалізації нового об’єкта: естетичного предмета» [194, c. 137], 

ставши тим самим, його елементом. 

Це фаза, у якій настає розвиток естетичного переживання. Суб’єкт 

прагне віднайти в ньому такі елементи, які дозволять схопити «нові якості, які 

творять групу з початковою якістю». Це дія, яка вимагає значних зусиль 

і навичок. Основною метою цієї дії є поява поліфонії якостей, а її отримання 

підпорядковане категоріальному формуванню естетичного предмета, хоча між 

ними можливе співвіднесення і взаємодоповнення. 

Згідно з Р. Інґарденом, у процесі естетичного творення нової якісної 

цілісності та її схоплення суб’єктом відбувається формування якостей або 

в 1) категоріальні структури, або в 2) поліфонічні структури.  

Категоріальне формування означає такий спосіб схоплення якостей, що 

скерований на формування суб’єкта, носія цих якостей. Суб’єкт є предметом, 

зображеним у творі мистецтва. В роботах Р. Інґардена зустрічаємо 

твердження, що на дані якості ніби «накидаємо» категоріальну структуру 

зображеного предмета, – так відбувається перехід зі сфери спостережених 

об’єктів (наприклад, камінь, споруда) до сфери суб’єкта – субстрата даних нам 

якостей. Цей новий суб’єкт починає тепер проявлятись у конкретних, наочно 

даних якостях.  

Відбувається категоріальне формування якостей у тому сенсі, що 

суб’єкт, а конкретніше – зображений у творі мистецтва предмет – тепер стає 

легко вловимий, сам стає присутній у цих якостях і набирає характер 

самодостатньої «реальності». Завдяки цьому естетично відтворені якості 

набувають категоріального оформлення цих видимо існуючих об’єктів, 

а цілісність збагачується новими якостями, доповнюючи, таким чином, 

предмети, які формуються. Все це, впорядковане в такий спосіб, стає потім 

схоплене саме для себе суб’єктом, який не є індиферентним до того, що 

схоплює, а здатний емоційно реагувати. Таким чином, відбувається емоційне 
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спілкування суб’єкта, який переживає, з об’єктами, зображеними 

в естетичному предметі. При цьому не кожен такий об’єкт є естетичним 

предметом, але є ним такий, у якому постають якості 1) уявні, 2) не байдужі 

для читача і 3) такі, що вплітаються у групу якостей з певною структурою 

[194, c. 137]. 

Формування ж схоплених якостей у поліфонічні структури веде до 

організації їх у внутрішню цілісність, до творення нового, поліфонічного, 

синтетичного виду якості, надбудованої над ними. Це, згідно з Р. Інґарденом, 

відбувається таким чином: коли суб’єкту естетичного переживання 

відкривається не одна проста якість, але багато різних, то вони зазвичай не 

постають відокремлено одна від одної, але організовуються в певну цілісність. 

Це означає, що, по-перше, кожна з них змінюється під впливом решти 

якостей, що постають разом із нею; по-друге, якість втрачає самодостатність 

та самостійність; по-третє, взаємна модифікація сплетених якостей витворює 

нову якість, яка, як зауважує естетик, надбудовується над групою. Будування 

такої якості відіграє важливу роль у творенні естетичного предмета 

і становить «своєрідне окреслення естетичного переживання» [196, c. 100].  

Разом із тим, серед основних якостей, твердить Р. Інґарден, може дійти 

до появи відокремлених елементів цілісності, в результаті чого відбудеться її 

розчленування. Таким чином, при одному й тому ж наборі основних якостей 

структура естетичного предмету може (залежно від протікання процесу 

естетичного творення) інакше вибудовуватись. Описане структурування 

предмета становить своєрідність естетичного переживання. Йому 

підпорядковується категоріальне формування представлених у творі 

мистецтва об’єктів і самого естетичного предмету. Загалом, утворення 

структурованих, самодостатніх якісних цілісностей є кінцевою метою усіх 

творчих фаз естетичного переживання.  
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Поліфонія якостей є остаточним свіченням існування естетичного 

предмета. У момент завершення його формування починається остання фаза 

естетичного переживання, що є його кульмінацією.  

Розглянуті дотепер фази естетичного переживання характеризуються 

появою в їх будові потрійного виду елементів: 

– емоційно-естетичного зворушення, збудження;  

– активно-творчого формування естетичного предмета;  

– рецептивного схоплення сформованих якостей.  

Ці фази вирізняються динамічністю, дослідницьким неспокоєм суб’єкта 

естетичного переживання в пошуці якостей та радістю їх віднайдення.  

На відміну від них, остання фаза естетичного переживання 

характеризується певним заспокоєнням і, по суті, є контемпляційним 

спогляданням сформованих якостей. У цій фазі відбувається контемпляційне, 

перенасичене емоціями інтенціональне схоплення вже сформованого 

естетичного предмету. Це схоплення є своєрідним первинним відчуттям 

чогось естетично ціннісного [196, c. 101].  

Р. Інґарден вважає, що в кульмінаційній фазі процесу естетичного 

переживання обігрується форма емоційної реакції на групу якостей 

естетичного предмету. Така естетична емоційна реакція може бути позитивна 

або негативна. Негативна реакція є відкиданням твору, який визнається 

невартісним, що у крайніх випадках проявляється навіть як відраза та 

ненависть до твору. Натомість найпростішою формою визнання чи позитивної 

реакції щодо цінності є те, що твір нам подобається. Найвищим ступенем 

естетичного визнання є «захоплення» чи «покірне замилування».  

Як вже зазначалось, головною метою процесу естетичного переживання, 

за Р. Інґарденом, є формування предмета цього переживання, однак можна 

виокремити також випадки, коли переживання «...не веде до формування 

естетичного предмету» [188, c. 16], тоді не виникає відчуття чогось естетично 
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ціннісного як і реакції щодо цінності, яка просто не проявляється у такому 

випадку. 

 Якщо ж процес естетичного переживання, що відбувається відповідним 

чином, веде до формування предмета, то відкривається можливість вираження 

оцінки, тобто судження щодо цінності. Лише таке судження, яке постає на 

основі й після завершення естетичного процесу, на думку Р. Інґардена, є 

обґрунтованим. Однак його вираження вимагає зміни позиції суб’єкта 

з естетичної на досвідно-пізнавальну, що допомагає оформити у «свідомі 

поняття чи судження» те, що було дане в емоційному спілкуванні 

з предметом. 

Така зміна позиції є необхідною, тому що стан схоплення групи якостей 

не може нам дати знання про те, «яким є цей естетичний предмет, якими 

є якості, що постають у ньому, і якою є його іманентна цінність» [194, c. 150]. 

Необхідним, як підкреслює філософ, є дослідницько-пізнавальний підхід, 

який дозволяє окреслити це переживання. Для цього слід здійснити певні 

кроки, а саме: «створити» переживання, які стосуються певного естетичного 

предмета, раціоналізувати те, що було дане в емоційному спілкуванні з ним, 

а потім подати це у вигляді свідомих понять чи суджень.  

Можна спробувати описати рівні включеності суб’єкта на цьому етапі 

розвитку процесу: з одного боку, це включеність в естетичне переживання, 

яке становить форму естетичного досвіду (особливо у фазі контемпляції), 

з іншого ж – у пізнавальне переживання, що є формою поняттєвого 

схоплення. «Без естетичного переживання, – пише естетик, – не можна 

здобути цього знання, але й саме переживання не дає готового знання, воно 

дає лише досвід, який є (як усі досвіди взагалі) лише половиною пізнання» 

[194, c. 150].  

Загалом, друга і третя фази естетичного переживання характеризуються 

особливою «дослідницько-пізнавальною» позицією суб’єкта у процесі 

естетичного переживання. Йдеться про те, що суб’єкт мусить, по-перше, 



86 

відчувати «естетично активні якості»; по-друге, бути здібним виявляти 

моменти, які заповнюють незавершені місця; по-третє, володіти здатністю 

актуалізації потенційних місць твору; і по-четверте, бути здатним на 

«адекватну емоційну реакцію на цінність чи ціннісну якість». Отже, маємо тут 

справу з двома рівнями поведінки суб’єкта: з одного боку, це естетичне 

переживання, яке становить форму естетичного досвіду (особливо у фазі 

контемпляції); з другого – пізнавальне переживання, що є формою 

поняттєвого схоплення. 

Залежно від позиції суб’єкта сприйняття можливими є різні варіанти 

естетичного переживання. Суб’єкт, зокрема, може бути налаштований на 

отримання естетичного задоволення, не оцінивши достатньою мірою твір 

мистецтва, але може прагнути віддати належне твору мистецтва, не 

відмовляючись від отримання естетичної насолоди в результаті оглядання 

цінностей. Можливим є випадок, коли естетичне переживання протікає 

вільно, пущене на самоплив. Як зауважує Р. Інґарден, «у всіх цих випадках 

може дійти до естетичного досвіду, тільки у другому з них, однак, суб’єкт 

налаштований лише на отримання особливого виду пізнання» [188, c. 53].  

В останній фазі естетичного переживання міститься момент свердження. 

Р. Інґарден зауважує, що цей момент підкреслює неможливість зарахування 

такого типу переживань до «нейтральних». Стверджувальний момент 

пов’язаний із пізнанням цінності естетичного предмета, стосується цілого 

ціннісного естетичного предмета і є суттєвим для переживання. Ця 

завершальна фаза естетичного переживання містить момент осідання в бутті 

сформованого естетичного предмета. Момент ствердження, тісно пов’язаний 

з моментом визнання цінностей естетичного предмета, стосується всього 

ціннісного естетичного переживання і є для нього надзвичайно важливим. 

Відсутність його, натомість, свідчить про те, що переживання не здійснилося, 

естетична конкретизація не відбулася й естетичний предмет не сформувався 

[188, c. 17].  
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Зауважимо, що близькою до інґарденівського розуміння розгортання 

процесу естетичного переживання була концепція відомого польського 

естетика і художника Станіслава Ігнатія Віткевича. Він також вирізнив три 

основні фази естетичного переживання. На його думку, переживання 

розпочинається першим враженням від художньої композиції, яке ще має 

досить загальний і швидше поверховий характер. Друга фаза – це схоплення 

частин конструкцій та аналіз деталей, що завершується процесом 

цементування множини  елементів у єдність. Кульмінаційним моментом 

останньої фази є відчуття Метафізичного Почуття як глибокої форми 

естетичного задоволення, а також основного критерію і свідчення найвищої 

цінності твору. 

Концепція естетичного переживання Р. Інґардена орієнтована, 

передусім, на формування естетичного предмета й реалізацію естетичних 

цінностей. Р. Інґарден пише: «той, хто не розуміє цієї суттєвої функції 

естетичного переживання, [...] налаштовується тільки на отримання певного 

задоволення і насолоди, – взагалі не знає естетичних цінностей і не гідний їх 

бачити» [186, c. 205]. 

Таким чином, важливу роль у концепції естетичного переживання 

Р. Інґардена відіграє естетичний предмет. Він, згідно з ученням естетика, 

визначається характеристиками твору мистецтва, а саме його естетичними 

якостями; є конкретним, наділеним цінністю обличчям і містить одну 

з можливостей повного окреслення твору в результаті його естетичного 

переживання [196, c. 167].  

Важливу роль в концепції Р. Інґардена відіграє перехід від твору 

мистецтва до естетичного предмета. У творі мистецтва завжди мусять 

проявлятись якісь естетично активні якості, схоплення яких суб’єктом веде до 

формування естетично ціннісного предмета. Твір мистецтва постає 

схематичним твором, що містить багато «незавершених» чи «незаповнених» 

місць. До кожного такого місця належить чітко обмежена кількість можливих 
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заповнень, із яких лише одне може актуалізуватися. Естетичний предмет, 

натомість, є результатом одного з можливих повних визначень твору. При 

цьому до одного твору може належати багато різних естетичних предметів, 

через які він проявляється [185, c. 415].  

Естетик вважав, що якісна відмінність творів, які репрезентують різні 

види мистецтва (література, живопис, архітектура, музика, театр), хоч не 

впливає суттєво на зміну структури тих естетичних переживань, які вони 

викликають, веде, однак, до якісної відмінності перебігу цих переживань 

(у зв’язку з відмінностями структури твору – рівня і фази, а також відмінності 

відчуттів, які включені в процес сприйняття). Усвідомлюючи цю відмінність, 

він, проте, не створив типології естетичних предметів і переживань.  

На відміну від М. Валліса, який вважав, що достатнім критерієм 

естетичних предметів є здатність викликати естетичні переживання, 

Р. Інґарден твердив, що головним критерієм у цьому випадку може бути 

естетична цінність. Таким чином, згідно з Р. Інґарденом, естетичні предмети – 

це, передусім, предмети, які мають естетичну цінність.  

Р. Інґарден переконаний в існуванні окремої групи предметів, які 

наділені естетичною цінністю. Так, згідно із його теорією, твори мистецтва 

стають естетичними предметами завдяки конкретизації, здійсненій 

в естетичній позиції, і з цього моменту перестають бути схематичними 

творами та дозволяють реципієнту наочне спілкування з характерними 

якостями й естетичними цінностями [196, c. 167].  

Ключовою проблемою досліджень Р. Інґардена є визначення способу 

існування предмета естетичного переживання. Питання про спосіб існування 

предмета естетичного переживання стосується, передусім, ряду моментів: чи 

естетичні предмети існують як реальні (фізичні чи психічні), ідеальні або 

чисто інтенціональні предмети? чи естетичні предмети існують так само, як 

твори мистецтва? яким є спосіб існування естетичних предметів щодо 

суб’єкта сприйняття?  
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Для уникнення непорозумінь варто зазначити, що терміни «предмет 

естетичного переживання» та «естетичний предмет» більшість польських 

естетиків першої половини ХХ ст. використовували як синоніми (зокрема, 

Л. Блауштайн, В. Татаркевич, М. Валліс, В. Вітвицький). Дещо іншу позицію 

займав Р. Інґарден, який створив, мабуть, найбільш розвинену й оригінальну 

концепцію естетичного предмета серед усіх, які постали у 30-х рр. XX 

століття у всій світовій естетиці [134, c. 25].  

У результаті онтологічного аналізу Р. Інґарден розрізнив три відмінні, 

але пов’язані між собою види буття: 

1) буттєвий фундамент твору мистецтва, яким є своєрідний 

матеріальний об’єкт (напр. малюнок чи книжка); 

2) твір мистецтва як чисто інтенціональний і схематичний твір, що 

набудовується на матеріальному предметі (картина чи літературний твір); 

3) характерний естетичний предмет, яким є конкретизація твору 

мистецтва, здійснена реципієнтом (напр., глядачем або читачем) в естетичній 

позиції [196, c. 13].  

І твір мистецтва, й естетичний предмет не є реальними (фізичними, 

психічними чи психофізичними) предметами, але предметами чисто 

інтенціональними. Відомо, що Р. Інґарден виразно протиставляв чисто 

інтенціональні предмети реальним [191, c. 292].  

Естетичний предмет, на думку Інґардена, не можна ототожнити 

з чимось реальним, спостереження чого дає перший імпульс розвитку 

естетичного переживання. Філософ відрізняв чисто пізнавальне схоплення 

речей від естетичного сприйняття. Аналізує це питання на прикладі Венери 

Мілоської. Мармур, з якого створена Венера Мілоська «скривджений» часом, 

камінь має нерівності, заглиблення, ніс має темну пляму, груди роз’їджені 

водою. В естетичному налаштуванні не зважаємо на ці пошкодження, тоді як 

чисто пізнавальне сприйняття неодмінно враховує всі ушкодження, оскільки 
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їх недогляд означав би фальшування фактів дослідження. В естетичному ж 

сприйнятті така поведінка, гадає естетик, навіть заохочується.  

 Як інтенціональні предмети, твір мистецтва й естетичний предмет 

є аналогами й творами актів свідомості і лише в цих актах мають джерело 

свого буття і свого повного забезпечення [185, c. 179].  

Як чисто інтенціональні предмети, твір мистецтва й естетичний предмет 

є: буттєво-несамостійними (не мають буттєвого фундаменту в самих собі), 

похідними (створеними творцем і реципієнтом), буттєво залежними (від 

творця, реципієнта і буттєвого фундаменту), позбавленими часової 

«актуальності», хоча й виглядають такими, що існують у реальному часі [192, 

c. 283-285].  

Естетичний предмет як предмет чисто інтенціональний, хоча 

й позбавлений часової «актуальності», однак, на відміну від твору мистецтва 

як схематичного твору, є, згідно з Р. Інґарденом, «твором розтягнутим у часі», 

який існує в «феноменальному конкретному часі» [185, c. 423].  

Незважаючи на залежність від актів свідомості творця й реципієнта, твір 

мистецтва й естетичний предмет як його конкретизація є самостійними 

предметами (становлять другу цілісність щодо переживань реципієнта) 

і трансцендентними щодо відчуттів суб’єкта сприйняття [191, c. 130-131]. 

Існування твору мистецтва відрізняється від існування естетичного 

предмета, оскільки він має опору не лише в матеріальному буттєвому 

фундаменті, але також у творця й реципієнта твору, не є, однак, співтвореним 

завдяки переживанням реципієнта. Тому твір мистецтва, як і його буттєвий 

фундамент, не перестає бути інтерсуб’єктивним предметом. Натомість 

естетичний предмет є предметом моносуб’єктивним, доступним 

безпосередньо тільки реципієнтові, який здійснив естетичну конкретизацію 

певного твору мистецтва [185, c. 4-5], [196, c. 52]. Таким чином, твір 

мистецтва не є в концепції Р. Інгардена одним із можливих естетичних 

предметів, вони не існують ідентично. 
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Інші естетики, зокрема В. Татаркевич, М. Валліс, В. Вітвицький, не 

розрізняли в 30-х рр. ХХ ст. твору мистецтва від естетичного предмета 

і фізичного фундаменту твору. Р. Інґарден навіть критикував В. Татаркевича 

і В. Вітвицького за те, що, на їхню думку, предмети естетичного переживання 

є елементами реального світу, які даються суб’єкту в чуттєвих 

спостереженнях [186, c. 121].  

В. Вітвицький не змінив свого погляду в цьому питанні, натомість 

В. Татаркевич у праці «Два поняття форми» (1949) розрізнив твір мистецтва 

й естетичний предмет. У процесі спілкування з твором реципієнт доповнює 

його в своїй свідомості уявою й думками, які викликають асоціацію з цим 

твором. Разом з цими доповненнями твір мистецтва стає естетичним 

предметом [349, c. 157-158]. Хоча сам В. Татаркевич не посилається при 

цьому на Р. Інґардена, але, ймовірно, саме під його впливом здійснив таке 

розрізнення. Натомість цілком очевидно, що саме завдяки Р. Інґардену 

частково скорегував свої погляди у цій справі М. Валліс, який у 30-х рр. XX 

століття вважав твори мистецтва фізичними об’єктами особливого виду, а в 

60-х рр. ХХ ст. сприйняв інґарденівське розрізнення твору мистецтва 

й естетичного предмета від буттєвого фундаменту твору, не сприйняв, однак, 

розрізнення твору мистецтва й естетичного предмета.  

У 1934 р. подібний погляд виразив представник американського 

прагматизму Джон Дьюї у праці «Мистецтво як досвід» («Art as Experience»). 

Незалежно від Р. Інґардена від відрізнив фізичний витвір мистецтва 

(наприклад, фізична брила сформованого мармуру), який ще не є естетичним 

предметом, від самого естетичного предмету, яким твір мистецтва стає в ході 

естетичного сприйняття [122, c. 261]. Дьюї вважав, що в ході сприйняття 

відбувається «наростання естетичного предмета», яке полягає в доповненні 

суб’єктом сприйняття «твору мистецтва» новими значеннями й цінностями.  

Загалом, здійснене Р. Інґарденом розрізнення буттєвого фундаменту 

твору мистецтва й самого твору мистецтва не викликає сумнівів. Хоча певні 



92 

проблеми виникли під час дослідження абстрактного мистецтва, оскільки 

важко тут розрізнити малюнок від образу [187, c. 192-197]. 

Натомість розрізнення твору мистецтва як схематичного й чисто 

потенційного від естетичного предмета викликає ряд питань із боку 

представників неомарксистської естетики в Польщі (С. Моравський, 

Б. Дзємідок). Критикували вони, зокрема, те, що, згідно з концепцією 

Р. Інґардена, індивідуальна естетична конкретизація формує естетичний 

предмет. Як твердив C. Моравський, «твір мистецтва завжди є для когось, 

а тим “кимось” є, передусім, якийсь суспільний суб’єкт. Так переказаний 

сучасникам і сприйнятий ними твір мистецтва ставав водночас естетичним 

предметом» [260, c. 246]. Чинником, який співконституює твір мистецтва як 

твір мистецтва і водночас естетичний предмет, була б тоді не свідомість 

індивіда, а суспільна свідомість певної епохи й певної групи [134, c. 31-32].  

Прихильником інґарденівської концепції естетичного предмета вже 

у 30-х рр. XX століття став Л. Блауштайн. Однак у кількох моментах 

розуміння естетичного предмета Л. Блауштайна відрізняється від 

інґарденівського. По-перше, в Р. Інґардена естетичний предмет є цілісною 

конкретизацією твору мистецтва. Результатом однієї естетичної конкретизації 

є один моносуб’єктивний естетичний предмет, тому кожне естетичне 

переживання стосується одного естетичного предмету. Натомість у 

Л. Блауштайна естетичне переживання як складний психічний процес 

стосується цілого переліку різнорідних, часткових естетичних предметів. 

Ще одна відмінність між розумінням Р. Інґардена і Л. Блауштайна 

полягає в питанні реальності існування естетичного предмета. Згідно 

з Р. Інґарденом, естетичний предмет ніколи не є реальним об’єктом, натомість 

Л. Блауштайн допускає схоплення предмету естетичного переживання як 

дійсного. За виключенням імагінативного сприйняття в налаштуванні на 

уявний світ й сигнітивного сприйняття в налаштуванні на фіктивний світ, всі 

решта видів (спостережне сприйняття, а також імагінативне й сигнітивне 
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сприйняття в налаштуванні на відтворені предмети) сприйняття предметів 

естетичного відчуття в концепції Блауштайна схоплюються суб’єктом як 

дійсні. 

Як уже зазначалося, в концепції Р. Інґардена підкреслюється значення 

як предметних, так і суб’єктивних передумов естетичного переживання. 

У дусі сучасної естетики в концепції Р. Інґардена йдеться про особливу роль 

реципієнта в ході естетичного переживання. Зокрема, акцентується значення 

естетичної позиції суб’єкта, його налаштувань і тих відчуттів, які виникають 

у нього в процесі сприйняття твору мистецтва. 

Відрізнивши твір мистецтва й естетичний предмет, Р. Інґарден зазначав, 

що твір мистецтва спирається як на матеріальну основу, так і на переживання 

реципієнта. Внаслідок цього твір мистецтва є  інтерсуб’єктивним естетичним 

предметом, на відміну від естетичного предмета як результату естетичної 

конкретизації цього твору мистецтва [185, c. 33-38].  

Традиційно в естетиці предмет естетичного переживання визнавали 

готовим, таким, що вже існує. Рефлексія Р. Інґардена виявила, натомість, 

творчий характер переживання. Його позицію в цьому питанні підтримав 

Л. Блауштайн. Він, зокрема, багаторазово підкреслював, що естетичний 

предмет (предмет естетичного відчуття) не є чимось «готовим», але 

є результатом творчих зусиль суб’єкта [96, c. 6].  

Роль суб’єкта в процесі естетичного переживання, як і онтологічний 

характер самого естетичного предмета, в концепції Р. Інґардена постає 

в абсолютно новому світлі. Таке розуміння естетичного предмета має значні 

теоретичні наслідки, зокрема, для теорії сприйняття.  

Теоретичне значення й актуальність концепції естетичного переживання 

Р. Інґардена пов’язане, загалом, з урахуванням підкреслено активної ролі 

суб’єкта в процесі сприйняття мистецтва [340, c. 193].  

У концепції Р. Інґардена акцентується значення підготовленості 

і кваліфікованості суб’єкта естетичного переживання. Проблематиці 
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необхідних здібностей реципієнта естетик присвятив декілька параграфів (11-

13, 24) праці «Про пізнання літературного твору» («O poznawaniu dzieła 

literackiego»), але найбільш чітко й системно представив кваліфікації суб’єкта 

естетичного сприйняття в роботі «Принципи епістемологічного розгляду 

естетичного досвіду» («Zasady epistemologicznego rozważania doświadczenia 

estetycznego»).  

Зокрема, учений визначив такі кваліфікації:  

1) чутливість до актуальних якостей певного твору мистецтва;  

2) здатність розкрити  і сконструювати наступні конкретні моменти, 

а також заповнити «невизначені» місця;  

3) здатність актуалізації моментів, які в самому творі є лише 

потенційними, та вміння реконструкції актуальних моментів твору;  

4) здатність суб’єкта до емоційної реакції на цінність чи ціннісні якості, 

наочно проявленні завдяки естетичному переживанню [207, c. 166-167]. 

Концепції Р. Інґардена притаманне прагнення уникати надмірної 

психологізації відносно основних естетичних феноменів, що й відбилося в 

його полеміці з представниками психологізму та емоціоналізму в польській 

естетиці цього ж періоду В. Вітвицьким і Т. Чежовським. Зокрема, Р. Інґарден 

багаторазово підкреслював, що естетичне переживання твору мистецтва не 

може зводитися до жодного з чисто емоційних чинників. Однак він вважав, 

що цілком позбавлене емоційних чинників естетичне відчуття не є взагалі 

можливим. Тому, як уже зазначалося, прагнув визначити роль емоції 

в естетичному переживанні. 

На думку Р. Інґардена, відчуття різноманітних емоцій під час 

спілкування з твором мистецтва не може бути метою в собі, правомірними 

й необхідними є лише ті емоції в естетичному переживанні, які служать 

створенню естетичного предмета і безпосереднього схоплення естетичної 

цінності. Всі решта чуттєвих переживань, що постають у сприйнятті твору 

мистецтва, мають позаестетичний характер.  
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Невідповідною, на думку Р. Інґардена, є мрійлива позиція відносно 

твору мистецтва, яку серед можливих називав В. Татаркевич. Р. Інґарден 

вважав, що це типово дилетантська «позиція естетичного споживача» [186, c. 

119-120]. Позаестетичний характер мають, на його думку, також численні 

чуттєві реакції на постаті, представлені у творі, на психічні сторони 

й перипетії цих позицій. 

Наївні, малоосвічені люди вважають, твердить Р. Інґарден, що, чим 

інтенсивнішими й багатшими є емоційні реакції цього типу, тим удалішими 

є їх естетичні переживання й більш ціннісним сам твір, що ці відчуття 

викликав. Це переконання є помилковим: багатство та інтенсивність 

емоційних переживань, які мають місце під час сприйняття твору мистецтва, 

не свідчать про вдалість естетичного переживання чи його цінність. Умовою 

вдалого перебігу естетичного переживання є, передусім, зосередження уваги 

на творі, опанування і спокій. Інтенсивні і бурхливі відчуття реципієнта, 

згідно з Р. Інґарденом, зовсім не є, таким чином, сприятливим чинником.  

На думку Б. Дзємідока, Р. Інґарден слушно зауважує, що дешеві, 

порожні й «сенсаційні» твори викликають живі й різноманітні позаестетичні 

відчуття і через це можуть завоювати наївних і малоосвічених споживачів. 

Важко, однак, визнати рацію щодо тези Р. Інґардена про те, що шедеври не 

викликають інтенсивних емоційних переживань [134, c. 174]. 

Попри всі відмінності концепцій С. І. Віткевича й Р. Інґардена, можна 

віднайти багато спільних моментів у їхніх поглядах щодо емоційної складової 

естетичного переживання. Зокрема, обидва естетики не зводять естетичних 

переживань, викликаних твором мистецтва, до чисто емоційних переживань. 

При цьому вони визнають значення чуттєвих чинників особливо на початку 

(Р. Інґарден) і в кульмінації естетичного переживання (С. І. Віткевич 

й Р. Інґарден).  

Ці збіги, однак, не повинні створювати ілюзії повної подібності позицій 

двох філософів. Саме поняття, яке використовує С. І. Віткевич, «метафізичне 
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почуття» є менш однозначним і слабо окресленим у порівнянні з поняттями, 

які використовує Р. Інґарден. Віткацій не обґрунтував достатньою мірою, що 

«метафізичне почуття» є своєрідною естетичною емоційною реакцією на 

мистецтво. На відміну від більшості теоретиків, які використовують поняття 

«естетичне почуття (емоція)», Р. Інґарден точно й однозначно визначив, що 

він розуміє під поняттям «естетична емоція». Однак, він все ж не зміг довести, 

що можливо й необхідно розрізнити естетичні й позаестетичні емоції 

у спілкуванні з твором мистецтва.   

Властиве концепції Р. Інґардена зосередження уваги на «квалітативних» 

(якісних) характеристиках естетичного предмета відсилає до аналізу якісного 

наповнення твору мистецтва як потенційного естетичного предмета. Естетик 

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, згідно з Р. Інґарденом, може виникнути й естетична цінність. Тому 

особливе значення естетик надавав аналізу творчості як основи процесу 

виникнення ціннісного твору мистецтва та важливої складової процесу його 

естетичної інтерпретації з боку суб’єкта естетичного переживання.   

На думку Р. Інґардена, поняття «творчості» охоплює широку сферу 

діяльності і творів митця. Мистецтво при цьому є тим чинником, що дозволяє 

схопити сутність людини у світі природи. Саме завдяки творчості, вважає 

естетик, людина перетворює світ природи у власний світ, світ культури.  

Найбільше уваги положенню творчості Р. Інґарден присвятив у праці 

«Про феноменологічну естетику» («O estetyce fenomenologicznej»), в якій 

змалював, передусім, проблему художньої творчості. Висловлювання, 

присвячені цьому питанню, розпорошені у працях зі сфери онтології 

і філософії мистецтва, тому реконструкцію концепції творчості Р. Інґардена 

можна здійснити, врахувавши його міркування щодо сутності людської 
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свідомості, загальної теорії цінності й естетичного переживання, а також 

поглядів на поняття свободи й відповідальності.  

Філософ вважає, що для творчості не достатньо здібностей, необхідною 

є сила, яка б могла ці здібності реалізувати, розвинути. Недоліки творчої 

діяльності митця викликають вади твору як результату цієї діяльності [194, 

c. 279]. 

Серед основних мотивів творчості Р. Інґарден називає: 

1) потребу самовираження; 

2) потребу повторного спілкування з чимось, що нас вразило; 

3) бажання відкрити для себе й інших людей щось, що має для нас 

високу цінність; за Р. Інґарденом, із цим пов’язана потреба «спільності» світу, 

потреба співпереживання і зворушення разом з іншими, а також спроба 

подолати самотність людини; 

4) потребу перемогти час і залишити по собі слід. 

Художня творчість, як твердить Р. Інґарден, поглинає людину цілком, 

всю її особистість, при цьому здійснює на неї вплив, трансформує її. Якщо 

в результаті цього виникає справжній твір мистецтва, то й він, і сам процес 

його творення залишають глибокий слід у душі митця. Так само відбувається 

у випадку зустрічі реципієнта з шедевром: творення конкретизації виявляє 

його ціннісні характеристики і, як наслідок, залишає слід у людині.  

Таким чином, вихідним пунктом творчого процесу, згідно 

з Р. Інґарденом, є зустріч із чимось, що існує поза митцем, – з певною якістю, 

яка змушує митця змінити природне налаштування щодо світу. Цей перший 

контакт з якістю порівнюється зі станом закоханості. Він може бути джерелом 

радості або джерелом страждання. Художник відчуває нестачу, прагне 

доповнити цю якість. Отже, для творчості важливими є два елементи: зустріч 

із якістю, що викликає початкове зворушення, захоплює, а також відчуття 

нестачі. 
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Творчі зусилля митця ведуть до появи справжнього твору мистецтва, 

який, згідно з філософом, «є чимось, що своєрідним способом збагачує 

людське життя й людську культуру, а своїм багатством та цінністю зовсім не 

перешкоджає реалізації інших, так само своєрідних цінностей. Лише 

розуміння цієї багатовимірності цінностей, яку людина може реалізувати 

і внаслідок цього з нею спілкуватися, надає сенсу світові витворів культури, 

без чого людина не виконала б своєї особливої місії в реальному світі» [185, c. 

21].  

Висока оцінка мистецтва в естетичній концепції Р. Інґардена пов’язана 

з розумінням мистецтва як, передусім, сфери реалізації цінностей. Аналіз 

розуміння мистецтва виявляє певні особливості, пов’язані зі значенням для 

людини спілкування з твором мистецтва. Однією з них є індивідуальність 

і «винятковість» справді вартісних творів, що визначає неповторний характер 

зустрічі з ними. Ще однією особливістю є надзвичайний шанс духовного 

спілкування за їх посередництвом зі світом цінності митця. Йдеться про 

зближення з творцем, а також про можливість доторкнутись до глибин 

духовності митця, який, можливо, вже не живе [196, c. 39]. 

Згідно з Р. Інґарденом, твір мистецтва має складну структуру. Філософ 

виділив три основні типи елементів в основі твору: обов’язкові структурні 

елементи (шари), необов’язкові структурні елементи (наприклад, незвукові 

складові музичного твору: музичні «форми», елементи зображення), а також 

змістовні елементи, пов’язані з матерією («якістю» в концепції Р. Інґардена) 

твору (наприклад, естетична якість). Обов’язкові структурні елементи (або 

«шари»), визначають будову твору мистецтва.  

Як чисто інтенціональний, а також позачасовий предмет твір мистецтва 

за Р. Інґарденом характеризує схематичність і незавершеність. Загальною 

рисою творів мистецтва є також багатофазність і багатошаровість, однак не 

всі види мистецтва наділені цими двома характеристиками. Наприклад, 

існують такі види мистецтва, які можуть бути тільки багатошаровими 
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(живопис, скульптура, архітектура) чи тільки багатофазними (інструментальна 

музика). Натомість, здійснений згодом Інґарденом аналіз музичного твору 

і творів абстракціонізму виявив, що вони є одношаровими. Найкраще сутність 

багатошаровості твору втілює приклад літературного твору, який 

є чотиришаровим [185, c. 53].  

Для того, щоб певний твір мав «багатошарову» будову, потрібно 

й достатньо: 

а) щоб у ньому були різноманітні складові – як, наприклад, 

у літературному творі: мовне звучання, значення, зображені предмети тощо; 

б) щоб різноманітні складові, а отже, самі мовно-звукові елементи, 

пов’язувалися між собою у твори вищого рівня (як значення слів у сенс 

речень), ті, натомість, у твори ще вищого рівня (речення у групи речень), 

нарешті щоб усі вони поєдналися в одну цілісність, яка зазвичай поширюється 

на весь діапазон твору (наприклад, рівень сенсу літературного твору); 

в) щоб створена в такий спосіб основна складова твору не втрачала 

в цілісності твору свою окремішність, але поставала виразним членом цієї 

цілісності; 

г) щоб існував органічний зв’язок між різними складовими твору 

в межах його цілісності [195, c. 211].   

Як відомо, поняття багатошаровості твору мистецтва використовує 

також Н. Гартман. Тому при визначенні цього поняття Р. Інґарден прагне 

якомога точніше окреслити умови, за яких предмет має багаторівневу будову.  

Інґарденівська теорія шарової будови твору мистецтва була своєрідним 

«відкриттям» в естетиці. Як пише А. Тищик, «ніхто до нього [Р. Інґардена – 

K. Ш.] не виявив і не описав цієї, здавалося б, очевидної структури твору 

мистецтва, і то так ясно й виразно [...]. Поняття шаровості виявилося 

надзвичайно ефективним і пізнавально плідним. Було чимось подібним до 

аналітичного ключа, який би дозволив заново описати всю сферу мистецтва 

[...]. Аналітична робота над будовою практично всіх видів мистецтва, яка 
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могла б осилити хіба що ціла школа, а не одна людина, вимагала значного 

дослідницького зусилля, але Р. Інґардену це вдалося здійснити» [371, c. LI]. 

Щодо питання про спосіб існування творів мистецтва, зауважимо, що 

твір мистецтва – це предмет, який становить окрему буттєву цілісність, 

ілюзорно самостійний, він інтендує до прекрасного, може бути схоплений як 

естетичний предмет, існує для того, щоб бути естетично ціннісним. 

Твір мистецтва як твір свідомої і цілеспрямованої діяльності людини 

становить окрему буттєву цілісність. Метою його існування є бути 

прекрасним, бути носієм естетичних цінностей. Варто, однак, зауважити, що в 

цьому питанні існує значна розбіжність позицій. Дехто з дослідників вважає, 

що твір мистецтва реально існує або як щось фізичне, або як щось психічне 

(тоді маємо справу з позиціями фізикалізму чи психологізму). Інші, натомість, 

твердять, що твір мистецтва існує чисто інтенційно, «фіктивно». Існують 

також ті, хто (в меншості) зазначає, що твір мистецтва існує ідеально. 

Зокрема, під впливом теорії мови (періоду «Logische Untersuchuhgen») 

Гусерля таку тезу проголошував В. Конрад. Є й такі, що шукають якесь 

посереднє рішення; вирішення ці при детальнішому розгляді зводяться до 

якогось з попередніх. Такі посередні позиції представляли К. Твардовський 

і Е. Жильсон. 

Пунктом виходу в цьому положенні є емпіричні дані, що стосуються 

появи, перцепції, властивостей творів мистецтва, практики й результатів 

окремих наук про мистецтво, художньої критики, а також повних 

філософських окреслень структури й типології (особливо в екзистенційному 

сенсі) буттів і структури наших актів свідомості, у ході яких здійснюється 

контакт із твором мистецтва. 

Як уже зазначалося, Р. Інґарден розрізняв об’єктивні й суб’єктивні 

елементи процесу творення («естетичної ситуації»). До об’єктивних, згідно 

з його вченням, належать чотири предмети (на відміну від традиційного 

виокремлення лише одного):  
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1) предмет споглядання митця чи реципієнта (найчастіше якийсь 

фізичний об’єкт чи об’єкт зі сфери чуттєвих процесів, наприклад, певні 

звуки). Цей об’єкт збуджує суб’єкта і схиляє його до зміни налаштування;  

2) буттєвий фундамент твору мистецтва (буттєва основа), що також 

міститься в певному фізичному предметі (у поточному значенні, не фізичний 

об’єкт, а предмет нашого щоденного досвіду, який можемо побачити, 

наприклад, якась брила мармуру), але відрізняється від першого предметa.  

3) твір мистецтва, тобто не просто побачений предмет, предмет 

спостереження, а створений чи перетворений кимось. Він не є ані фізичним, 

ані психічним предметом, але чимось новим, – тому постає питання його 

структури і способу існування;  

4) естетичний предмет, або «конкретизація» твору мистецтва, отримана 

реципієнтом. Реципієнтом не обов’язково має бути глядач або слухач. Ним 

може бути митець, який у процесі спілкування з твором доходить до 

естетичного предмета, тобто конкретизації свого твору.  

У процесі формування твору мистецтва, згідно з Р. Інґарденом, 

відбувається перехід від  фізичного об’єкта (наприклад, мармурової брили) до 

творення фізичного предмета, який буде фізичною основою твору (у цьому 

випадку твором скульптури).  

На думку Р. Інґардена, саме від виду матеріалу, в якому задум митця 

втілений і який тим самим стає буттєвим фундаментом (буттєвою основою) 

твору, залежить вид твору мистецтва. Ступінь використання буттєвої основи 

при цьому може бути різним. Наприклад, у творах архітектури він 

є глибинний, що змусило Р. Інґардена замислитися, чи варто й у випадку 

архітектурного твору розрізняти твір і його основу; натомість у творах 

літератури – надзвичайно низький, адже рівень звучання ледве пов’язаний 

з конкретним звучанням слів (наприклад, під час читання тексту вголос), 

а решта – це світ, проектований за допомогою сенсу творів, що безпосередньо 

пов’язаний зі звучанням [195, c 124]. 
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Розрізняючи буттєву основу твору і сам твір, філософ стверджує, що 

буттєва основа не є жодною з частин твору, а її риси не є рисами твору. 

Наприклад, полотно, вкрите фарбами, займає якусь частину реального 

простору, натомість те, що предметне в образі, відкриває власний простір, – 

простір представленого краєвиду. Між цими двома просторами немає жодного 

переходу, а тому до простору, представленого у певному творі, насправді, не 

можна увійти. Стосується це також простору театрального твору чи твору 

кіномистецтва. 

У випадку знищення фізичного фундаменту твору знищується також 

надбудований на ньому твір. Часом це відбувається поступово, як наприклад 

нищення Останньої вечері Леонардо да Вінчі. Складнішою, натомість, 

є справа з музичним твором. Важко визнати буттєвою основою партитуру, 

хоча музичний твір є інтенціонально визначений за її допомогою, сама ж вона 

є визначена лише творчими актами автора [195, c. 192-193]. 

Суб’єктивною основою твору, на думку Р. Інґардена, є, з одного боку, 

митець або якась його дія (творчий процес), з іншого – реципієнт чи його дія, 

пов’язана з реконструкцією (конкретизуванням) твору. Деякі види творів, як, 

наприклад, музичний твір, танець чи театральний твір, вимагають 

посередництва виконавства, і це є третім видом суб’єктної буттєвої основи 

твору [205, c. 186-187]. 

Внаслідок дій суб’єкта (творця) змінюється форма фізичного предмета, 

відбувається певний фізичний процес, пов’язаний з психофізичними діями 

суб’єкта. Певна зміна при цьому відбувається в людині та її оточенні, 

результатом чого є перетворення предмета споглядання у предмет творення. 

Зміна стосується також митця: деколи говоримо, що митець «дозріває» під 

впливом своєї діяльності, щось собі по-новому усвідомлює; зміни торкаються 

також індивідуальності митця. У випадку поета, художника-літератора 

вихідним пунктом не має бути фізичний предмет спостереження у значенні 

якогось тіла; поет зустрічає довкола себе певні предмети, які служать йому 
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вихідним пунктом споглядання як літературних переживань. Таким чином, 

відбувається весь пізнавальний процес, необхідний для виникнення твору 

літератури.  

Перехід від твору мистецтва до естетичного предмета не є якимось 

перетворенням предмета. На думку Р. Інґардена, естетичний предмет і твір 

мистецтва є лише паралельними творами, так само, як у випадку переходу від 

фізичного фундаменту до твору мистецтва не можемо говорити про 

об’єктивний (пов’язаний зі зміною предмета) перехід. Можемо тільки 

окреслити суб’єктивний перехід від твору мистецтва до естетичного предмета.  

Вирізнивши основні елементи й об’єктивно-суб’єктивні переходи між 

ними, Р. Інґарден зауважує, що в результаті того, що творець є також 

реципієнтом, схоплення всіх елементів процесу виникнення твору мистецтва, 

а також здійснення переходів у процесі появи естетичної конкретизації може 

відбуватися в одній людині. Тому конкретний процес творення є значно 

складнішим утворенням, ніж дотепер вважалося.  

На думку Р. Інґардена, елементи процесу формування твору мистецтва 

не можна розглядати окремо, оскільки в них постійно відбуваються певні 

трансформації, взаємодії багатьох елементів, і лише їх цілісність утворює 

певну естетичну ситуацію. Тому при розгляді одного елемента завжди слід 

звертати увагу на інші.  

Інґарденівська концепція предмета естетики як цілісної суб’єктивно-

об’єктивної ситуації, у якій відбувається творчо-рецептивна зустріч суб’єкта 

зі створеним об’єктом, яка, своєю чергою, веде до утворення інтенціонального 

естетичного предмета, має джерело в його онтологічно-екзистенційних 

дослідженнях. І проблематика будови твору мистецтва та його конкретизації, і 

пов’язана з ними аксіологічна проблематика є етапами аналітичного 

схоплення естетичного спостереження – положення, яке Р. Інґарден розглядав 

у межах аналізу чуттєвого сприйняття. Цей момент найбільше пов’язує 
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естетичну проблематику із спором ідеалізм–реалізм, який спричинив 

зацікавлення Р. Інґардена естетичною тематикою. 

Важливо зауважити, що Р. Інґарден обмежує свої дослідження тими 

випадками, коли має місце поява твору мистецтва і реакція на нього, тобто 

формування естетичного предмета. Не враховує він, натомість, випадки, коли 

справа не доходить до виникнення твору мистецтва, як, наприклад, у ситуації 

естетичного спілкування з природою (цей випадок, як зазначає філософ, 

є навіть складнішим від того, коли доходить до виникнення твору мистецтва). 

Ретельне вивчення, виокремлення спільних для всіх видів мистецтва 

моментів дозволило Р. Інґардену створити загальну теорію творів мистецтва, 

обриси якої вимальовуються вже в його працях раннього періоду, зокрема, 

в роботі «Про літературний твір». 

Із положенням про спосіб існування твору мистецтва в концепції 

Р. Інґардена, як зазначалося, пов’язане питання його схематичності 

(схематичності його вмісту). Варто проаналізувати цей момент теорії 

польського естетика детальніше. Реальне буття, яке існує самостійно, 

є всебічно окреслене. Зміст буття є втілений у ньому, будує його зсередини, 

характеризує однозначно з кожного кута зору, який входить у гру; буттєво 

самостійний предмет підлягає принципам несуперечності й вимкненого 

осередку. Інакшою, натомість, є справа з буттєво несамостійними предметами, 

з чисто інтенційними буттями. Вони так чи так кваліфіковані тільки завдяки 

інтенційному призначенню, не мають нічого в собі самому, не є осердям 

власної діяльності тощо. Тому в різних своїх шарах, під різними точками зору 

вони є невизначені, мають незаповнені місця, не підлягають правилу 

вимкненого осередка. Наприклад, музичний твір як корелят нотного запису, 

який може бути більш чи менш детальний, завжди є, однак, настільки 

схематичний, що допускає різні способи виконання, різні конкретизації. Те, 

що зображене в художньому образі, дане не лише в одному, ніби затриманому 
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стані, у якійсь фазі життя чи буття, з певного пункту бачення, лише в певному 

наборі якостей.  

Згідно з Р. Інґарденом, твір мистецтва, що народжується із задуму 

митця, є інтенціональним предметом, доступним тільки авторові. Як чисто 

інтенціональний предмет твір мистецтва визначається довільно через акт 

інтенції, і відповідно до інтенційних моментів змісту акту в основі предмета 

виникають т. зв. незаповнені місця. Естетик вважає, що в кожному творі певні 

його риси дані лише схематично і чекають на доповнення (актуалізацію 

і конкретизацію) з боку реципієнта. «Незаповнені» місця («дірки») не 

визначені інтенцією творчого акту, однак потенційно визначені усім 

контекстом. Не-(недо-)визначеними, зокрема, можуть бути певні об’єктивні 

структури (фабула, дія, поетичний образ або емоційно-психологічні 

переживання персонажів), властивості окремих рівнів твору чи 

характеристики літературних чи історичних персонажів. Варто зауважити, що 

поняття поля недовизначеності запровадив Е. Гусерль, аналізуючи акти 

свідомості [180, c. 217]. 

Аби проявитись у світі, твір мистецтва як інтенціональний предмет 

вимагає, згідно з Р. Інґарденом, певної буттєвої основи. Під час спілкування з 

твором заповнюємо частину невизначених місць і таким чином здійснюємо 

конкретизацію твору, результатом чого є виникнення естетичного предмета. 

В результаті цього, задум митця, «втілений» у певному матеріальному 

предметі, перетворюється на інтерсуб’єктивний предмет, доступний іншим 

у сприйнятті. Слушним, однак, є зауваження К. Бартошинського, що 

невизначені місця можуть також мати художнє походження, що зовсім не 

передбачає їхнього заповнення [86, c. 183-187]. 

Розуміння твору мистецтва як похідного інтенціонального предмета, 

який є втіленням задуму художника, пов’язане з інґарденівським 

трактуванням квазі-суджень, які філософ найчастіше пов’язував із творами 

літератури. Він загалом розрізняв три типи суджень:  
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1) логічні судження, тобто висловлювання, які через творення 

інтенціонального стану речей, вказують на певні реальні стани речей, що 

криються в не залежній від судження сфері буття;  

2) звичайні судження, які не претендують на істинність;  

3) квазі-судження, які розташовані між двома попередніми [185, c. 230-

231].  

Квазі-судження Р. Інґарден розглядав як творчий акт, «становлення», на 

відміну від стверджувальних речень. Концепція квазі-суджень є доведенням 

сприйняття філософом шарів літературного твору як похідних 

інтенціональних предметів. Як для інтенціональних предметів, для квазі-

суджень характерна невизначеність, що полягає у відсутності реальних 

відношень та асерції (рішучості у прийнятті рішень). Проблема квазі-суджень 

у працях Р. Інґардена пов’язана з проблемою істинності в літературі [186, c. 

376-380]. Питання істини філософ протиставляв, натомість, поняттю ідеї, що 

міститься в літературному творі [185, c. 367]. 

Хоча твір мистецтва в концепції Р. Інґардена в цілому постає як певна 

схема, розбудувати й доповнити яку має реципієнт, однак, як виявилося, 

можуть існувати такі види мистецтва, які не є схематичними. Наприклад, твір 

архітектури, зауважує естетик, не є схематичним, завдяки особливій 

близькості з фізичним тлом під кожним кутом зору є визначеним, спираючись 

на реальну будівлю він набуває особливої повноти й довершеності. Однак 

твори архітектури допускають у реципієнта ряд різних конкретизацій, 

оскільки можуть бути оглянуті з різних пунктів бачення, у різноманітному 

наборі сторін і деталей, у різних ритмах тощо. Сприйняття твору архітектури 

дуже нагадує сприйняття реальної тривимірної брили, сприйняття фізичного 

предмета. 

Таким чином, тип схематичності й характер розрізнень між можливими 

конкретизаціями залежить, згідно з Р. Інґарденом, передусім, від виду твору 

мистецтва, але і в межах певного мистецтва ще існують під цим кутом значні 
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розбіжності. Особливий аналіз цих справ належить до теорії окремих видів 

творів мистецтва. Р. Інґарден вважав, що кожен справжній твір мистецтва є 

чимось одиничним, не лише у способі свого існування, але також під кутом 

зору матерії (якості) твору. Неповторна індивідуальність матерії характеризує, 

зокрема, шедевр [196, c. 78-79]. 

Деякі теоретики вважають, що представлена Р. Інґарденом концепція 

художнього твору як визначеної цілісності, організованої структури, окремого 

світу, не стосується різних сучасних авангардних творів, т. зв. відкритих 

творів. Однак усі приклади, які наводить, наприклад, У. Еко [137], [139], якщо 

стосуються готових творів (а не лише проектованих чи імпровізованих), не 

перетинають запропонованої характеристики творів мистецтва, можна 

проінтерпретувати, наприклад, у межах інґарденівської теорії твору 

мистецтва. «Відкриті» твори мистецтва – це або дуже схематичні твори, такі, 

що допускають дуже різні, навіть розбіжні конкретизації (інтерпретації), або 

такі, що допускають введення випадкових елементів (як, наприклад, 

в алеаторизмі).  

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.  

Загалом, концепція естетичного переживання Р. Інґардена, відповідно до 

феноменологічних установок, спрямована, передусім, на визначення 

специфіки переживання цього типу, окреслення його сутнісних характеристик 

та схоплення основних елементів його будови. Сам філософ називає естетичне 

переживання основою естетичного досвіду взагалі. Найважливішими його 

характеристиками він вважає: процесуальність, багатофазність, 

багатоаспектність, налаштування на квалітативне схоплення предмета, на 

віддання належності естетичному предметові чи естетичній цінності.  
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2.2. Феноменологічний і психологічний підхід концепції естетичного 

переживання Л. Блауштайна  

 

Послідовником універсальності естетичного переживання був також 

Леопольд Блауштайн. Він був єдиним теоретиком, який у роздумах, 

присвячених естетичним переживанням, концентрував свої міркування на 

питанні місця й ролі рецептивних чинників у цих переживаннях. 

Запропоновані ним розрізнення й аналіз не втратили актуальності і, без 

сумніву, заслуговують на увагу.  

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

першої половини ХХ ст. системотвірну концепцію естетичного переживання, 

спрямовану на цілісне схоплення основних характеристик і складових 

переживання цього типу, аналіз його перебігу і значення для естетичного 

досвіду як такого.  

Основні моменти концепції естетичного переживання представлені 

у праці Леопольда Блауштайна «Про схоплення естетичних предметів». Тут 

він відштовхується від запозиченого у Станіслава Оссовського переконання 

у «відпочинковому» характері естетичного відчуття, а саме тези, що естетичне 

переживання є «життям миттєвістю», і стверджує, що естетичні переживання 

дозволяють забути про навколишній світ і щоденні турботи. Вони дають 

можливість втекти від турбот минулого та відключитися від передбачуваних 

проблем майбутнього; постають як ізольований острів у потоці наших 

переживань. При цьому естетик зауважує, що стан відпочинку не означає 

психічної тиші, його характеризує активність, яка, однак, відрізняється від 

наших щоденних турбот, а, крім того, вимагає значної духовної динаміки [96, 

c. 3]. Джерело цього почуття допоможе, згідно з Л. Блауштайном, 

проаналізувати основні характеристики предметів естетичного переживання.  
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Л. Блауштайн прагнув здійснити цілісний аналіз процесу естетичного 

сприйняття, схопити основні його характеристики і зрозуміти його значення 

в ході естетичного переживання.  

Щоб охарактеризувати естетичне переживання, естетик додатково 

вводить категорію імагінативного (уявного) налаштування і відрізняє його від 

налаштування на природний світ («наївного налаштування»). В естетичному 

досвіді, зазначає він, домінує імагінативне налаштування.  

Основними складовими естетичного відчуття Л. Блауштайн вважав 

перцепцію і пов’язані з нею емоції [100, c. 399]. Однак він не описує зв’язки 

між різними видами перцепції й емоціями, які мали б викликати, як причинно-

наслідкові. Говорить про структурні зв’язки, які між ними існують; про 

перцепцію форм, барв і звуків, про перцепцію різних чуттєвих станів; нарешті 

про «тривалу насолоду предметом». 

Естетичне переживання, на думку Л. Блауштайна, є переживанням, що 

активно формує свій предмет, хоча в ньому є місце також чуттєвим 

переживанням, судженням, актам волі. Основна теза полягає в тому, що 

активність людини, яка естетично переживає, проявляється в естетичному 

сприйнятті. Так само, як у Р. Інґардена, естетичне переживання, навіть 

у випадку спостережної перцепції, не є звичайним спостереженням плюс 

емоція [100, c. 405]. Воно є цілісністю вищого рівня. 

Термін «цілісність вищого рівня» походить зі сфери гуманітарної 

психології, яка пов’язана з прізвищем В. Дільтея, хоча багато авторів 

наприкінці XIX ст. висловлювало подібні ідеї. Цілісність вищого рівня 

є цілісністю, виділеною з «первісно натуральної психологічної цілісності», 

якою є психічне життя індивіда від його народження до смерті. У працях 

Л. Блауштайна названо такі характеристики, притаманні цілісності вищого 

рівня: тяглість, інтенціональне відношення до певних предметів, 

телеологічний характер, «генетичні зв’язки» між переживаннями, які входять 
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до складу цієї цілісності, залежність від психічної ситуації і позапсихічної 

констеляції. 

Тяглість полягає в тому, що переживання, які до неї належать, навіть 

коли перериваються, наприклад, розпорошеною увагою, працею чи іншими 

обов’язками, не зникають, а після завершення перерви «відроджуються» і стає 

можливим повернення до них. 

Інтенціональне відношення до певних предметів Л. Блауштайн пояснює 

так: переживання, які входять до складу цілісності вищого рівня, пов’язані 

спільною інтенцією на певні предмети, до яких вони відносяться. Не йдеться 

про штучно ізольований предмет одного акту, але про інтенціональні 

предмети ряду переживань, які утворюють окрему цілісність або якось інакше 

пов’язані між собою.  

Телеологічний характер зв’язків між переживаннями в цілісностях 

вищого рівня полягає в тому, що вони служать якійсь більш менш 

усвідомленій меті, а їх система залежить від цієї мети. Може нею бути, 

наприклад, прагнення щастя, панування, володіння, прагнення знання чи 

також естетичних переживань. 

«Генетичні зв’язки» дозволяють здійснити опис факту, що фази 

пережитої цілісності, не зважаючи на часову віддаленість, залишаються під 

впливом тих самих устремлінь. Так, закоханий, який був повністю поглинутий 

роботою, зауважує Л. Блауштайн, під час наступної зустрічі з коханою знову 

перебуває під впливом тих самих почуттів і прагнень, які формували 

відношення до неї при попередній зустрічі. 

Залежність від психічної ситуації й позапсихічної констеляції, окрім 

певної автономії цілісності переживань вищого рівня, виявляється 

в можливому впливі на них у якості як психічних, так і позапсихічних 

переживань, що не належать до цієї ж цілісності [96, c. 26-27]. 

Окрім згаданих чинників, які, згідно з Л. Блауштайном, впливають на 

формування предмета естетичного відчуття, названо ще чотири додаткові: 
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позначання символічного характеру деяких елементів твору, пам’ять, фантазія 

і вміння проникати (вживатись).   

Предмет, даний у спостереженні сигнітивно чи імагінативно, згідно 

з Блауштайном, може мати символічне значення. Вміння прочитати його 

символічний сенс є додатковим джерелом активного впливу суб’єкта пізнання 

на кшталт предмета естетичного пізнання. 

Пам’ять, як зауважує Л. Блауштайн, виконує важливу функцію, 

особливо тоді, коли маємо справу з динамічними предметами. Якщо хочемо 

схопити композиційні переваги цілісності твору, зазначає філософ, маємо 

пам’ятати його окремі фази. Тим часом наша пам’ять не є повністю 

відображальною, а навпаки – як відомо з сучасних досліджень і психологічних 

експериментів – є креативною, і перетворення у пригадуванні також 

є джерелом активного впливу людини на предмет її пізнання. 

Потрійну роль для схоплення естетичного предмета в цій концепції 

відіграє фантазія. По-перше, вона доповнює сприйняті предмети (предмети, не 

показані на екрані чи на картинах, доповнюємо, додаємо наступний розвиток 

дії чи фрагменти, які не намальовані). По-друге, фантазія ілюструє дані речі. 

Згідно з Блауштайном, особливо це має місце в сигнітивному сприйнятті. По-

третє, фантазія додає до сприйняття мрії, які не тісно з нею пов’язані. Загалом, 

як зазначає філософ, участь фантазії у формуванні естетичного предмета може 

бути як корисною, так і шкідливою. 

Проникання (вживання) є важливим елементом, особливо тоді, коли 

маємо справу з живими, психофізичними чи антропоморфними істотами. 

Л. Блауштайн зауважує, що розуміння експресії обличчя на екрані, голосу 

в передачі значною мірою залежить від здатності проникання суб’єкта. 

До складу перцепції залежно від виду предмета естетичного відчуття, 

згідно з Л. Блауштайном, входять:  

1) спостереження;  

2) спостереження й породжені ними імагінативні зображення; 
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3) спостереження й породжені ними сигнітивні зображення [100, c. 400].  

Відповідно до цього, у працях Л. Блауштайна розрізнено три види 

естетичного сприйняття (схоплення): спостережне, імагінативне й сигнітивне.  

У спостережній перцепції нам дані такі предмети естетичного досвіду, 

як явища природи, твори декоративно-ужиткового мистецтва, твори 

архітектури, нефігуративної пластики, а також більшість музичних творів.  

В імагінативній і сигнітивній перцепції, де окрім предмета 

спостереження (даного безпосередньо), даний також опосередкований 

предмет, який є імагінативно чи сигнітивно зображений. Предмет 

спостереження відіграє роль репрезентативного предмета, предмет, 

зображений імагінативно чи сигнітивно, відіграє роль репрезентованого 

предмета.  

В імагінативній перцепції нам дані твори живопису і скульптури, 

художньої фотографії, а частково театру й кіно. В імагінативному сприйнятті 

відрізняємо відтворювальний предмет від імагінативного. В сигнітивному 

сприйнятті схоплюємо твори літератури й певною мірою радіопередачі.  

У сигнітивній перцепції відрізняємо репрезентативні предмети від 

позначених чи зображених (представлених) в термінології Р. Інґардена або від 

десигнат в термінології С. Оссовського. Сигнітивне сприйняття стосується 

літературного твору. Основною складовою цього виду сприйняття 

є «поняттєве розуміння знаків».  

Прийнявши інґарденівську концепцію літературного твору, тобто 

переконання, що він є багатошаровим твором (складається з чотирьох шарів: 

шару словесних звуків, значеннєвого шару, шару зображених предметів 

і шару схематизованих виглядів, із яких виникають предмети, зображені 

у творі), що в ньому існують незавершені місця, які заповнюються у процесі 

конституювання естетичного предмету, і що лише естетичні цінності усіх 

шарів утворюють поліфонічну гармонію естетичних якостей цілого твору, 

Л. Блауштайн зауважив, що, без сумніву, схоплення літературного твору 
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є дуже складним переживанням. Сам Р. Інґарден також підкреслює, що 

літературний твір може схоплюватись по-різному, з більшою чи меншою 

концентрацією уваги, з різним її спрямуванням. У сприйнятті літературного 

твору можуть виникнути т. зв. «перспективні скорочення», які «допасовують» 

твір до наших зацікавлень чи вподобань і не віддають належне всім його 

аспектам, не схоплюють повністю естетичні переваги твору. 

Основні види перцепції виникають, згідно з Л. Блауштайном, із різниці 

їх протікання й різниці складу їх переживання. Перцепція, яка входить до 

складу естетичного досвіду, буває миттєвим переживанням чи довготривалим 

процесом. Статичні предмети, наприклад, картини чи скульптури, можуть 

бути як предметами миттєвих рецептивних актів, так і результатом 

довготривалої обсервації умілого глядача. Натомість динамічні предмети 

естетичного досвіду, які тривають у часі, наприклад, музичні твори, 

обов’язково вимагають довготривалих процесів перцепції. Окремі, однак, 

складові цих динамічних предметів можуть, а часто мусять поставати 

в миттєвій перцепції, з чого виникає неможливість контемплятивної затримки 

їх перцепції [100, c. 399].  

В одній із праць естетик зазначає, що часто певний кінообраз чи 

музичний мотив прагнемо переживати якомога довше, а він минає миттєво, 

виконавши свою роль у формуванні розтягненого в часі естетичного предмета. 

Буває, однак, навпаки, коли прагнемо якомога швидше дізнатися подальший 

розвиток подій і прагнемо до швидшого сприйняття певної частини, щоб 

пізнати цілісність предмета. Коли перцепція є довготривалою, то й інші 

складові естетичного досвіду, зауважує Л. Блауштайн, не протікають миттєво, 

емоція полягає в довготривалій насолоді предметом, а судження, пов’язані 

з художніми прагненнями творця, сенсом, перевагами твору тощо, 

відбуваються у формі довготривалих мисленнєвих операцій. 

Характеризуючи спостережне схоплення, Л. Блауштайн зауважує,  що 

для розкриття естетичних достоїнств предмета не завжди достатньо пасивного 
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спостереження. Сприйняття різних предметів вимагає різного виду 

активності. Учений називає два основні типи естетичних предметів: статичні 

й динамічні. До статичних зараховує будинки, гірські вершини; до 

динамічних – людське тіло в танці чи під час бігу, літак у польоті, музичний 

твір.  

У сприйнятті статичних предметів, як зауважує естетик, реципієнт 

є зазвичай доволі активним: може концентруватися на певних фрагментах, 

потім переходити до інших, знов повертатись до тих, що перед цим 

спостерігав, уважно придивлятись до них, при цьому може чогось не 

помітити, а щось додати зі своєї фантазії. 

Сприйняття предметів, які рухаються, вимагає ще більшої активності, 

ніж сприйняття статичних предметів, оскільки потребує одночасного 

схоплення елементів предмета, які постають у часі і спостереження усієї 

структурної цілісності. Звідси Л. Блауштайн (так само як і Р. Інґарден) робить 

висновок про значення активної позиції суб’єкта естетичного сприйняття 

в конституюванні естетичного предмета.  

Здійснений Л. Блауштайном проникливий і ретельний аналіз специфіки 

сприйняття таких естетичних предметів, як твори мистецтва, заслуговує на 

особливу увагу. Естетик, зокрема, зауважує, що при схопленні таких видів 

мистецтва, як живопис, скульптура, театральна вистава, кіно, а також 

радіопередача, маємо справу зі значно складнішою психічною ситуацією. 

Ключову роль тут відіграє «імагінативна уява».  

Л. Блауштайн приділяв особливу увагу аналізу цієї категорії. Він 

вважав, що без її дослідження не можливо пояснити, зокрема, психологію 

театрального чи кіно глядача, психологію людини, яка насолоджується 

творами пластичного мистецтва, а також психологію деяких типів релігійних 

переживань [97, c. 5-6].  

Імагінативну уяву, згідно з естетиком, характеризує наочність. Вона 

подібна до спостережної уяви тим, що наділена таким самим змістом 
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презентації, тобто пов’язана з відтворювальним предметом (наприклад, 

кольорові плями на полотні, мармур чи гіпс, тіні на екрані чи актор на сцені). 

Так само, як у спостережній уяві, в імагінативній зміст, що репрезентується, 

має претензії бути самим предметом; виконує функцію вигляду уявного 

предмета. Між імагінативними предметами і просторовим світом, у якому 

перебуваємо, вважає естетик, існує провалля.  

У процесі конституювання естетичного предмета, як зазначає вчений, 

імагінативне сприйняття функціонує так само, як спостережна перцепція. 

Важливою тут також є перспектива, з якої здійснюється черговість 

рецептивних переживань, час їх тривання, повторювальність, нарешті 

розрізнення способу сприйняття статичних та динамічних творів. 

В імагінативній перцепції є, однак, як зауважує Блауштайн, дещо додаткове, 

що не притаманне спостережній перцепції, – джерело впливу реципієнта на 

формування твору мистецтва. Це джерело криється в можливості зміни 

налаштувань: з налаштування на відтворений предмет чи імагінативний 

у налаштування на відтворювальний предмет.  

Отже, імагінативне схоплення, за Л. Блауштайном, полягає 

в «постійному балансуванні» між цими налаштуваннями. Підтверджується 

погляд, що в естетичному пізнанні предмет постає наділений певними 

естетичними перевагами, але кількість і вид цих переваг, які доходять до 

свідомості реципієнта, залежать не тільки від об’єктивних характеристик 

предмета, але й від перебігу і виду сприйняття [96, c. 17].   

Загалом, усі три виділені Л. Блауштайном види естетичного сприйняття 

– спостережне, імагінативне й сигнітивне – мають динамічний характер. 

Кожне з них вимагає активності суб’єкта, яка полягає у врахуванні багатьох 

різних елементів твору, у їх синтетичному схопленні, а також – особливо 

у випадку часових і рухомих творів – у схопленні зв’язків між ними. 

Додатковим елементом стає вимога концентрації уваги на кожному з них 
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і непіддавання своїм власним уподобанням і зацікавленням, оскільки це веде 

до «перспективних скорочень», тобто до їх неадекватного сприйняття.  

Найбільш динамічним моментом схоплення, який дозволяє і гарантує 

найкраще сприйняття твору, є здатність суб’єкта до зміни налаштування між 

відтвореним, відтворювальним та імагінативним предметом. Звичайно, твір 

мистецтва є імагінативним предметом, але вміння побачити в ньому  

відтворювальні  і відтворені аспекти дозволяє його глибше й повніше 

конституювання.  

Згідно з теорією Л. Блауштайна, роль перцепції в естетичному досвіді 

виражається у впливі виду перцепції на:  

1) склад переживання естетичного досвіду; 

2) відношення реципієнта до предмета естетичного відчуття;  

3) формування предмета естетичного досвіду [100, c. 401]. 

Вплив перцепції на естетичний досвід виражається хоча б у впливі на 

кількість і якість переживань усіх видів, що входять до складу естетичного 

досвіду. Для естетичного досвіду не байдуже, зазначає Л. Блауштайн, ані чи 

предмет даний наочно, як у спостережній, імагінативній перцепції, чи не 

наочно, як у сигнітивній перцепції, ні теж даний безпосередньо, як 

у спостережній перцепції, чи теж посередньо, за допомогою вигляду іншого 

предмета, як в імагінативній і сигнітивній перцепції. З цим також пов’язані 

відмінності у сфері емоції. В естетичному відчутті зі спостережною 

перцепцією джерелом естетичних зворушень є спостережений предмет і його 

вигляд.  

Л. Блауштайн зауважував, що при імагінативній перцепції естетичні 

переваги спостереженого предмета не є єдиним джерелом естетичного 

зворушення. До звукових переваг слів і речень додаються переваги рівня 

значень і рівня позначених предметів і їх виглядів, як це представив 

у дослідженні твору літератури Р. Інґарден.  
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Якщо проаналізувати твердження Л. Блауштайна, то можемо визначити, 

що між імагінативною і сигнітивною перцепцією існує суттєва різниця, яку не 

всі дослідники помічають, аналізуючи разом «відтворювальні види 

мистецтва». Відношення відтворювального предмета до імагінативного чи 

відтвореного є відношенням натуральної репрезентації, спирається на наочне 

відтворення на основі подібності цих предметів, відношення ж виразу до 

означеного предмета є відношенням конвенціональної репрезентації.  

Таким чином, естетичні переваги відтворювального предмета 

впливають на переваги імагінативного чи відтвореного, – так, врода акторки 

впливає на вроду сценічного персонажа. Натомість переваги слів не мають 

впливу на естетичні переваги світу інтенціональних предметів.  

Цікавими видаються зауваги Л. Блауштайна про різницю впливу 

перцепції на т. зв. другорядні складові естетичного досвіду, тобто на 

судження й воліативні переживання. При імагінативній перцепції 

в налаштуванні на імагінативні предмети і при сигнітивній у налаштуванні на 

фіктивні предмети виникають, згідно з естетиком, супозиції чи квазі-

судження. Натомість при спостережному, імагінативному й сигнітивному 

сприйнятті в налаштуванні на дійсній світ постають переконання 

й маргінальні бажання (наприклад, бажання відвідати країну, яку побачив на 

екрані тощо). Таким чином, вид перцепції може впливати на склад 

переживання естетичного досвіду. 

Щодо впливу виду сприйняття на відношення реципієнта до предмета 

естетичного відчуття, Л. Блауштайн зауважує, що у випадку спостережної 

перцепції реципієнт займає позицію обсерватора, тобто зберігає дистанцію 

і пасивну позицію щодо предмета, однак усвідомлює належність предмета й 

суб’єкта відчуття до того самого просторово-часового світу. При 

імагінативній перцепції відбувається накидання «Я» на імагінативний світ, 

усвідомлення відокремленості світів суб’єкта і предмета відчуття. 

Імагінативний світ не є ні в часі, ні в просторі, в якому перебуває реципієнт 
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[100, c. 403]. Частково аналогічний стан речей має місце у випадку 

сигнітивної перцепції, як це показав Р. Інґарден при аналізі рівня предметів 

твору літератури. 

Всупереч поширеному погляду, що не схоплюємо предмет естетичного 

відчуття як дійсний, Л. Блауштайн вважає, що так діється лише при 

імагінативній перцепції в налаштуванні на імагінативний світ і при 

сигнітивній перцепції в налаштуванні на фіктивний світ. При спостережній 

перцепції, натомість, схоплюємо предмет естетичного досвіду як дійсний. Так 

само і при імагінативній і сигнітивній перцепції в налаштуванні на відтворені 

предмети, хоча й з одним застереженням, що не схоплюємо його (предмет 

естетичного досвіду) у цих двох останніх ситуаціях як такий, що існує тут 

і тепер. Це не повинно означати, що у склад спостереження гори, яка в цю 

мить викликає естетичне вподобання, входить екзистенційне судження. Усі 

наші спостереження пов’язані з налаштуванням на навколишній світ як 

дійсний. При імагінативній перцепції, наприклад, не схоплюємо імагінативні 

предмети як дійсні, але вже  відтворювальні  предмети відчуваємо як такі 

[100, c. 404]. 

Вплив перцепції на формування предмета естетичного переживання, на 

думку Л. Блауштайна, є багатостороннім. В естетичному досвіді предмет 

постає як такий, що наділений певними естетичними перевагами, а кількість 

і вид переваг, які доходять до свідомості реципієнта, залежать не лише від 

об’єктивних властивостей предмета, але також від протікання і виду 

сприйняття.  

При спостережній та імагінативній перцепції може додатково постати 

сигнітивна перцепція, наприклад, коли в кіно використовуються написи чи 

людська мова, а при сигнітивній перцепції – спостережні уявлення, що не 

є основою посереднього зображення. І так при перцепції радіопередачі 

виникають спостереження шумів і звуків, наприклад, телефонного дзвінка, 

шуму вітру тощо, що не є основою сигнітивної перцепції. Деколи в цьому 
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сенсі можна говорити про змішану перцепцію, якщо предмет відчуття 

провокує ніби два різні способи сприйняття, наприклад, спостережний та 

імагінативний, оскільки є твором посереднім між повністю позбавленою 

«значеннєвих» елементів і безпосередньо спостережною живописною 

композицією та даним імагінативно образом. До таких творів можна, як 

зазначає Л. Блауштайн, зарахувати композицію, в якій постають окремі 

імагінативні елементи, наприклад, ілюстрації, що поєднують декоративні 

моменти з імагінативними.  

Згідно з Л. Блауштайном, існує також можливість повторних 

переживань на фоні пригадування собі відчуттів, викликаних первісною 

спостережною, імагінативною чи сигнітивною перцепцією, натомість 

неправдоподібним видається те, що не первісна перцепція, а лише відтворення 

в пам’яті є пунктом виходу естетичного переживання.  

На думку Л. Блауштайна, різниці між різноманітними видами перцепції 

здаються суттєвими, аби опис окремих фаз естетичного переживання, що 

наступають одна за одною, по черзі, – важливість якого для висвітлення 

сутності цього переживання підкреслює Р. Інґарден – здійснити відносно 

кожного з цих видів окремо. Можливо, це дозволить, зазначає Л. Блауштайн, 

віднайти характерні властивості для кожного з цих видів окремо, а не для всіх 

разом, а згодом полегшить вирішення правильності плюралістичної позиції 

у справі естетичних переживань, проголошеної В. Татаркевичем. Нарешті, 

розрізнення засадничих видів сприйняття може знадобитися для поділу на 

види мистецтва, а швидше естетичні предмети взагалі [100, c. 407].  

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

предмета» [100, c. 408], у зв’язку з цим твердив про можливість поділу 

естетичних предметів з огляду на вид естетичних відчуттів, які вони 

викликають. Відповідно до цього, естетик розрізнив такі категорії предметів 

естетичного переживання: відтворені предмети, імагінативні предмети 

і відтворювальні предмети [96, c. 11]. Відтворені предмети, як зазначає, 
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сприймаються нами як такі, що існують десь у дійсному просторі і часі. 

Відносно імагінативних предметів слід використовувати додаток «квазі». 

Натомість  відтворювальні  предмети є такими, що відкривають доступ до 

відтворених та імагінативних.  

Прикладами відтворювальних предметів є актор, полотно, вкрите 

пігментом, фігура з мармуру, екран з фантомами, які його покривають. 

Л. Блауштайн пише, що «коли переглядаю 10 світлин відомої мені особи, 

переді мною лежить 10 відтворювальних предметів, завдяки ним можу 

сприймати десять імагінативних і лише один відтворений» [94, c. 11]. 

Акторами можуть бути не лише люди, але й мертві об’єкти. У радіопередачі 

дзвінки, телефони є відтворювальними предметами, вони допомагають 

реципієнту творити нові світи, про які знаємо, що не існують у нашому часі 

і просторі.  

Л. Блауштайн вважає за необхідне поставити питання про взаємні 

відношення між предметами естетичного відчуття. Він зауважує, що 

відношення  відтворювального предмета до імагінативного і відтвореного 

є відношенням натуральної репрезентації, тобто такої, яка наочно відтворює, 

спираючись на подібність цих предметів; відношення ж слова до позначеного 

предмета має характер конвенціональної репрезентації. Це означає, що 

естетичні переваги  відтворювального предмета не є байдужими. Врода 

акторки впливає на вроду сценічної постаті, а якість використаних фарб 

впливає на красу намальованого пейзажу. Натомість, твердить Л. Блауштайн, 

звукове забарвлення слів не впливає на естетичну якість зображеного з їх 

допомогою світу інтенціональних предметів. 

Важливою проблемою, що стосується естетичного переживання, є тема 

індивідуальності / колективності естетичного досвіду. Доволі оригінальне 

осмислення цього питання, що десь випереджає час, знаходимо у працях 

Л. Блауштайна. У 30-х рр. ХХ ст. він пише, що «особливо у сучасну епоху, яка 
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виявляє схильність до колективних естетичних переживань, спільнотність 

переживань є швидше правилом, ніж винятком» [95, c 60-61]. 

Л. Блауштайн цілком слушно ставить питання: що характеризує 

колективні естетичні відчуття? Вважає, що, по-перше, вони мусять бути 

одночасними, а, по-друге, реципієнти мають ділитися своїми переживаннями. 

Таким чином, це має бути свідома комунікація, а не лише спонтанна 

експресія. Крім цього, має бути спільний предмет відчуття. 

Завдяки колективному сприйняттю естетичні переживання можуть 

особливим чином подіяти на людей, які зазвичай є мало вразливими. Через це 

Л. Блауштайн підкреслює, що в такому разі зменшується здатність до 

делікатних переживань, настає спрощення й «огрубіння» афектів, зростає 

нетолерантність. Разом із тим, у випадку колективного сприйняття естетичне 

переживання вже не залежить лише від чуттєвої вразливості суб’єкта і переваг 

естетичного предмета, але значною мірою зумовлене реакціями оточення [95, 

c. 67].    

Загалом, предметом аналізу Л. Блауштайна є внутрішнє життя людини. 

Вчений не має сумніву, що воно підлягає зміні під впливом соціокультурних 

змін. На це звертає увагу сам естетик, коли аналізує проблему індивідуального 

чи суспільного характеру естетичного переживання, а також коли здатність до 

імагінативного сприйняття розглядає як привілей культури.  

Питання про можливість естетичного досвіду в нових соціокультурних 

умовах, у час домінації реклами не здається, зазначає Л. Блауштайн, 

анахронічним. Навпаки, саме зараз, на його думку, необхідна дрібка бунту, 

яка дозволить боротися за умови, які роблять цей досвід можливим; 

аналогічно – питання про здатність до імагінативної перцепції у вузько-

утилітарно налаштованому світі є не так смішним, як провокативним. 

Нарешті, такі категорії, як «насолода» чи «задоволення», перейшовши 

з поточної мови до філософської, виявляються значущими, дозволяють 

доповнити ключові характеристики людської екзистенції. 
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Л. Блауштайн толерантно ставився до позаестетичних емоцій, 

викликаних мистецтвом. Твердив, що свою суспільну цінність і значну 

популярність мистецтво (зокрема, музика й кіно) завдячує тому, що дарує 

реципієнтові приємні хвилювання. 

Окрім «естетичних» і «позаестетичних» почуттів, Л. Блауштайн 

вирізнив також почуття «напівестетичні» (наприклад, відповідно 

модифіковані почуття жаху й піднесення), не здійснив, однак, їхньої 

вичерпної та однозначної характеристики [98, c. 14].  

При розгляді проблематики естетичного переживання, Л. Блауштайн 

здійснив аналіз поняття «насолода». Значення цього поняття розкривав 

Е. Левінас. Він підкреслював, що по-перше, насолода не є задоволенням 

у значенні задоволення потреби, але є радістю чи щастям, що випливає 

з процесу заспокоєння; по-друге, в насолоді проявляється автономія «Я», 

незалежність, дистанція відносно власної залежності, коли, наприклад, 

милуюсь тим, від чого залежу. «Отримання насолоди, – пише Левінас, – є 

незалежністю sui generis, незалежністю щастя... Жити означає 

насолоджуватися» [232, c. 124].  

Перспектива Е. Левінаса є екзистенційною перспективою, тоді як 

перспектива Л. Блауштайна – епістемологічною. Для Е. Левінаса насолода 

є формою дистанції від власних залежностей, способом їх перетворення 

у вільний вибір. Блауштайнівська концепція естетичного досвіду також 

спирається на дистанції від щоденних передумов. Акцептоване ним розуміння 

естетичного переживання як «життя миттєвістю» передбачає зміну 

налаштування з натурального на імагінативне, що з екзистенційної 

перспективи також може читатися як перетворення своїх залежностей.  

Подальші, однак, міркування обох авторів йдуть у різних напрямках. 

Л. Блауштайн насолоду пов’язує з цінностями. Цитуючи Моріца Ґайґера, він 

пише: «Естетична насолода є радістю з приводу певних цінностей, насолода 

від розваги є радістю з власної спритності» [99, c. 46].  
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Концепція естетичного переживання Л. Блауштайна є цінною з огляду 

на здійснене вченим феноменологічне дослідження таких видів мистецтва, як 

кіно [99] і радіопередача [95].  

Для аналізу фільму він застосовує філософську термінологію, 

вироблену раніше у сфері філософії розуму. До неї належать категорії: 

спостережна презентація, імагінативна презентація, налаштування, 

інтендування. Аналіз його поглядів щодо естетичного сприйняття кіно 

виявляє зацікавлення насамперед описом досвіду фільму, тобто тим, як фільм 

постає в свідомості. Кіно й переживання, які з ним пов’язані, не становлять 

для нього окремих елементів цього досвіду, а творять органічну структуру. 

Досвід кіноглядача ґрунтується, насамперед, на зорових і слухових 

враженнях. Задоволення, отримане цими відчуттями, є естетичним 

задоволенням по своїй суті. Естетичне переживання, твердить Л. Блауштайн, 

задовольняє потребу «сильно чуттєво забарвленого переживання» [99, c. 48].  

Подальший аналіз виявить, що слухові й зорові враження можуть також 

мати позаестетичний характер, що означає, що вони не є гарантією 

естетичного характеру переживань. Натомість краса вигляду предметів, без 

сумніву, викликає естетичні відчуття. 

Другим чинником, що гарантує естетичне сприйняття твору 

кіномистецтва, є концентрація на творі, а не на собі і своїх відчуттях.  

Аналіз отриманих вражень кіноглядача охоплює, зазначає 

Л. Блауштайн, зорові і слухові враження. Не можливо, однак, передати за 

допомогою зображення смак і запах.  

Чуттєві сутності, дані в зорових враженнях, укладаються в цілісності 

й утворюють репрезентовані сутності. Останні не є якимось екраном із 

фантомами, вони виконують роль образів відтворених чи імагінативних 

предметів, залежно від налаштування глядача. 

Хоча екран, на якому з’являються і зникають фантоми, є двовимірний, 

глядач сприймає імагінативні предмети у тривимірному просторі [99, c. 13].  
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Згідно з Блауштайном, фантазія відіграє в естетичних переживаннях 

фільму тільки певну роль. Її дія починається тоді, коли режисер свідомо 

накреслює певні сцени і їх перериває (у кримінальних та еротичних фільмах).  

Разом із тим, пам’ять виконує важливу функцію, коли треба розрізнити 

багато персонажів, уведених відразу, а також коли маємо пам’ятати минулі 

моменти кіноакції. 

Серед переживань реципієнта фільму трапляються також схематичні й 

символічні презентації. На думку Л. Блауштайна, частіше маємо справу 

з символічними, оскільки символи відіграють важливу роль у кіномистецтві, 

але, як зазначає естетик, аналіз символів належить до естетики, а не до 

психології. 

Сигнітивні зображення натомість присутні скрізь, де є написи і вислови. 

Загалом, згідно з Л. Блауштайном, можна визначити основні джерела 

естетичних переживань, викликаних переглядом кіно:  

а) краса зображених на екрані предметів; 

б) динаміка руху, присутня у всіх фазах твору; 

в) композиція образів, незалежно від краси кожного з них окремо; 

г) ліричні відчуття; 

д) відчуття, викликані музичними ілюстраціями й розвитком фільму. 

Додатковим джерелом задоволення для кіноглядача, як зазначає 

Л. Блауштайн, є розуміння у широкому значенні слова. Йдеться про 

інтелектуальні операції, що дозволяють глядачеві схопити найскладніші місця 

твору; проникнути у психіку героїв, що дозволяє творити вигадані почуття, 

яких глядач ніколи особисто не переживав (або переживав рідко). Натомість 

відсутність потреби міркування, якщо, наприклад, кінотвір є залегкий чи 

заважкий, викликає почуття незадоволення [99, c. 37]. 

Усі ці переживання становлять замкнену цілісність, обмежену початком 

і кінцем сеансу. Ця цілісність творить перерву в наших поточних заняттях, 
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а якщо твір, наприклад, захопить нас своєю естетичною цінністю, то він може 

викликати в нас «недільний настрій».  

Згідно з Блауштайном, кінотвір виконує релаксаційну функцію, яка 

пов’язана з перебуванням в імагінативному світі, що сприяє відриву від 

щоденних справ і постає святковою перервою в житті [99, c. 46]. 

Серед негативних ефектів, які можуть з’явитися під впливом 

кінокартини, Л. Блауштайн називає зменшення активності фантазії, а також 

ослаблення живості реакції на речі, вперше побачені в дійсності, але багато 

разів побачені на екрані [101, c. 107-109].  

Л. Блауштайн говорить також про позитивний вплив кінокартини на 

реципієнта: по-перше, кінообраз полегшує отримання знання про світ; по-

друге, формує інтелектуальні диспозиції (увагу, вміння спостереження,); по-

третє, він учить бачити вже побачені речі в новому, збагаченому вигляді 

завдяки перебільшенням чи іншим прийомам; по-четверте, глядач учиться 

розуміти міміку, жестикуляцію тощо. Нарешті монтажна техніка відгадування 

веде, як зауважує естетик, до тренування мислення, особливо виведення 

причини з наслідку. 

Л. Блауштайн підіймає тему моральної і виховної ролі кіномистецтва. 

Моральна полягає в тому, що кінотвір робить глядача більш чутливим до 

чужого болю через співчуття і співпереживання, може бути джерелом ідеалів 

і зразків.  

Окрім фільму, важливою складовою естетичних спостережень 

Л. Блауштайна є феномен радіопередачі. На його думку, радіопередача 

частіше представляє нам психічні переживання людини, ніж її поведінку. 

У результаті аналізу явища радіопередачі Л. Блауштайн визначив 

основні його характеристики: 

по-перше, радіопередача не є репортажем;  

по-друге, радіопередача є динамічним твором мистецтва, тобто 

поступово відкривається в ряді чергових фаз; 
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по-третє, єдиним даним у спостереженні твором радіопередачі 

є шурхотіння і звук; 

по-четверте, імагінативний простір радіопередачі має свою глибину 

і свій центр, не має натомість лівого і правого боку;  

по-п’яте, передача не повинна тривати довше, ніж тридцять хвилин, щоб 

не виходити за рецептивні можливості слухача;  

по-шосте, для радіопередачі характерна презентованість – вона 

сприймається «зараз», оточена відомим чи пізнаваним минулим та очікуваним 

майбутнім, але зосереджена на теперішньому.  

Л. Блауштайн зауважував, що радіопередача частіше передає нам 

психічні переживання людини, ніж її поведінку. 

У своїх працях Л. Блауштайн робить низку суттєвих розрізнень. По-

перше, поза самим сприйняттям радіопередачі вчений розрізнює її до- і пост-

рецептивну фазу. По-друге, розрізнено консюмпцію та естетичне відчуття. 

При цьому естетик зауважує, що для естетичного сприйняття винятково 

важливе значення має співтворчість реципієнта. Зі споживанням, натомість, 

маємо справу тоді, коли слухач налаштований виключно на розвиток дії, коли 

він цікавиться лише тим, що буде далі і який розв’язок дії, його власна 

активність є мінімальною. По-третє, розрізнено естетичне відчуття та 

естетичний рефлекс. Як відомо, визначення «естетичний рефлекс» увів 

у естетичну теорію Макс Дессуар. Л. Блауштайн порівнює його з визначенням 

Р. Інгардена «початкової емоції».  

Згідно з Р. Інґарденом, «початкова емоція естетичного переживання» 

є особливим станом зворушення, не має нічого спільного з уподобанням, 

становить підґрунтя розвитку естетичного переживання, «характеризується 

прагненням оволодіти наочно тією якістю, яка викликала зворушення», веде 

до активного звернення суб’єкта до цієї якості, гальмує нормальний ритм 

життя, звужує поле свідомості, веде до зміни налаштування з натурального на 

естетичне [188, c. 12].  
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Естетичний рефлекс натомість є сторонньою складовою переживання 

«цілісності вищого рівня». Полягає він у безпосередньому інстинктивному 

сприйнятті чи несприйнятті. Естетичне переживання не має бути 

продовженням естетичного рефлексу. Станом, що попереджує естетичне 

переживання, є, в переконанні Л. Блауштайна, очікування. Воно виражається 

як у сфері перцепції, так і у сфері емоції. 

У цьому простежується різниця поглядів Леопольда Блауштайна 

й Романа Інґардена відносно естетичного переживання. Так, на думку 

Р. Інґардена, фундаментом і початком естетичного досвіду є початкова емоція, 

на думку Л. Блауштайна – естетичний рефлекс. Хоча обидва 

є феноменологами і їм притаманне переконання про творчо-рецептивний 

характер естетичного переживання, та Л. Блауштайн, завдяки своєму 

епістемологічному налаштуванню зауважує й підкреслює інші характеристики 

естетичного досвіду, ніж Р. Інґарден. Зауважимо, що тут має місце різниця 

акцентів, а не позицій. Л. Блауштайн акцентує увагу на перцепції, Р. Інґарден 

– на емоції.  

Л. Блауштайн, так само як і Р. Інґарден, є прибічником універсальності 

моделі естетичного переживання. У порівнянні з концепцією Р. Інґардена, 

однак, концепція Л. Блауштайна носить більш загальний характер. Основним 

складовими естетичного переживання він вважає сприйняття та емоції. Як 

і більшість представників польської естетики першої половини ХХ ст. 

(М. Валліс, С. Оссовський, Р. Інґарден),  Л. Блауштайн важливою рисою 

естетичних переживань вважав їх цілісний та «острівний» характер.  

До найбільш позитивних моментів концепції Л. Блауштайна належать 

типологія видів сприйняття і налаштувань, що виникають у ході естетичного 

переживання, пов’язана з ними класифікація предметів естетичного 

переживання, а також попередній аналіз тих естетичних переживань, що 

отримані відносно творів кіномистецтва й радіопередачі. 
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2.3. Аксіологічний підхід концепції естетичного переживання 

Г. Ельзенберга 

 

Ще одним представником універсальності естетичного переживання в 

польській естетиці першої половини ХХ ст. був Генрик Ельзенберг. Він 

вважав естетичне переживання цілісним, довершеним, трактував його 

цінністю самою по собі.  

Положення естетичного переживання разом із положенням естетичної 

цінності відігравали ключову роль в його концепції. Маємо тут взаємне 

обумовлення цих положень. Підґрунтям естетичного оцінювання є в цій 

концепції естетичне переживання суб’єкта, який прагне висловити судження 

про цінність оцінюваного предмета. 

Г. Ельзенберг називав естетичне переживання «болісним щастям». 

Писав: «Естетичне переживання – це не задоволення. Це щастя, причому 

болісне щастя. Бо щастям є зіткнутися з прекрасним, але болем – відчути 

власну нікчемність» [158, c. 143]. 

Подібно до І. Канта, Г. Ельзенберг стверджує, що естетичне 

переживання є безкорисливе й нецілеспрямоване. Воно не має жодного 

іншого значення для реципієнта, крім схоплення прекрасного. Пізнавальні 

результати естетичного переживання є некомунікованими в дискурсивній 

мові. Комунікованими вони можуть бути лише в художній мові.  

Переживання творця й реципієнта є загалом подібні, відмінність 

полягає, однак, у тому, що художник може їх передати за допомогою 

мистецтва. У цьому місці з’являється проблема т. зв. суб’єктивних умов 

естетичного переживання. Реципієнт без сумніву має бути наділений 

естетичною вразливістю і, крім того, має виявляти теоретичну підготовку до 

сприйняття естетично ціннісних предметів. У результаті частих контактів з 
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творами мистецтва можливим є більшою чи меншою мірою формування 

здатності естетичного переживання.  

Г. Ельзенберг уважає, що естетичне переживання має емоційну 

природу. Воно є процесом, який у різних станах має різний ступінь чуттєвого 

напруження, від подовженого огляду до забуття про себе й повного 

розчинення в предметі.  

Іншою характеристикою естетичного сприйняття є статичність, яка 

виразно проявляється в переживаннях, пов’язаних з естетичною 

контемпляцією природи. 

Згідно з Г. Ельзенбергом, естетичне переживання має інтуїтивно-

контемпляційний характер. Воно прагне віддати належне предмету, 

зосереджує увагу на його змісті, залишає поза увагою екзистенційну позицію 

предмета. Естетичне переживання, як зазначає філософ, здатне викликати 

сильні й досить глибокі емоційні реакції. 

Одним з найсильніших чуттєвих станів, які виникають під час 

естетичного переживання, під час контемпляції, є, за Ельзенбергом, любов як 

аксіологічний мотив діяльності людини. Філософ стверджував, що кохати 

можна тільки конкретну цінність, ніколи – абстрактну: «Самого поняття 

цінності (тобто змісту цього поняття) не контемплюємо. Контемплюючи, 

пізнаємо любов: любов того, що контемплюємо, того ото предмету, тієї ото 

риси. А паралельно з любов’ю при контемпляції з’являється усвідомлення: це 

є прекрасне. Усвідомлення прекрасного й любові, як паралельні, зливаються в 

певну цілісність. Тому можна сенсовно говорити про “любов прекрасного”, 

хоча це лише любов контемпльованих ціннісних предметів чи навіть 

цінностетвірних характеристик, які в тому самому комплексі переживань 

усвідомлюємо собі як прекрасні» [147, c. 17].    

Основною метою естетичного переживання, на думку Г. Ельзенберга, 

є схоплення естетично позитивної цінності. Досягненню цієї мети сприяють, 

згідно з естетиком, контемпляція й експресія. 
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Зауважимо, що естетичне переживання як контемпляція є досить 

суттєвим елементом всієї естетики Г. Ельзенберга. В результаті такого 

переживання можливим є пізнавальне сягання до прекрасного 

контемпльованого предмета та висловлення суджень про його цінність. 

За Г. Ельзенбергом, «прекрасний» означає не тільки «ціннісний», але 

також такий, що виражає стан контемпляції чи контемпляційного 

переживання суб’єкта, який сприймає цей предмет [150, c 16]. 

У роботах естетика акцентується відмінність між поняттям 

«контемпляція» і «контемпляційне переживання»: контемпляційне 

переживання є сильнішим емоційним станом, ніж контемпляція. 

Контемпляція – це певного виду подовжене оглядання, а контемпляційне 

переживання – це емоційний стан суб’єкта, який є результатом контемпляції 

[150, c 16-17]. 

Окрім контемпляції, відповідною формою естетичного переживання 

Г. Ельзенберг вважав також експресію. Контемпляція виявляє суб’єктивні 

передумови (маємо тут справу з відношенням суб’єкт–об’єкт), а експресія – 

об’єктивні (відношення об’єкт–суб’єкт). При цьому, підкреслюється, що 

повне пізнання естетичної цінності можливе тоді, коли контемпляція й 

експресія постають разом.  

Подібно до Р. Інгардена, важливою рисою естетичного сприйняття 

Г. Ельзенберг визначав «чисто якісне схоплення світу», «квалітативне». 

У процесі естетичного переживання необхідним є перехід від естетично 

експресивної позиції до квалітативного погляду на світ, який полягає у 

схопленні світу (а не тільки даного вже предмету) як чисто якісного, як чистої 

музики якості. При цьому, як зазначає Г. Ельзенберг, якщо ми усвідомлюємо, 

що справжнім джерелом задоволення є музика самих якостей, то субстрат 

зникає з нашого поля зацікавлення: починаємо цікавитися самими якостями. 

Наше сприйняття предмета стає тоді лише схопленням якостей і нічого більше 

[142, c. 231]. 
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У першій фазі цього процесу відбувається відривання якостей від 

чуттєвого субстрату. Ця десубстанціалізація якості становить щось подібне до 

десубстанціалізації чи дереізації (відриву) світу. Це дає нам глибоке 

задоволення [142, c. 233]. Спочатку ці якості є ще «психоідальними», а потім 

відриваються від цього підґрунтя і стають чистими якостями. Тому мистецтво 

(естетична сфера) є, як зауважує Г. Ельзенберг, такою величиною, що 

одночасно є нескінченно чуттєва і з імперативною силою прямує до 

позачуттєвості. 

Радість у першій фазі, коли якості є ще психічними, постає частково 

радістю нечуттєвого характеру якостей, які входять у гру. В другій фазі це 

щось більше: радість із їх відриву від субстрату, тобто остаточна 

десубстанціалізація відбувається саме тут. Ця десубстанціалізація зливається з 

іншою, яка характерна всім естетичним переживанням. 

Г. Ельзенберг звертає увагу на ці характеристики при аналізі двох видів 

переживань: містичного екстазу й естетичної контемпляції. Відмінністю між 

ними є, зокрема, те, що суб’єкт містичного переживання переконаний, що 

предмет його переживання справді існує, натомість у естетичній контемпляції 

має справу з чисто якісним спостереженням явищ як «асубстанціальних», 

«квалітативних». Тому для суб’єкта несуттєвим є те, чи предмет переживання 

є дійсний чи фіктивний.  

Експресія як друга форма естетичного переживання, на думку 

Г. Ельзенберга, є певним психічним процесом, себто процесом виявлення 

психічних змістів, доступних в естетичному переживанні. Звертав увагу 

учений на те, що вираз «експресія» в естетиці використовується досить 

широко і є неоднозначним [141, c. 51].  

Поняття «експресія», згідно з Ельзенбергом, означає:  

1) бути знаком, ознакою певного психічного стану; 
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2) бути таким знаком психічного стану, який не лише дає поняття цього 

стану, але також веде до повторного відтворення цього переживання [156, 

c. 239].  

Слова як такі, що окреслюють даний психічний стан, його, згідно 

з естетиком, не виражають. Наприклад, «Я сумний» – це чиста інформація. 

Натомість зітхання, наприклад, виражає смуток. Таким чином, психологічний 

аналіз не зараховуємо для сфери експресії, він служить виключно до надання 

нам знання про чиїсь психічні стани. Вираження  натомість має місце там, де 

явище, яке служить ознакою, є натуральним проявом психічного стану. 

Психічні риси бачимо тут, безпосередньо в об’єкті, а не опосередковано; море 

є сумне, а не служить вираженням чийогось суму. Об’єкт може мати психічні 

переживання, а не вказувати на чиїсь стани поза собою [156, c 240-241]. 

Спільною характеристикою явищ експресії в естетиці у широкому 

значенні є, на думку Г. Ельзенберга, те, що маємо справу з певною 

характеристикою предмета, яка полягає у зв’язку з певним психічним фактом, 

у більшості випадків – емоційним [159, c. 45-46].  

Г. Ельзенберг прагнув виявити специфіку експресивних естетичних 

переживань, виявити роль експресивних предметів у формуванні естетичних 

переживань та розрізнити естетичну й неестетичну експресію. Хоча в його 

концепції прямо не сформульовано проблему відповідних і невідповідних 

естетичних переживань, та, однак, переживання, у ході яких пізнавальним 

чином сягаємо цінності, наближені, зокрема, до «властивих естетичних 

переживань» у розумінні М. Валліса [394, c. 56]. 

Подібно до М. Валліса, Г. Ельзенберг вважає, що лише деякі 

експресивні предмети наділені естетичною цінністю[394, c. 109]. На його 

думку, естетичну цінність не мають такі експресивні предмети, як, наприклад, 

зім’ята хустинка, кинута на стіл, яка говорить про емоційний стан її власниці, 

чи сліди сліз на сторінках відкритої книги, що свідчать про зворушення, яке 
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виникло під час читання. В обох випадках не можна ствердити, що ці два, без 

сумніву, експресивні предмети, є естетично ціннісні. 

Г. Ельзенберг зауважує, що, якщо на іспиті у студента трясуться руки, – 

це прояв експресії, однак не естетичної. Тоді виникає питання: чим естетична 

експресія відрізняється від неестетичної? Відмінність естетичної 

й неестетичної експресії полягає, на думку філософа, у способі, яким 

психічний предмет проявляється через фізичний, тобто від способу 

проявлення експресивності предмета. Естетична експресія не може базуватись 

на умовиводі, що в такої-то істоти, наділеної психікою, відбувається такий-то 

й такий зміст [141, c. 53]. Таким чином, Г. Ельзенберг протиставив свою точку 

зору в цьому питанні поглядам С. Оссовського і М. Валліса, які твердили, що 

експресія ґрунтується на умовиводі. 

Отже, однією з характерних рис естетичної експресії, згідно 

з Г. Ельзенбергом, є те, що вона не може полягати в умовиводі. Ще однією 

характеристикою є конкретність прояву психічного предмета – він не може 

виникати шляхом асоціації. Третя характерна риса естетичної експресії – 

образ психічної сутності має бути даний не за посередництвом прояву, але 

разом із ним, безпосередньо, в одному акті схоплення. Таким чином, 

естетично експресивними можуть бути такі прояви, в яких  предмет 

психічного переживання даний іманентно [141, c. 54-56]. 

Хоча в теорії Г. Ельзенберга переживання естетичної експресії не може 

базуватися ні на умовиводі, ні на асоціації, це, однак, не означає, що умовивід 

та асоціація взагалі не пов’язані з цим процесом переживання. 

Ще більш виразною відмінністю естетичної й неестетичної експресії 

є те, що лише в неестетичній проявляються реальні переживання і диспозиції, 

що належать до психіки конкретного суб’єкта.  

Г. Ельзенберг прагнув з’ясувати, чи в естетичній експресії можуть 

поставати якісь психічні змісти, окрім переживання. Подібно до Р. Інґардена, 

він доходить до висновку, що тут можуть поставати якості, які 
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у позаестетичному житті суттєво стверджуємо у станах душі, звичках, 

настроях, почуттях, але яких із цими станами та почуттями не змішуємо. Буде 

це, наприклад, не радість як фактично пережита, а характерна якість чи то 

радості, чи то суб’єкта, який її переживає, – тобто радісність, не гнів, 

а розгніваність тощо [141, c. 59]. 

Разом із тим, естетик вважає, що сутність експресивної естетичності 

полягає в тому, що її носієм є сам прояв: не краса душі актора проявляється 

в його творі, але сам твір розглядається як такий, що проявляє чиюсь душу.  

Г. Ельзенберг звертає увагу на те, що часто психічна якість, 

актуалізована предметом, домагається свого доповнення через якусь психіку, 

в якій могла б «осісти». В результаті відбувається т. зв. анімізація: 

приписування психіки речам, які нею не наділені.  

Відповідно до цього вирізняється три принципові типи переживань, 

пов’язаних з естетичною експресією:  

1) досвід чуттєвого забарвлення предмета;  

2) переживання анімізаії;  

3) відчуття «відповідної експресії» [141, c. 63-65]. 

Перший тип переживання є найпростіший і водночас найчистіший. Тут  

експресивність постає у вузькому значенні – це та характеристика деяких 

предметів, доступних чуттєвому спостереженню, завдяки якій вони 

безпосередньо виявляють спостерігачу (без впливу якоїсь конвенції) психічні 

змісти певної істоти, наділеної психікою. Так, наприклад, широко розплющені 

очі є «експресивними» як такі, що виявляють захоплення, а нерівне 

й неакуратне письмо – як таке, що передає неспокій душі тощо. Прикладом 

є також переживання «похмурості гірського пейзажу», «меланхолійність 

музичної фрази». Такі переживання є нечастими, їх складно теоретично 

аналізувати. Складність у тому, що риси, які найчастіше суб’єкт сприймає як 

психічні, у цьому переживанні проявляються через предмети, які не наділені 

психікою. 



135 

Друге значення експресії, виділене Г. Ельзенбергом, пов’язане з явищем 

анімізації: предмету, який не наділений психікою, приписуємо певні психічні 

змісти, як, наприклад, морській хвилі – гнів, башті – гордість, високій скелі – 

грізність. У момент появи на певному предметі окресленої психічної якості, 

маємо справу з прагненням «психізації» цього предмета.  

Під анімізацією Г. Ельзенберг розуміє приписування психіки 

предметам, які її позбавлені. Він розрізняє два види анімізації: 1) міфологічна 

– анімізація sensu stricte, коли фізичні предмети наділяються психікою, 2) 

естетична – свідоме фіктивне приписування психіки предметам. 

Третє значення явища експресивність пов’язане зі здатністю викликати 

почуттєві стани у самого спостерігача, наприклад, коли марш збуджує, сцена в 

мелодрамі вражає, а вигляд розквітлих весною кущів розвеселяє. 

У властивому сенсі маємо справу з експресією щодо предметів, які 

є результатом творчості людини. Це переживання є своєрідною формою 

анімізації і протікає у двох фазах: вступної анімізації («фіктивної») 

й остаточної анімізації («реальної»). Переживання фіктивної анімізації не 

відрізняється від естетичної анімізації, анімізується тут і далі сам 

експресивний предмет. Більш суттєвим є тут, однак, зв’язок між предметом 

огляду і якоюсь реальною психікою, яка залишила на ньому пляму, але доки 

маємо справу з естетичним переживанням, психіка надалі приписується 

самому експресивному предмету. 

Загалом, на думку Г. Ельзенберга, необхідною, але недостатньою 

умовою естетичності експресії є іманентність психічної сутності у прояві, 

тобто ситуація, в якій ця сутність є прочитана прямо з чуттєвого прояву 

(предмета), ніби застигнута на ньому, без жодного переходу від прояву до 

сутності у якості судження чи асоціації [141, c. 67-68].  

В теорії естетичної експресії Г. Ельзенберга міститься багато подібних 

моментів із концепцією Рудольфа Арнгайма, який твердив, що коли ми 

говоримо про вербу, що вона сумна, не здійснюємо жодної інтерпретації, не 
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піддаємось ілюзії, оскільки вона справді є сумна. Смуток не привнесений 

суб’єктом сприйняття до явища, він криється в ньому самому, а ми лише його 

віднаходимо [82, c. 449]. 

Г. Ельзенберг звертає увагу на те, що деякі теоретики (О. Кюльпе, 

М. Шелер та Р. Інґарден) твердили про існування ще одного значення 

експресивності, більш таємничого, ніж попередні: йшлося про якусь чисту, 

безсуб’єктну чуттєву «якість», яка міститься у предметі, є чуттєвим 

«забарвленням» предмета і не є проявленням у позапсихічному матеріалі 

певного психічного змісту, не є також химерним психічним змістом, 

приписуваним предметові, не наділеному психікою, ані викликанням за 

допомогою предмета чуттєвих станів у спостерігача.  

Коли, наприклад, говоримо про музичний мотив, що він є «сумний», то 

він може 1) виражати смуток композитора, або 2) викликати смуток у нас 

самих, або 3) поза тонами уявляємо щось подібне до душі, тони якої були б 

ніби звуковим тілом і якій приписували б смуток. Але може бути ще четверта 

можливість: можемо не зважати на творця, не відчувати смуток і, не 

анімізуючи, розуміти, що самі тони просто як тони мають у собі «якість» 

смутку чи «забарвлені» у смуток [141, c. 46-47]. У працях М. Шелера, зокрема, 

можемо зустріти приклад пейзажу, який є «сумний», «веселий» чи «понурий». 

Очевидно, зазначає Г. Ельзенберг, що у предметі, який оглядаємо, може 

міститися певне чуттєве забарвлення, хоча самі ми на нього не налаштовані 

[141, c. 47].    

Аналізуючи явище анімізації, Г. Ельзенберг зазначає, що будь-яка 

анімізація передбачає попереднє налаштування на це явище і без 

попереднього ствердження спостерігачем якогось чуттєвого забарвлення не 

може виникнути. Анімізація ніколи не є нейтральною, анімізацією в собі. 

Явище анімізації полягає у приписуванні предметові і психіки, і психічного 

змісту з певними окресленими характеристиками: анімізуємо не взагалі, але 

башту «гордовито», а весну – «радісно» [141, c. 48].  
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У цьому випадку йдеться про звичайне навіювання. Спостерігач, який 

стверджує у предметі таке чи таке чуттєве забарвлення, сам не переживає 

почуття, яке б відповідало цьому забарвленню. Однак, якщо до окреслення 

цієї якості забарвлення відчуваємо примус використання чуттєвого терміну, 

то це діється тому, що в цей момент якийсь чуттєвий факт має місце 

й перебуває в тому чи тому відношенні з предметом спостереження; єдиним 

місцем, де цей факт може здійснитися, – це психіка самого спостерігача. Ці 

два твердження здаються суперечливими. Суперечності, однак, можна 

уникнути, якщо визнаємо, що у психіці спостерігача відбувається щось, що 

є певним чуттєвим фактом, але водночас не є реально пережитим почуттям.  

Г. Ельзенберг висуває гіпотезу, що цей чуттєвий факт був би чуттєвим 

лише через свою своєрідну якість, крім того, виконував би пізнавальну 

функцію і був чимось подібним до «емоційної презентації» в А. Мейнонга або 

«чуттєвою схемою» чи «пізнавально-чуттєвою схемою». Він був би цілком 

позбавлений таких характеристик реального почуття, як сила мотивації чи 

тенденція до поширення на всю свідомість та опанування всього її змісту; 

єдиною його функцією було б віддзеркалювати в розумі певну якість 

спостереженого предмету, ту, яку й називаємо чуттєвим забарвленням. 

Відповідь на питання, чим є чуттєве забарвлення, згідно 

з Г. Ельзенбергом, є такою: це якість предмета, яку пізнаємо завдяки певним 

пізнавальним схемам і яка наділена окресленим чуттєвим тоном. Яким 

є чуттєвий тон схеми, такий і приписуємо предметові [141, c. 50]. 

У праці «Естетичні уроки експресії» Г. Ельзенберг здійснив аналіз 

естетичного задоволення, яке естетичні експресивні предмети можуть 

викликати. Про естетичне задоволення чи радість, яку дає експресивний 

об’єкт суб’єкту контемпляції, можна, на думку естетика, говорити в момент 

проявлення психічної сутності в (на) якомусь чуттєвому об’єкті. Таким чином, 

у всіх експресивних явищах суттєву роль відіграє психічний чинник. Своєю 
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чергою і психіка, і психічні якості (навіть «дух») можуть бути джерелом 

естетичних цінностей експресії [142, c. 216]. 

Суттєвим є те, підкреслює естетик, що сам факт появи якогось 

психічного змісту в (на) якомусь чуттєвому предметі зазвичай викликає 

задоволення, яке хоча б в одному зі своїх аспектів є естетичним. У певному 

сенсі нас тішить кожен дійсний вираз на обличчі людини, і так само кожен 

химерний вигляд дерева – це задоволення має в собі щось принаймні квазі-

естетичне. 

Г. Ельзенберг прагне з’ясувати: чому присутність психічного змісту діє 

естетично? Які чинники можуть посилити значення естетичної дії і сприяти 

естетичному задоволенню? 

Явище естетичного задоволення, в переконанні Г. Ельзенберга, виникає, 

головним чином, унаслідок єднання в експресивному предметі фізичного 

і психічного елементу. Г. Ельзенберг при цьому переконаний, що люди, 

незалежно від світогляду, метафізичних, релігійних чи моральних переконань, 

вище оцінюють те, що психічне, ніж те, що фізичне, оскільки: 1) людина 

вважається найвищою істотою, а загальним є переконання, що про людяність 

свідчить не її фізична складова, а психічна чи духовна; 2) цінності (моральні, 

культурні, інтелектуальні) доступні лише людській свідомості.  

Г. Ельзенберг, однак, не був прихильником погляду про цілковиту 

домінацію в естетичному предметі духовного елементу над фізичним. 

Людина, згідно з ним, не применшує значення чуттєвості, проявом якої 

є предмет естетичного вподобання в експресії. Ідеалом є, на його думку, 

максимальна реалізація духовного елемента, але в якості насичення ним 

фізичного світу.  Вчений пише: «Найбільше мені б подобався світ, у якому 

б не залишалося нічого фізичного, яке б не було наповнене психікою, і нічого 

психічного, що не було б утіленим у фізичне», – додає: «У безпосередньому 

естетичному переживанні тішить не якість, але забарвлений нею субстрат; не 

душа, а оживлений нею фізичний предмет» [142, c. 219]. Однак світ, як 
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твердить Г. Ельзенберг, не задовольняє потреби єднання фізичного 

й духовного елемента. У ньому є безмір духу, який не знайшов свого втілення, 

і безмір фізичного, неторканого духом. Тому єдиною сферою, яка може 

реалізувати цей ідеал, принаймні суб’єктивно, є за філософом естетичне 

переживання, особливо естетично-експресивне. Об’єктивно, в результаті 

творення естетично експресивних творів мистецтва, згідно з цим ідеалом, 

формуємо фрагменти світу, фрагменти, які в наших очах є одночасно 

символами. Суб’єктивно, внаслідок експресивно-естетичного схоплення 

зовнішніх предметів, створюємо собі такі фрагменти, виявляючи 

основоположні аспекти світу. 

Дух, як твердить філософ, може втілитися у фізичне (матеріалізуватися), 

тому можливим є «наповнення» фізичного суб’єкта духом: наповнення прояву 

психічним змістом, коли мертва брила оживлена психічним елементом. Таким 

чином, Г. Ельзенберг констатує здатність психіки впливати на формування 

фізичного предмету (зображення зморщок на обличчі є виразом страждання, 

і реципієнт бачить частково сам процес, а також результат і каже: це 

прекрасно).  

На думку Г. Ельзенберга, естетичне задоволення можна осягнути 

в результаті: 

1) втілення «духу» у фізичному – головним джерелом радості чи 

естетичного задоволення є те, що «дух», який первісно був чимось 

невизначеним, переходить у стан дійсності, матеріальності; нас радує 

реалізація чогось психічного в фізичному матеріалі; 

2) переповнення фізичного предмета «духом»; 

3) формування фізичного предмета через психіку [142, c. 224-225].  

У такий спосіб у концепції Г. Ельзенберга підкреслюється нерівність 

фізичного і психічного чинників: психічний переважає фізичний, є активним 

членом, а фізичний – пасивним. Психіка відчувається як щось, що формує 
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чуттєвий прояв. Естетичне задоволення походить з усвідомлення того, що 

«дух» є чимось вищим від фізичного.  

У такому розумінні експресія справді служить одухотворенню того, що 

тілесне, фізичне. Це є той шлях, завдяки якому можна, принаймні частково, 

пояснити, як, маючи контакт із тим, що чуттєве, сягнути до сутності 

прекрасного. Про слушність такої інтерпретації говорить концепція 

ієрархічності естетичного задоволення, яка, по суті, близька платонівським 

ступеням пізнання прекрасного, платонівському відриванню від чуттєвості. 

Філософ уважав за необхідне здійснити розрізнення понять «експресія» 

й «експресивність». Експресія є процесом проявлення психічних сутностей чи 

предметів, експресивність, натомість, є характеристикою фізичного предмета, 

наділеного естетичною цінністю, через яку відкривається певна психічна 

сутність. Експресивність своєю чергою, є естетичною перевагою вищого 

рівня. 

З’ясовуючи, які чинники можуть посилити естетичність, Г. Ельзенберг 

прийшов до висновку, що це, насамперед, формальні моменти. Він звертає 

увагу на два поняття форми, які можуть мати при цьому особливе значення:  

1) «форма» у значенні виконання, більш чи менш вдалої реалізації 

концепції твору;  

2) «форма» як зіставлення (компонування) елементів.  

На думку Г. Ельзенберга, можливими є три реалізації, які можуть надати 

естетичну цінність естетично експресивному предметові:  

1) цілковите наповнення прояву психічним змістом; 

2) чіткість; 

3) читабельність (прозорість) прояву [142, c. 227-228]. 

Концепції естетичного переживання Г. Ельзенберга (як і концепціям 

інших представників універсалізму в польській естетиці) характерне 

«квалітативне» схоплення якісних характеристик естетичного предмета як 

фундаменту естетичного досвіду. У зв’язку з тим, що найчастіше в якості 
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естетичного предмета постає твір мистецтва, важлива роль у цій концепції 

відводиться аналітиці твору мистецтва як результату діяльності творчої 

особистості митця.  

Творчість Г. Ельзенберг розглядає як діяльність з перетворення 

дійсності. Згідно з естетиком, серед основних обов’язків людини існує 

необхідність творення зовнішніх щодо людини прекрасних предметів.  

Естетик зауважує, що в кожному творі мистецтва прекрасним є елемент 

типового й елемент оригінального, тобто елемент індивідуальності творця. Це 

актуалізує необхідність з’ясувати, яким є відношення цих елементів. Типове, 

згідно з естетиком, – це виражання найбільш поширених почуттів і вражень 

[149, c. 164-166]. 

Оригінальність, на думку Г. Ельзенберга, полягає в тому, що художник 

виражає щось, чого ніхто до цього не виразив. Теоретичним обґрунтуванням 

оригінальності є, згідно з ним, аксіома: кожен твір мистецтва мусить давати 

щось, чого до нього не було, інакше він є непотрібним. Чим більш новою є 

відкрита дійсність, тим кращий твір [149, c. 167-168]. 

Врешті Г. Ельзенберг приходить до висновку, що прекрасне не те, що 

типове, а те, що цілком індивідуальне, органічне і єдине [140, c. 194]. 

Філософ зауважує, що митець прагне поєднати оригінальне й типове у 

творах мистецтва. При цьому художник не зображує того, що всі бачать на 

яву, він проявляє у творі лише певні речі. Оригінальність, на думку 

Г. Ельзенберга, полягає у втіленні того, що міститься в нашій підсвідомості. 

Художник утілює певні важливі й загальні характери, які ми невиразно 

відчували [149, c. 170]. 

Кожен великий твір є, на думку Ельзенберга, свого роду одкровенням. 

Звідси, характеристикою справжнього майстра є те, що до істинності 

додається глибина. 

Естетик вважає, що кожен першорядний твір виражає нам щось 

загальне, істинне, але при цьому він дає нам нове бачення  цілого світу: світ 
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один, але дивитися на нього можна з нескінченних точок зору. Таким чином, 

кожен окремий твір, по суті, містить світогляд. У зв’язку з цим учений звертає 

увагу на паралелі між мистецтвом і філософією. 

Міркування Г. Ельзенберга щодо зв’язку у творі мистецтва прекрасного 

й одкровення дозволяють зробити висновок відносно його ставлення до 

прояву в мистецтві негативних естетичних категорій. Він, зокрема, твердить, 

що з поняттям одкровення в мистецтві постає питання позитивності. 

Прекрасне, на його думку, є лише там, де є одкровення. А будь-яке 

одкровення є позитивним, ствердним. Тому він робить висновок, що 

заперечення за своєю природою не може бути прекрасним [149, c. 175]. 

Розпізнати творчу особистість, згідно з естетиком, можна завдяки 

результатам творчості митця, тобто внаслідок пізнання й оцінки його творів. 

Ідеться про те, що творча особистість народжується шляхом перетворення 

особистості як такої. Цей процес відбувається у три етапи: селекція, 

трансмотивація і міфологізація [151, c. 71-74]. 

Селекція полягає в тому, що лише деякі психічні стани, які переживає 

митець, мають естетичне забарвлення, є плідними, можуть надихати на 

творчість, є, отже, «поезіотворчими». Таким чином, творча особистість 

поєднує в собі відразу групу елементів, виділених шляхом селекції з «тла», 

згідно з критеріями, відповідними кожному митцю. Цей процес, за 

Г. Ельзенбергом, відбувається довільно. 

Трансмотивація полягає в тому, що селекційні психічні стани 

(переважно чуттєві) відриваються від того, що їх викликало в реальному 

житті, і що замість початкових мотивів їм підкидаються інші. Так діється для 

підтримання необхідного чуттєвого стану й тоді, коли початковий мотив 

у процесі творення перестає діяти. Тоді художник прагне замістити практичні 

і звичайні мотиви, які керують його чуттєвістю на загал і підсунути собі як 

творцю мотиви «вищого ряду», шляхетні, безособові. 
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Міфологізація полягає у введенні певної другорядної якості у групу 

селекційних елементів, унаслідок чого творча особистість стає роллю, вона 

творить міф про саму себе. Відтак зв’язує «мотиви вищого ряду»; формує 

навколишній світ для свого творчого «Я». У результаті все своє життя 

схоплює у термінах відношень між цим міфічним «Я» і цим міфічним світом: 

творить легенду про себе. 

Досить мало, однак, уваги Г. Ельзенберг присвятив справі зв’язку між 

«творчою» особистістю і твором. Найбільш відповідним, здається, було 

б застосування поняття творчого акту як ланки, що може поєднати «творчу» 

особистість і твір. 

Г. Ельзенберг вважає, що твір мистецтва може спричинити поворот 

у бік вищої цінності чогось (когось), що перебуває поза твором, наприклад, 

самого творця чи деяких реципієнтів. Таку здатність мистецтва естетик 

вважає його суттєвою функцією. 

Твір мистецтва, згідно з естетиком, завжди є результатом більш чи 

менш досконалого «переповнення духом» чогось, що саме духом не є, 

оскільки дух уже осягнув свою повноту цінності, коли вивільнився, і панує 

над самим собою. Те, що не є духом, – це світ фактів, природа, емпірія. Твір 

мистецтва є, отже, перетворенням у напрямку зростання цінності якогось 

фрагменту емпірії внаслідок його «одухотворення», «наповнення духом». 

Емпірія, відділена від духу, є сферою чистої відсутності цінності; художня 

творчість – це розширення сфери ціннісних речей коштом цієї чистої 

відсутності цінності емпірії, як імперіалізм цінності, захоплення земель, які 

лежать на узбіччі. Але й дух щось отримує. Він стає предметом іншої 

свідомості, відмінної від власної, а через це набуває більшої реальності [151, 

c. 197-198]. 

Філософ підкреслював значення цінностей, які твір мистецтва вносить 

у світ через переживання, предметом якого він є (подібний погляд зустрічаємо 

у багатьох польських естетиків ХХ ст., зокрема, в Р. Інґардена). 
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У концепції Г. Ельзенберга важливу роль відіграють переживання, які 

ми отримуємо при спілкуванні з природою. У середині 50-х рр. минулого 

століття його цікавила естетика пейзажу. Філософ стверджував, що 

натуральність і відсутність артефактів є тим, що нас тішить у пейзажі. На 

формування поглядів Г. Ельзенберга значний вплив мав власний досвід 

контакту з природою і вразливість на прекрасне як таке. Це видно 

у здійсненому ним аналізі зв’язків між певними образами природи 

й переживаннями естетичної природи, що їх супроводжують [155, c. 987-988].  

Переживання, пов’язані з природою, є для Г. Ельзенберга досить 

сильними і займають у його житті одне з чільних місць. Учений зізнавався, що 

краще почуває себе в селі й там хотів би жити. Опис і характеристика 

переживань, пов’язаних із природою, в працях Г. Ельзенберга мають 

особистісний характер, містять багато спогадів, пов’язаних із його власними 

переживаннями у спілкуванні з природою (пейзажі й види в Альпах, 

Швейцарії, захід сонця в горах тощо).   

Г. Ельзенберг зараховував себе до людей, які відчувають природу 

й реагують на неї. Хоча слід зауважити, що його відношення до природи не 

було сталим і пройшло чотири фази: чисто естетичну, поетичну (ліричну, 

літературну), перехідну (метафізичну) і парамістичну (остаточну). 

В результаті багаторічного досвіду краси природи Г. Ельзенберг прийшов до 

визнання того, що естетичні переживання щодо природи стали ніби вписані в 

цілісність не лише «погляду на світ», але в «особисте ставлення до світу». Для 

формування остаточної фази естетичних переживань природи в концепції 

Г. Ельзенберга мав значення зовнішній імпульс. 

Здійснений аналіз поглядів естетика відносно безпосередності 

переживань щодо природи виявляє певну подібність із точкою зору в цьому 

питанні М. Валліса. Одну з можливих позицій відносно природи 

Г. Ельзенберг визначив як «ліричну» чи «поетичну»; додає, що вона буває 

штучною тоді, коли не задовольняємося почуттями, які довільно з’явилися 
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в результаті спілкування з природою, але коли їх свідомо шукаємо [151, c. 

152]. На такий ефект художніх уподобань у контакті з мистецтвом не звернув, 

однак, увагу свого часу М. Валліс.  

Г. Ельзенберг вважав, що в межах естетичної позиції ми повинні 

концентруватися на естетичному предметі, на тому, яким він є сам по собі. 

Цей момент є досить суттєвим для естетичного переживання, для наближення 

до самої цінності. 

Переживання, пов’язані з природою, Г. Ельзенберг характеризує як 

контемпляційні. Про прекрасне природи, на його думку, можна говорити тими 

ж категоріями, що і про прекрасне творів мистецтва. І ті, й інші предмети 

мають естетичну цінність, до якої реципієнт може дійти завдяки 

контемпляційному переживанню.  

Загалом, естетичні переживання природи і творів мистецтва містять 

багато спільних моментів: 

1) обидва типи переживань є експресивно-ліричними; 

2) вони є, передусім, контемпляційними переживаннями; 

3) в обох випадках предмети контемпляційного переживання мають 

бути чуттєво прекрасними; 

4) цілковита самотність є необхідною умовою досягнення повноти 

переживання; 

5) сутність контемпляційного переживання (твору мистецтва і природи) 

не можливо описати іншою мовою, крім художньої; 

6) дозволяють звільнитися від світу речей; 

7) вимагають значної внутрішньої роботи. 

Щодо останнього пункту Г. Ельзенберг зазначає, що часто свідомо 

врізаємо наші найкращі переживання: прослуховування музики, споглядання 

прекрасного образу природи тощо, «оскільки боїмося внутрішньої праці, якої 

би нам коштувало досягнення рівня предмету, – спокою, який би спотворив 

наше щоденне збудження, – й екстазу, який би нам дав відчути, що те, чим ми 



146 

живемо зазвичай, є смертю. Треба пройти своєрідну агонію, щоб увійти 

в Повноту всією своєю сутністю; цією агонією налякане життя і якнайшвидше 

спадає в нікчемність» [145, c 292]. 

У пасажі про естетику пейзажу Г. Ельзенберг окреслює пейзаж як 

символ світу. Він твердить, що кожен предмет, який є об’єктом, поглиблюючи 

контемпляцію, стає для того, хто контемплює, «символом»  чи «скороченням» 

світу: маємо враження, що це не тільки цей предмет, але світ як цілісність 

є такий-то і такий. Це відчуття виникає в пейзажі сильніше, ніж будь-де, бо 

пейзаж є ніби самим світом. Таке продовження й поширення настрою на 

цілісність світу є досить важливим моментом естетичного переживання [144, 

c. 245-247]. 

Г. Ельзенберг проводить паралелі між своїми власними переживаннями 

природи й описаним в релігійній свідомості даосів спілкуванням із природою 

як елементом містичного життя. Варто при цьому зауважити, що відношення 

до природи Г. Ельзенберга ніколи не було теїстичним (не вбачав у ній 

прекрасного, яке б походило від Бога) чи пантеїстичним. «Природу відчуваю 

як щось зовнішнє щодо мене... У цьому сенсі моє відношення до природи 

є “контемпляційним”... Метаемпірична дійсність, відчута звичним шляхом, 

недоступна і непізнавана, – стає доступною і близькою... через символи, які 

надає краєвид» [155, c. 992-993].  

Космічне схоплення видів природи підсилюється: окремий пейзаж може 

сприйматись як репрезентант космосу і як такий викликає своєрідну чуттєву 

реакцію, залежну від онтологічного погляду, який у цей момент виникає. 

Відбувається посилення контемпляції, зростає потреба зосередженого 

продовження спілкування з природою. Ці стани, зазначає Г. Ельзенберг, 

відчуваємо як стани відривання від світу і проникнення в інший світ.    

Спілкування з природою дає Г. Ельзенбергу почуття щастя. Завдяки 

цьому спілкуванню вдається перемогти почуття феноменальності власної 

дійсності, позбутися реалій і звільнитися від світу речей, що тисне на нас. 
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Таке таємниче звільнення дає нам також світ музики. Повнота спілкування 

з природою можлива, на його думку, лише на самоті. 

Складно знайти серед польських естетиків таких, що так само високо, як 

Г. Ельзенберг, цінували естетичні переживання, що супроводжують наші 

контакти з природою. На його думку, естетична цінність деяких об’єктів 

природи рівнозначна з естетичною цінністю творів мистецтва. Між ними 

немає дисгармонії. І в одному, і в іншому випадку маємо справу з прекрасним.  

 

 

Висновки до 2 розділу 

 

У ході дослідження встановлено, що універсальний характер сприйняття 

естетичних феноменів у дослідженнях Р. Інґардена, Л. Блауштайна і 

Г. Ельзенберга випливає з теоретичних установок їхніх вчень. Зокрема, 

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 

підготовлений реципієнт за певних умов може стати суб’єктом естетичного 

переживання, а естетичне переживання як таке відбудеться. Таким чином, 

концепції всіх трьох представників універсалізму в польській естетиці першої 

половини ХХ ст. об’єднує уявлення про характерний перебіг та універсальну 

структуру естетичного переживання. Їхні концепції вирізняла надзвичайна 
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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. Ще однією спільною 

рисою їхніх концепцій естетичного переживання є прихильність до емпатії, 

яка проявляється у співпереживанні, посиленій увазі до переживань героя 

художнього твору, а також у здатності проникати у внутрішній світ митця, 

вживатися в зображений ним образ тощо. 

Важливою рисою естетичних переживань Р. Інґарден та Л. Блауштайн 

вважали їх цілісний та «острівний» характер. Обидва вони були переконані 

в активному характері естетичних переживань. Вчення Г. Ельзенберга та 

Р. Інґардена об’єднує натомість переконання в антигедоністичному характері 

естетичного переживання. 

Згідно з вченням Р. Інґардена, 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). Ключовою проблемою естетичних 

досліджень Р. Інґардена є визначення предметних і суб’єктивних передумов 

естетичного переживання. Вчений представив найбільш розбудовану, 

оригінальну і проникливу концепцію естетичних переживань у польській 

естетиці досліджуваного періоду. Відносно естетичних переживань його 

позицію можна визначити як структурно-телеологічну. Естетик вважав, що 

сутність і специфіка цих переживань проявляється в їх своєрідній структурі 

й меті, якій вони мають служити.   

Концепції Л. Блауштайна, що виявляє зіткнення естетики та психології, 

характерна, насамперед, увага до аналізу естетичного налаштування суб’єкта 

естетичного сприйняття. Він вважав, що кожне естетичне переживання 

є таким активним рецептивно-емоційним переживанням, яке, поза 

різноманітністю складових, завжди становить визначену цілісність. 
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Основними складовими естетичного переживання він називав сприйняття 

й емоції, які з ним пов’язані. Вчений вважав, що вид перцепції залежить від 

типу естетичного предмета, тому твердив про можливість поділу естетичних 

предметів з огляду на вид естетичних відчуттів, які вони викликають. Таким 

чином, концепція Л. Блауштайна мала типологічний характер. 

Основною метою естетичного переживання, на думку Г. Ельзенберга, 

є схоплення естетично позитивної цінності, – прекрасного. Досягненню цієї 

мети сприяють, згідно з естетиком, контемпляція і експресія. Філософ прагнув 

виявити сутність і специфіку естетичної експресії. Особливістю останньої він 

вважав якості, які виникають на основі естетичного предмета. Естетичне 

переживання, згідно з Ельзенбергом, має інтуїтивно-контемпляційний 

характер; прагне віддати належне предмету, зосереджуючи увагу на його 

змісті; здатне викликати сильні й досить глибокі емоційні реакції. Важливу 

роль у концепції даного естетика відіграють переживання, які виникають при 

спілкуванні з природою. Серед решти концепцій естетичного переживання 

в польській естетиці першої половини ХХ ст. його концепція виявилася 

найбільш традиційною. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЛЮРАЛІЗМ КОНЦЕПЦІЙ ЕСТЕТИЧНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ 

ВЛАДИСЛАВА ТАТАРКЕВИЧА, СТАНІСЛАВА ОССОВСЬКОГО Й 

МЕЧИСЛАВА ВАЛЛІСА 

  

 

Різноманітність типів і видів естетичного переживання була предметом 

аналізу представників плюралізму в польській естетиці першої половини 

ХХ ст.: Владислава Татаркевича, Станіслава Оссовського та Мечислава 

Валліса.  

Варто проаналізувати джерела естетичного плюралізму в концепціях 

цих філософів. Так, плюралістична позиція В. Татаркевича полягає в його 

переконанні в існуванні різних доріг в естетиці, яка допасовує свій предмет до 

виділених ним видів естетичного переживання і враховує особливість 

мистецтва різних епох і культур. Джерелом естетичного плюралізму 

В. Татаркевича була історія. Він усвідомлював складність формування 

естетичних предметів і явищ, пояснюючи в такий спосіб існування великої 

кількості їх теорій.  

Плюралізм М. Валліса, натомість, знаходить своє вираження 

в окресленні предмету естетики, що не обмежується філософією мистецтва; 

має своє джерело у спостереженні навколишнього світу, що виявляє існування 

великої кількості естетичних явищ. Наступним джерелом плюралізму 

концепції М. Валліса є те, що будучи художнім критиком, він виходив за межі 

академічної естетики. І нарешті ще однією передумовою естетичного 

плюралізму його вчення було переконання в необхідності подолання 

європоцентризму, відтак відкритості на мистецтво різних країн і культур.   

 Своєю чергою, естетичний плюралізм С. Оссовського виникає зі 

спостереження особливостей інтерпретації та оцінки творів мистецтва, 

характерних представникам різних епох і культур.   
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Спостереження різноманітності художніх і естетичних явищ та 

предметів у концепціях В. Татаркевича, М. Валліса і С. Оссовського 

якнайбільше відповідає актуальним підходам до розуміння художніх 

феноменів і знаходить своє вираження в сучасній естетичній науці. 

 

 

3.1. Історико-філософська реконструкція естетичного переживання 

В. Татаркевича  

 

В теорії естетичного переживання Владислав Татаркевич займає 

послідовну плюралістичну позицію: «Поняття естетичного переживання 

охоплює одночасно переживання пасивного й активного характеру, 

переживання з виразною інтелектуальною й одночасно чисто емоційною 

складовою; охоплює як стани контемпляції, так і стани сп’яніння, підсиленої 

чуттєвості. Одні й інші містяться у звичному понятті естетичного 

переживання,  і одні й інші мають право називатися естетичними 

переживаннями» [362, c. 23].  

В. Татаркевич досить широко трактував зміст станів, пов’язаних зі 

сприйняттям мистецтва. На думку естетика, природною реакцією на 

мистецтво є стани зосередження і мрії. Активний прояв естетичного 

сприйняття, яким є мрія, дозволяє реципієнтові більшою мірою відійти від 

самого твору мистецтва. «У мрії, – писав В. Татаркевич, – настає плавний 

розвиток асоціацій, які відходять від дійсності в напрямку спогадів чи 

фантазій, а через силу почуттів та очікувань несуть настрій і зворушення» 

[349, c. 71].  

Філософ розрізняв два види концентрації на предметах: практичний 

(зосередження уваги на предметі з метою щось із ним зробити, переробити чи 

переформувати, зберегти чи усунути) і теоретичний (зосереджуємо увагу на 

предметі лише для того, щоб побачити й пізнати). Кожен із цих двох видів 
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зосередження має свої різновиди. Теоретичне має два види: дослідження 

й контемпляція [349, c. 66].  

Різниця між ними виразна: коли хочемо вникнути в сутність речей, 

порівняти їх з іншими речами, пізнати їх зв’язки, причини й мету – займаємо 

дослідницьку позицію. Інша постава є більш пасивна (пов’язана з огляданням 

речі, спілкуванням із нею, проникненням у її природу, красу). Саме цю 

позицію В. Татаркевич називає «естетичною». Вона також має два види. Один 

із них простіший, виникає, зазначає естетик, тоді, коли річ знаходиться прямо 

переді мною. Можна, таким чином, зосередитися на об’єкті, даному 

конкретно і безпосередньо. Цей вид зосередження здавна називають власне 

естетичною позицією. Вона характеризує наші відчуття як відносно природи, 

так і відносно мистецтва (як пластики, так і музики).  

Не завжди, однак, маємо можливість безпосередньо спілкуватися 

з певними предметами. У деяких випадках можемо спілкуватися з ними лише 

завдяки силі думки та уяви. Посередником, який допомагає в уяві відтворити 

ці речі, є за цих обставин слово – як знак речі [349, c. 67].  

Ці переживання також називають «естетичними», але вони 

відрізняються від щойно розглянутих. Постають, передусім, у творах 

літератури, також у пластиці й музиці. У деяких із цих творів важливішим за 

форму є зміст, сенс явищ, ідейний вміст. Для них форма, вигляд предметів 

є тільки засобом порозуміння з реципієнтом. Такі переживання суттєво 

відрізняються від раніше розглянутих найпростіших, але не всі вони подібні 

між собою [360, c. 80]. 

В. Татаркевич розрізняє серед цих переживань два види. Якщо 

в естетичних переживаннях на першому місці стоїть почуттєвий чинник, то 

тут визначальним є або інтелектуальний, або емоційний фактор. Переживання 

першого типу мають виразний інтелектуальний характер, а чуттєвий, 

контемпляційний чинник, вигляд тут виходять на другий план. Такі 

переживання викликають повісті, театральні твори, епічна поезія, а також 
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певні типи лірики. Другий зі щойно розглянутих типів «естетичних» 

переживань на перший план ставить емоційний чинник. Ні форма, ні зміст не 

мають тут вирішального значення. Переживання цього типу досить складне, 

більш суб’єктивне, особисте, випадкове, непередбачуване [360, c. 81-83]. 

Загалом, усі три види переживань, безсумнівно, є різними, але 

в поточному сенсі носять назву «естетичних». В одних із них головну роль 

відіграє чуттєвий чинник, у других – розумовий, у третіх – уявний 

і почуттєвий. 

В. Татаркевич зауважує, що різним видам переживань відповідають 

різні назви. Зокрема, назву «естетичних» слід обмежити переживаннями 

першого виду. Переживання другого виду можна, на його думку, назвати 

«літературними», а третього – «поетичними». 

Таким чином, «естетична» позиція в межах цієї концепції охоплює три 

види: естетичну, літературну й поетичну [360, c. 86]. 

Згідно з В. Татаркевичем, зосередження уваги на творах поезії не 

є практичним чи дослідницьким, в найзагальнішому розумінні воно 

є «естетичним». Якщо ж зіставимо його з естетичним зосередженням 

у відповідному вузькому значенні, то виявиться, що цей інший тип 

зосередження є посереднім спостереженням речей, на відміну від 

безпосереднього, що має місце в sensu stricte естетичній позиції. 

Мистецтво слова в такому випадку втрачає безпосередність, але при 

цьому отримуємо щось інше: передусім, значно розширюється діапазон 

предметів, із якими можемо спілкуватися в мистецтві, відбувається його 

поширення на будь-які події і справи, почуття й думки, яких не вдасться 

представити ні в музиці, ні в пластиці. Згідно з В. Татаркевичем, ця позиція 

є близькою інтелектуальній і дослідницькій. На його думку, найбільш 

відповідною для цього виду зосередження є назва «літературної» позиції, 

адже вона схоплює предмети за посередництвом літери. Якщо форма є тим, 

що дане в речах безпосередньо, а зміст тим, що опосередковане формою, то 
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естетична позиція концентрується на формі, а літературна, твердить естетик, – 

на змісті [349, c. 68]. 

В естетичному зосередженні предмет, що даний реально, є, згідно 

з В. Татаркевичем, відкритим чуттям, образним; у літературному 

зосередженні він не лише не є присутній, але й конкретного його образу може 

не бути в нашій свідомості; слухаючи вірш або читаючи повість, можемо не 

уявити собі їх зміст, однак відстежуємо його й відчуваємо, бо образ заступає 

якесь інтуїтивне його сприйняття.  

Таким чином, у працях В. Татаркевича, естетичне зосередження, 

насамперед, пов’язане з виглядом предметів, літературне, натомість, із 

предметами, вигляду яких ми не знаємо. Літературна позиція завжди 

стосується світу об’єктів, природи чи людей, реальних чи вигаданих 

предметів. Естетична ж позиція може зосередитися також на безпредметних 

формах, барвах, звуках.  

В. Татаркевич звертає увагу на те, що бувають, однак, миті без 

зосередження. Часто цей стан є виразом змученості, нудьги, розгубленості чи 

неуважності. Такий стан, позбавлений зосередження, переходить, на думку 

філософа, в сублімовану позицію, у мрію [349, c. 70].  

Ця позиція пов’язана з повільним розвитком асоціацій, що відходять від 

дійсності в напрямку спогадів чи фантазій, а завдяки силі спогадів та 

очікувань несе настрій і зворушення. У мрії спеціально постають давно 

пережиті, але живі спогади. 

Мрія визначається В. Татаркевичем як натуральний стан і безсумнівна 

потреба людського розуму, характерна не лише молодим чи сентиментальним 

людям. Хоча теперішнє загалом сильніше спогадів і мрій, існують, однак, 

чинники, які сприяють мріям. Це, передусім, самі спогади, характеристикою 

яких є те, що один тягне за собою інший. Цьому сприяє також природа, яка не 

вимагає від нас практичної позиції. Естетик звертає увагу на те, що існує 
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також штучний спосіб викликати мрію. Сприяє цьому, зокрема, мистецтво, що 

є твором фантазії [349, c. 71]. 

Філософ зауважує, що не кожен вид мистецтва однаково здатен 

викликати мрійливий тип естетичного сприйняття. Пластика – найменше, 

адже відкриває перед очима глядача явища, які його збуджують і приковують 

до себе його погляд, не дозволяючи думці перетворитися на мрію; музика 

натомість – найбільше. Поезія діє подібно до музики: вона діє за 

посередництвом ритму [349, c. 74]. 

Типологія естетичних переживань В. Татаркевича здійснена з огляду на 

принципову відмінність предметів цих переживань. У праці «Позиція 

естетична, літературна і поетична» (1933) естетик зауважив, що естетичні 

переживання у вузькому й точному значенні породжені предметами, які дані 

безпосередньо: явища природи, предмети техніки, а також архітектурні, 

пластичні й музичні твори [360, c. 79]. 

Два інші типи переживань, які Татаркевич назвав літературними 

й поетичними, здавалося б, мали бути викликані предметами, які не дані 

безпосередньо, а за допомогою знаків і слів. Так, однак, не є, оскільки 

літературні переживання викликають 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 видами 

природи.  

Отже, предмети естетичних відчуттів, що 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. Музичні твори, переконаний В. Татаркевич, можуть викликати всі 

три типи переживань.  

Згодом В. Татаркевич усвідомив недосконалість такого розв’язання і в 

60-х рр. XX століття говорив вже про дві групи естетичних предметів (даних 
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безпосередньо, у випадку пластики й музики, або посередньо – в літературі) та 

про два види естетичних переживань, які їм відповідають [289, c 115]. 

Важливим є спостереження В. Татаркевича, що одні й ті ж предмети 

можуть викликати то мрію, то естетичне чи літературне зосередження. Багато 

творів мистецтва викликають як мрію, так і зосередження. Буває, що ці стани, 

викликані тим самим об’єктом, ідуть один за одним, проте не можуть 

виступати одночасно: себто не можна одночасно зосередитися і мріяти. Але й 

цей зв’язок між ними не є поширеним. Пристрої, декорації, предмети побуту, 

які можуть бути чудовими творами мистецтва, здатні викликати естетичну 

реакцію, але не завжди викликають мрію. І навпаки, не все, що викликало 

в людини мрію, здатне викликати естетичне зосередження [360, c. 76]. 

Згідно з В. Татаркевичем, можна класифікувати предмети відповідно до 

переживань, які вони викликають (естетичне чи літературне зосередження або 

мрія). Часто, однак, той самий об’єкт природи й мистецтва належить до обох 

видів позицій.  

Естетик звертає увагу на той факт, що деякі люди схильні реагувати 

зосередженням, інші – мрією. Проте, як він зазначає, тут постає, насамперед, 

різниця ступеня. Виникає питання, чи ці способи рівнозначні й рівні за 

цінністю. Більш ґрунтовний аналіз цього питання міг би вирішити важливі для 

естетичної теорії проблеми, пов’язані, зокрема, з визначенням впливу 

суб’єктивних диспозицій на характер і ступінь естетичного сприйняття, і що 

найважливіше, – співвіднесення рівня естетичної перцепції та естетичної 

цінності, що виникає як у випадку одного, так і у випадку іншого із 

запропонованих В. Татаркевичем способів естетичного зворушення. Однак 

філософ не здійснив подібного дослідження. В опозиції цих понять він вбачає 

психологічне й педагогічне підґрунтя: мрія є простою справою, зосередження 

– складною. Тому тисячі людей, що мають низький розумовий рівень, ідуть 

дорогою найменшого опору і в результаті цього втрачають суто естетичне 

відношення до мистецтва й натури на користь поетичного [360, c. 79].  
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Зауважимо, що здійснене В. Татаркевичем розрізнення трьох груп 

переживань (естетичне, літературне і поетичне), трьох окремих позицій, які 

постійно змішують в естетиці, є надзвичайно важливим з огляду на те, що 

однією з проблем естетичної теорії є не лише багатозначність поняття 

«естетичне переживання», але також змішання й невідповідне використання 

естетичних позицій. Тому таке їх розмежування дозволяє визначити межі 

багатьох теорій, які хибно й занадто широко використовують ці поняття. 

Наприклад, естетичний «сенсуалізм» має джерело в першій групі визначених 

позицій і лише до неї може мати відношення. Так само інтелектуальні 

естетичні теорії – до другої, а емоціоністські – до третьої. Естетичний 

формалізм і всі теорії «чистої форми» (С. І. Віткевича та ін.) стосуються, на 

думку В. Татаркевича, швидше естетичних явищ у вузькому значенні; 

натомість теорія «чистої поезії», яку А. Бремон прагне розтягти на все 

мистецтво, лише до «поетичних» явищ, а теорії Б. Кроче чи А. Фідлера, які 

ставлять мистецтву завдання інтуїтивного пізнання чи вияснення світу, 

стосуються знову лише літературних явищ [360, c. 88].  

Положення естетичного переживання в концепції В. Татаркевича 

безпосередньо пов’язане з його поглядами на мистецтво. Характерною рисою 

мистецтва, на думку філософа, є те, що воно викликає естетичні переживання. 

Кожне мистецтво, на думку В. Татаркевича, – абстрактне чи зображувальне – 

викликає зворушення; й один, і другий тип мистецтва може викликати 

естетичне переживання безпосередньо, або завдяки прекрасному, або через 

пізнання. Своєрідність мистецтва пов’язана тут, насамперед, із його дією на 

реципієнтів, а не криється в самому мистецтві.  

В. Татаркевич вважав, що мистецтво «необхідне для підтвердження 

і прояву протяжності, як знак континуум, який можна протиставити не лише 

скороминучості історії, але також індивідуальній, видовій конечності 

людини» [368, c. 184].  
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Визначаючи місце мистецтва у світі, цивілізації й культурі, філософ 

зазначав, що мистецтво є необхідним «не менше, ніж заспокоєння голоду чи 

пошук житла». Зауважував при цьому, що «[...] відмінних від біологічних 

потреб людина має ще більше. До них належить експресія, потреба 

висловитись, розрядити своє психічне життя. Також потреба творчості. Також 

потреба порядку, гармонії, можливої досконалості, прекрасного. Ці потреби 

по-різному переплітаються з біологічними, але рано чи пізно стають 

самостійними. Отож, ці потреби – експресії, творчості, гармонії і прекрасного 

– реалізує передусім мистецтво» [358, c. 91].   

В. Татаркевич переконаний, що сьогодні досить сумнівними є межі 

поняття «мистецтво». З’являються нові види мистецтва: фотографія, кіно, 

промислова архітектура тощо. Виникає питання, чи, наприклад, плакат, який 

має масовий і комерційний характер, належить до образотворчого мистецтва? 

Чи виготовлення предметів побуту (вироби з кераміки, скла, тканини, зброя 

тощо) є мистецтвом? В. Татаркевич зауважує, що в ХІХ ст. проти їхнього 

зарахування до царини мистецтва висунуто аргумент, що вони не мають 

достатньої інтелектуальної й духовної складової; є предметами вжитку, а не 

продуктом художньої творчості. Філософ звертає увагу на те, що у ХІХ ст. 

люди полюбляли, зокрема, відвідувати оперетки, але не вважали їх творами 

мистецтва, оскільки вони не є ідейними, достатньо моральними і поважними.  

Розвиваючи хід думок В. Татаркевича, відповідно до сучасних умов 

можна поставити питання: чи, наприклад, «медіа» як масові й комерційні 

засоби комунікації, мають зараховуватись до мистецтва? Те саме стосується 

популярних і масових культурних феноменів. 

Загалом очевидно, що з’ясування значення поняття «мистецтво», 

окреслення його можливих меж, а також здатності охопити різноманітні 

прояви сучасної художньої творчості є надзвичайно важливими питаннями 

сучасної естетики. 
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В. Татаркевич зазначає, що давнє поняття мистецтва було чітке 

й зрозуміле, але не відповідало сучасним вимогам. Сучасне ж поняття 

відповідає запитам сьогодення, але не є чітке і виразне. Перше поняття 

є історичним, друге, яке здається лише актуальним, вимагає корективи. 

У працях В. Татаркевича спостерігається прагнення виокремити 

характерні риси, які визначають специфіку мистецтва. При цьому він визнає, 

що у спадок від ХVIII ст. нам залишились два визначення цього поняття: 

мистецтво є творенням прекрасного і мистецтво є наслідуванням. Отже, 

характерною рисою мистецтва є:  

1) те, що воно творить прекрасне. Це класичне визначення, яке 

використовували до ХVIII ст., однак воно викликає сумніви. Саме поняття 

«прекрасне» не є однозначним. У широкому значенні воно означає все, що хто 

забажає, є вираженням захоплення чи уподобання. У вузькому значенні 

зводиться до прозорості форм, «прекрасне те, що гармонійне», як визначали 

у ХVI ст. Таке окреслення відповідає класичному мистецтву, але не відповідає 

готиці, маньєризму, бароко, значній частині мистецтва ХХ ст. Не може воно, 

таким чином, визначати всього мистецтва;  

2) те, що воно відображає дійсність. Наслідування від початку було 

багатозначним поняттям, хоча й досить поширеним. Міметичність не 

відповідає, однак, ані архітектурі, ні музиці, ні абстрактному мистецтву і лише 

з застереженнями відповідає фігуративному живопису й літературі;  

3) те, що воно надає речам форму, кшталт. Форму має все, що існує, 

тому форма не може бути своєрідною рисою мистецтва. Деякі теоретики 

й митці форму мистецтва вбачають у т. зв. чистій формі, яка говорить сама за 

себе. Але твори мистецтва можуть також мати функціональну, відтворену 

форму. Таким чином, поняття «форма» є зашироке для мистецтва, а «чиста 

форма» – завузьке;  

4) експресія. Це відносно нове визначення, до ХІХ ст. проявлялось 

рідко. Воно пов’язане з позицією художника, творця. У ХVIII ст. Дідро, 
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Кондільяк, пізніше романтики звернулися до цієї теми. На захист цієї категорії 

у ХХ ст. стали Б. Кроче, В. Кандинський. Однак експресивність не є рисою 

всіх течій і видів мистецтва. Вона не охоплює, наприклад, конструктивізм;  

5) те, що воно викликає естетичні переживання. Своєрідність мистецтва 

пов’язана тут із його дією на реципієнтів, а не полягає в самому мистецтві. 

Таке визначення подібне до першого, яке своєрідність мистецтва вбачало 

у прекрасному. Проблема криється в багатозначності поняття «естетичне 

переживання». Натомість для сучасного мистецтва таке визначення виявилось 

дещо завузьким. Низка сучасних творів викликає не естетичні, а протилежні 

відчуття. Метою сучасних творів є збудження сильних, гострих переживань, 

шоку. І це визначення мистецтва також пов’язане з його дією на реципієнта. 

Крім того, характерною рисою сучасного мистецтва є плюралізм цінностей.  

6) те, що воно викликає потрясіння. Це визначення мистецтва також 

пов’язане з його дією на реципієнта, воно є типовим визначенням нашого 

часу. Метою сучасних творів є не просто викликати естетичне переживання, 

але спонукати до сильних переживань, шоку. Таке визначення, на думку 

Татаркевича,  однак, не може бути універсальним, оскільки не відповідає 

класичному мистецтву [350, c. 37-40]. 

Окрім цих визначень, як зазначає В. Татаркевич, існує ще багато інших. 

Одне з них спирається на поняття досконалості (Вольф, Дідро), інше полягає 

у творенні без правил, ще одне – у створенні нереальних речей. Кожна з цих 

дефініцій, зауважує філософ, є завузькою, може стосуватись певних творів, 

напрямків і течій, але не всього мистецтва [350, c. 41].  

В. Татаркевич звертає увагу на те, що деякі дослідники пропонують 

узагалі відмовитися від дефініції такого багатозначного поняття, яким 

є мистецтво. Вважають, що серед термінів, які використовуємо, є такі, які не 

піддаються визначенню. Такі поняття називають «відкритими». До них 

зараховують основні поняття естетики: поняття прекрасного, естетичної 

цінності, а також мистецтва. Речником визнання поняття мистецтва 
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«відкритим» став американський естетик Моріс Вейтц: «Не можливо назвати 

обов’язкові й достатні характеристики мистецтва – тому ця теорія є логічно 

неможлива, а не лише фактично непроста». Мистецтво – це творчість. «Митці 

можуть створити речі, яких не було, тому умови мистецтва не можуть мати 

вичерпний характер. Звідси твердження, що мистецтво можна схопити за 

допомогою його певного визначення, є фальшивим» [405, c. 348-350].  

Варто зауважити, що подібна аргументація М. Вейтца торкається не 

лише мистецтва, але науки й техніки, у розвитку яких важливе значення також 

відіграє творчість. Учений зауважує, що, оскільки з’являються все нові види 

рослин, тварин, машин тощо, то ці поняття теж мають бути відкритими. 

Закритими, натомість, можуть бути лише поняття логіки й математики. 

М. Вейтц твердить, що визначення мистецтва взагалі не потрібне, бо 

й без нього можемо порозумітися на тему мистецтва. В. Татаркевич, однак, 

гадає, що для ґрунтовніших досліджень мистецтва відсутність його 

визначення точно не сприяє. 

Із тезою, що «традиційна естетика ґрунтується на помилці» виступив 

В. Кеннік: помилкою естетики є, власне, те, що вона прагнула визначити 

мистецтво. Можна, писав, визначати ніж, бо він має окреслену функцію, 

а мистецтво такої функції не має. Не має воно й загальних правил, стандартів, 

канонів чи законів, які можна було б застосовувати до всіх творів мистецтва. 

Загалом немає риси, яка була б спільною для усіх творів [215, c. 327].  

На думку В. Татаркевича, подібні пропозиції слушні, однак не слід 

заперечувати можливість визначення мистецтва як такого. У результаті 

аналізу дефініцій мистецтва В. Татаркевич приходить до висновку, що як би 

ми не визначали мистецтво – звертаючись до інтенції, його відношення до 

дійсності, його дії чи цінності – завжди приходимо до альтернативи. Тому він 

пропонує власне, альтернативне визначення мистецтва [367, c. 59].  

Оригінальна ідея альтернативної дефініції мистецтва і твору мистецтва 

В. Татаркевича є ствердженням естетичного плюралізму. Філософ зауважує, 
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що «багатоманітність того, що називаємо мистецтвом, є фактом. У різні часи, 

різних країнах, течіях, стилях твори мистецтва не тільки мають різні форми, 

але виконують різні функції, є виразами різних інтенцій і різним чином діють» 

[348, c. 31]. 

Альтернативне визначення, як твердить естетик, повинно охоплювати 

всі характерні риси мистецтва як такого, а тому має враховувати специфіку як 

традиційного, так і сучасного мистецтва. При цьому філософ усвідомлював, 

що таке визначення, однак, не може бути універсальним, оскільки не 

відповідатиме усім творам мистецтва в цілому.  

Отже, визначення мистецтва має враховувати як його інтенцію, так 

і дію; а сама інтенція чи дія можуть бути такі чи такі. Це не просто 

альтернативна, але подвійно альтернативна дефініція мистецтва. Вона матиме 

такий вигляд: мистецтво є відтворенням речей і конструюванням форм, чи 

виражанням переживань – якщо твір цього відтворення, конструювання, 

вираження здатний захоплювати, зворушувати чи потрясати. Тоді визначення 

твору мистецтва матиме подібний вигляд: твір мистецтва є відтворенням речі 

або конструкцією форм, або виражанням переживань, які здатні захоплювати, 

зворушувати чи потрясати. 

На жаль, тут маємо справу з визначенням «найближчої» а не «видової 

відмінності» мистецтва і твору мистецтва, бо не завжди «захоплення», 

«зворушення», «потрясіння» мають характер власне естетичного переживання 

(а не іншого) і важко, мабуть, прийняти, що все те, що викликає якесь 

захоплення, якесь зворушення, якесь (психічне) потрясіння – будучи якимось 

відтворенням речей, якоюсь конструкцією форм, якимось виражанням 

переживань – є твором мистецтва. Без терміну «естетичний», здається, 

дефініції мистецтва і твору мистецтва не зможуть обійтися. Хіба що замінимо 

його якимось ширшим аксіологічним чи метафізичним поняттям (наприклад, 

«досконалий», «такий, який має бути») або іншим (наприклад, «психічно 

потрясальний», «психічно збуджувальний»…); у першому випадку 
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повернулися б до класичної концепції, у другому пропонували б третю 

(нову?), відмінну від класичної, а також вузької естетичної концепції 

мистецтва і його твору. 

Міркуючи про призначення мистецтва, В. Татаркевич звертає увагу на 

існування двох позицій: згідно з однією, мистецтво існує для того, щоб 

виражати почуття (естетика експресії), згідно з другою – для того, щоб його 

споглядати (естетика контемпляції). Філософ зауважує, що спір цих двох 

естетик, контемпляції й експресії, є новим. Стародавні часи його не знали, бо 

не думали піднімати контемпляцію над експресією, а експресію над 

контемпляцією; схиляли терези як у бік контемпляції, так і в бік експресії, але 

кожній відводили своє місце в мистецтві, так що не могло між ними дійти до 

конфлікту [349, c. 112]. 

Загалом, експресія відіграє важливу роль в естетичній концепції 

В. Татаркевича. Філософ підкреслює, що термін «експресія» слід відрізнити 

від поняття експресії [349, c. 117]. Так, наприклад, греки не мали усталеного 

терміну, а поняття мали. Початково і виключно відносно поезії й музики 

використовували вираз мімезис. Пізніше застосували його і щодо пластики, 

хоча й не у значенні виражання почуттів (творця), а зображення почуття. 

Сократ був першим, хто говорив про експресію в пластичних видах 

мистецтва. Лише в Новий час поняття експресії отримало виразний зміст 

і широке застосування. Хоча й у цей період таке поняття залишалось подекуди 

неоднозначним.  

В. Татаркевич розрізняв такі види експресії: природну і штучну, 

експресію почуттів і експресію характерів, експресію безпосередню 

й опосередковану, комунікативну й некомунікативну, експресію нормальну 

й підсилену, особисту й колективну, експресію через образи і через символи, 

експресію твору й експресію художника тощо. 

Естетик зауважує, що кожен вид мистецтва має свої засоби вираження 

і залежно від них експресія набирає іншого вигляду. Найбільш помітною 
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є різниця між пластикою й літературою. У живописі, скульптурі експресія 

здійснюється через конкретні образи (іконічне мистецтво), в літературі – за 

допомогою мови, слів, тобто символів, абстрактних символів (символічне 

мистецтво) [349, c. 128].   

Достатньо цікавим є спостереження В. Татаркевича, що мистецтво 

виражає почуття не тільки героїв творів, але також почуття художників. Він 

зауважує, зокрема, що у видах мистецтва, які використовують безпосередні 

форми експресії (танок, спів), реципієнту відкривається сам митець, тоді як 

у мистецтвах з опосередкованою експресією реципієнт зустрічає сам твір. 

Подвійна експресія виникає у творах мистецтва, що представляють живих 

істот, здатних виражати свої переживання. Портрет Ф. Шопена, виконаний 

Е. Делакруа, зображує переживання Шопена так само, як і виражає 

переживання Делакруа. Крім того, цей портрет ще й викликає певні 

переживання у глядача [349, c. 129].  

Відносно акторської експресії В. Татаркевич зазначає, що актор часто 

виражає почуття героя, якого він грає, і які сам не відчуває, а аудиторія 

переймається почуттями героя, який не існує й ніколи не існував. Тому тут 

нема «виражених» почуттів, є натомість «відтворені» (автором і актором) 

і «викликані» (у глядачів) [349, c. 131]. 

Аналізуючи такий вид естетичної експресії, як експресія природи, що 

має місце у висловлюваннях про смуток верби чи про веселий весняний 

ранок, В. Татаркевич зауважує, що в такий спосіб приписуємо вербі почуття 

смутку, який відчуваємо, дивлячись на неї. Почуття, «викликані» природою, 

отже, трактуємо як «виражені» нею. Це пояснення має два варіанти: з одного 

боку, постає натуральна, вроджена схильність людини, притаманна їй 

анімізація; з іншого – це не є вроджена схильність, а результат асоціацій 

і почуттів. У цьому питанні можна помітити подібність міркувань 

В. Татаркевича і Г. Ельзенберга. 
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Інше пояснення знаходимо, зазначає естетик, у представників 

гештальтизму, а також у концепції видатного історика мистецтва 

E. Г. Ґомбріха. Вони заперечують, що експресія верби чи ранку є накинутою 

нашими почуттями на вербу й ранок; натомість є інтерпретацією верби 

й ранку. 

Останнім часом, зауважує філософ, з’явився інший погляд: верба 

справді сумна, а ранок веселий, нема в цьому жодної ілюзії чи інтерпретації. 

Не ми надаємо сум і радість явищам; ми їх знаходимо в явищах. 

Спостерігаємо їх так само, як форми і барви; сум і радість є такими ж 

об’єктивними характеристиками певних речей [349, c. 132]. Ініціатором цього 

погляду був В. Джеймс, радикальним чином висловлював його також 

М. Шелер, а розвинули представники гештальтизму, зокрема, Р. Арнгайм [82].  

Здійснивши ґрунтовний аналіз явищ експресії й контемпляції, 

В. Татаркевич зауважив, що сферою експресії в давнину був танець і музика. 

Вони, по суті, були «щоденною формою вираження», а не мистецтвом. 

Культові танці і співи виражали почуття не із задоволення від їх вираження, а 

щоб їх позбутися – очистити від них душу і здійснити катарсис. Тому з 

мистецтвом, як твердить В. Татаркевич, вони не асоціювалися [349, c. 113]. 

Натомість живопис, скульптура й архітектура вважалися у давнину 

мистецтвом.  

Мистецтво по суті було ремеслом, вдалим витвором, що спирається на 

правилах, принципах, сталих приписах. Про почуття не йшлося. Таким чином, 

поняття «мистецтво» у античності розпадалося на дві різні сфери: сферу 

експресії, а також сферу ремесла. Танець, музика, поезія належали до 

експресії, а живопис, скульптура і архітектура – до ремесла.  

Цю двоїстість помітив Ф. Ніцше і дав їй вираження, розрізнивши два 

начала, діонісійське й аполонівське. Татаркевич зазначає, що помилкою було 

розглядати їх як дві позиції щодо мистецтва, тоді як усе, що греки називали 

«мистецтво» (живопис, скульптура й архітектура), було плодом, насамперед, 
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аполонівської позиції, натомість діонісійська позиція (музика, танець, поезія) 

полягала в експресії почуттів і тому не мала стосунку до мистецтва. 

Такий дуалістичний погляд на експресію й контемпляцію 

характеризував ранній і класичний періоди Греції. Пізніше відбулося 

принаймні певне зближення експресії й контемпляції. Греки усвідомили, що 

танець, музика і поезія – ці великі знаряддя експресії – можуть також бути 

предметом контемпляції. Зближення відбулося й у зворотному напрямку: 

з часом греки усвідомили, що види мистецтва, які є предметом контемпляції, 

одночасно можуть бути засобом експресії. В. Татаркевич приходить до 

висновку, що в цьому випадку практика випередила теорію, твори мистецтва 

випередили поняття про мистецтво. У Калістрата в описі посагу Орфея 

зустрічаємо такі слова: «бронза разом із мистецтвом породила прекрасне, 

величчю тіла виражала музику душі» [349, c. 116-117]. 

Важливою складовою теорії мистецтва польські естетики першої 

половини ХХ ст. вважали творчість. Зокрема, В. Татаркевич зауважував, що 

в чуттєвій культурі ХХ ст. творчість, творчі дії стали одним із ключових 

понять естетичної теорії, тому не дивно, що вони викликають посилену увагу 

теоретиків. Аналізуючи процес творчості в історичному контексті, 

В. Татаркевич прагнув визначити причину переоцінки його ролі в сучасності.  

Він звертав увагу на те, що в історії європейської культури ця категорія 

не цінувалася достатньою мірою, бо «найвищу досконалість убачали 

в гармонії космосу. Чи можна створити щось таке ж досконале? – таке 

питання поставало в епоху античності й середньовіччя» [350, c. 305].  

Серед причин зростання ролі категорії творчості в новітній період 

В. Татаркевич називає, зокрема такі: «розширення меж нашого життя», 

цінність творчості як «неповторності і самостійності», гедоністичні погляди 

(насолоду від творення і сприйняття ефектів творчості), і, передусім, культ 

«божественної здатності людини». 
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Основними критеріями, що відрізняють творчі дії від нетворчих, 

В. Татаркевич вважає, насамперед, чуттєве новаторство й енергію, необхідну 

для виникнення нової речі.  

Новизна, зауважує В. Татаркевич, може поставати як «новизна дії чи 

твору». Визначення творчості за допомогою критерію новизни вимагає, на 

його думку, прийняття декількох обмежень: «не скрізь там, де є новизна, 

є творчість. Кожна творчість імплікує новизну, але не кожна новизна імплікує 

творчість». Більше того, новизна, на думку В. Татаркевича, буває різною, 

оскільки існують, на його переконання, якісно відмінні види новизни, що 

є наступним обмеженням рамок і змісту цього критерію. Новизна, крім того, 

може також мати різне походження, може бути також навмисною. А ще 

створення нового твору має різні теоретичні і практичні наслідки – від 

незначних до таких, що потрясають індивіда й суспільство.  

Велике значення для творчості має, за В. Татаркевичем, не лише 

новизна, але й вищий рівень діяльності, більше зусиль, більша ефективність 

[350, c. 303-304]. Другим критерієм творчості є, таким чином, чуттєва енергія, 

використана для створення нової речі.  

Виникає, однак, питання: чи достатньо застосування цих двох виділених 

В. Татаркевичем критеріїв для розуміння зростання ролі творчості в наш час?  

У праці «Історія шести понять» чіткими, міцними контурами 

В. Татаркевич змалював обличчя сучасного мистецтва: атаки на позицію 

мистецтва, занепад значення прекрасного, неможливість конструювання теорії 

естетичного переживання й теорії цінності, кар’єра поняття творчості, що ледь 

не призвела до затирання її (творчості) меж, а одночасно – вдало підмічена – 

велика автентична потреба мистецтва, суспільна зажерливість і безпорадність, 

яка йде поряд із його споживанням. 

В. Татаркевич прагнув визначити, якою мірою мистецтво відрізняється 

від природи. Його цікавило питання: чи мистецтво може осягнути такі 

цінності, яких природа не має? З метою пошуку відповіді на це питання він 
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досліджував відношення природи й мистецтва; твердив про залежність цього 

відношення від того, як змінювалося розуміння мистецтва й розуміння 

природи впродовж віків. Тому вчений аналізує зміни в розумінні поняття 

природи, відображені в історії. Звертає при цьому увагу на багатозначність 

цього поняття і функціонування, по суті, двох понять – природа й натура: 

«природа» – група натуральних речей, видимий світ, «натура» – причина 

природи, її джерело й сутність, сила, що нею керує [350, c. 340-348].  

У результаті здійсненого ним дослідження, В. Татаркевич приходить до 

висновку, що позиція мистецтва загалом є складна, оскільки, з одного боку, 

воно залежить від натури, але, з іншого боку, воно є твором людини, отже, 

є результатом творчості. 

Важливим питанням в естетиці, на думку В. Татаркевича, є питання 

виникнення теорії мистецтва. В історії естетики існувало багато різних теорій 

мистецтва, однак, як зауважує філософ, усі вони не відповідають сучасним 

умовам. Він жалкує, що досі не вдалося створити великої теорії, яка була 

б загальновизнаною.  

У цілому, як послідовний представник плюралізму в естетиці, 

В. Татаркевич визнав існування безлічі художніх і естетичних феноменів, 

прагнув схопити й детально проаналізувати ті стани, які супроводжують 

процес їх творення і сприйняття. Філософ уважав, що переживання, які 

визнаються естетичними, такі різноманітні, що їх не можна охопити за 

допомогою одного поняття.  

Характерною рисою естетичних переживань, на думку В. Татаркевича, 

є зосередження уваги на предметі і мрія. Естетик розвивав концепцію 

контемпляційності естетичних переживань, яку представляли ще І. Кант 

і А. Шопенгауер. Гадав, що переживання цінні для людини, бо виконують 

компенсаційну й пізнавальну функції.  

В. Татаркевич вважав необхідним створення альтернативної дефініції 

мистецтва, яка б враховувала зміни в естетичній свідомості, охоплювала 



169 

б своїм змістом також нові мистецькі явища, які викликають особливі 

естетичні переживання та потребують осмислення можливості їх естетичної 

оцінки. Філософ ставить також питання створення загальної теорії мистецтва.   

Загалом, концепцію естетичного переживання В. Татаркевича можна 

охарактеризувати як плюралістичну, типологічну, антиформалістичну 

й антинормативну. Близькими до неї (також плюралістичними, 

антиформалістичними і антинормативними) були концепції таких 

представників польської естетики першої половини ХХ ст., як С. Оссовський 

і М. Валліс. 

 

 

3.2. Соціологічна перспектива визначення естетичного переживання 

С. Оссовського  

 

Особливістю концепції естетичного переживання Станіслава 

Оссовського, так само, як і концепцій інших представників естетичного 

плюралізму в польській естетиці першої половини ХХ ст. (В. Татаркевича 

і М. Валліса), є зосередження уваги на багатстві й різноманітності естетичних 

явищ загалом та існуванні різних видів і ступенів естетичного переживання 

зокрема. 

С. Оссовський створив концепцію естетичного переживання, де 

суттєвими мотивами є безкорисливість і контемпляційність. Саме з почуттям 

безкорисливості естетичних переживань, вважає філософ, пов’язане загальне 

переконання, що прекрасне є цінністю, яку оцінюємо саму по собі, не 

зважаючи на результат, поза насолодою спілкування з нею. 

Аналізуючи своєрідність естетичного відношення до дійсності, 

С. Оссовський приходить до висновку, що спільним чинником усіх 

естетичних переживань є «життя миттєвістю», яке і є, згідно з естетиком, 

джерелом почуття безкорисливості [286, c. 269].  
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Спираючись на аристотелівське розрізнення дій, спрямованих до якоїсь 

мети (наприклад, праця ремісника), і дій, виконаних для них самих 

(наприклад, танець), С. Оссовський розрізнив у сфері нашого свідомого життя 

два принципові налаштування: налаштування на майбутнє і налаштування на 

теперішнє. В одних випадках, зазначає вчений, виконуємо якусь дію або 

піддаємося якимось відчуттям, тому що вони для нас привабливі самі по собі, 

в інших випадках – тому що нас цікавить щось, що має настати в майбутньому 

[286, c. 270]. 

Переживання, яким можемо приписати налаштування на «майбутнє», 

бувають, згідно з С. Оссовським, різних типів. Буває, що майбутнє нас 

повністю втягує, себто нас поглинає думка про майбутні події. Однак буває 

й так, що нас повністю поглинає теперішнє з усіма його проблемами, тому ми 

прагнемо втекти від нього в майбутнє. А іноді буває, що наша свідомість, 

націлена на виконання певної дії, зумовлена певною метою, отже, 

цілеспрямована і прямує до моменту, коли можна буде звільнитися від тягаря 

зобов’язання.  

Більша частина нашого свідомого життя, згідно з Оссовським, протікає 

в «налаштуванні на майбутнє», підпорядкована майбутньому [286, c. 271]. 

Живемо, отже, тим, чого немає. Майбутнє, таким чином, поглинає мить 

теперішнього. Рідко буває, що людина не думає про майбутнє чи не 

піклується про результат своїх дій. Це короткі періоди в житті людини, які 

характеризуються виразною відсутністю налаштування на майбутнє чи 

принаймні виразним домінуванням актуального налаштування. Саме їх 

С. Оссовський називає «життям миттєвістю». Цей стан характеризується 

незацікавленим відношенням до дійсності. Деколи досить складно розрізнити 

ці моменти, скеровані в майбутнє, й теперішнє, що нас поглинає, оскільки 

часто ці налаштування пов’язані й постають разом.  

 Серед станів, які зараховуємо до життя миттєвістю, у найбільш чистому 

вигляді, згідно з С. Оссовським, можуть виникати переживання, у яких цілком 
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свідомо прагнемо настання якогось моменту майбутнього, і думка про нього 

значною мірою визначає інтенсивність самих переживань [286, c. 272].  

Як приклад можемо навести феномен гри. Існує, як твердить 

С. Оссовський, цілий ряд розваг, у яких гравець прагне до певної мети: хто 

грає в шахи, прямує до мата, хто грає в теніс,  прагне виграти сет. Себто 

розвага може мати виразну мету, наприклад, перемогу над противником. 

Головна цінність цього завершального моменту, на думку С. Оссовського, 

полягає у провокуванні процесу, який до нього веде. Ми зустрічаємося 

з динамічним типом життя миттєвістю, який можемо протиставити таким 

нецілеспрямованим проявам життям миттєвістю, як, наприклад, гойдалку, гру 

в теніс без рахунку, споглядання прекрасних картин, милування красою 

природи. «Динамічні» переживання характеризує цілеспрямованість, однак 

тут відсутнє підпорядкування теперішнього якимсь моментам майбутнього, 

важливим є власне теперішнє. Саме такі переживання С. Оссовський називає 

чистим проявом «життя миттєвістю».  

С. Оссовський вважав, що не можливо викрити об’єктивні риси, спільні 

для всіх прекрасних предметів і притаманні тільки їм, однак при цьому він 

визнавав існування предметних передумов естетичних переживань. 

С. Оссовський (як і Р. Інґарден) твердив, що здатність викликати естетичні 

переживання не є достатнім критерієм естетичних предметів. Естетичні 

предмети – це, передусім, предмети, які мають естетичну цінність. При цьому 

філософ декілька разів підкреслював, що не всі предмети, визнані естетично 

цінними (предмети естетичної оцінки), є одночасно предметами естетичного 

переживання [286, c. 15].  

Естетично ціннісними є предмети, які характеризує не лише їх здатність 

викликати естетичне переживання, але й те, чи є вони художніми, тобто 

важливим є спосіб, у який вони з’явились. Таким чином, естетичні предмети, 

на думку С. Оссовського, не становлять однорідної групи предметів. Якщо 

вони ціннісні з огляду на свою красу, то єдиним їх критерієм є естетичне 
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переживання, якщо ж – у випадку творів мистецтва – вони оцінюються 

з огляду на художність, то естетичне переживання може, але не мусить бути 

частковим критерієм їх цінності. 

Вихідною точкою в міркуваннях С. Оссовського є проблема кореляції 

між поняттям естетичного переживання і поняттям предмета, наділеного 

естетичною цінністю. Естетичні переживання трактуємо, зазначає він, як 

реакцію на предмети, яким приписується естетична цінність. Тоді розрізнення 

між предметом естетичної оцінки і предметом естетичного переживання 

є підґрунтям розрізнення двох окремих типів ситуації: в одних випадках 

предмет естетичної оцінки є водночас центральним предметом естетичного 

переживання, в інших випадках ним не є або не є єдиним центральним 

предметом; поряд із ним у нашій свідомості має інтерферувати якийсь інший 

предмет як обов’язкова умова цього естетичного переживання. Це, на думку 

естетика, веде нас до двох основних типів естетичної оцінки: а) оцінка 

з огляду на безпосереднє задоволення, яке дає чуттєвий вираз предмета, б) 

оцінка з огляду на функцію перенесення думки на якийсь інший предмет [286, 

c. 17].  

Таке розрізнення свого часу здійснив Г. Фехнер, який твердив про чуття 

й асоціаційні чинники естетичного задоволення й незадоволення. Коли 

говоримо про предмети естетичної оцінки і предмети переживань, маємо на 

думці не лише протяжні предмети, тобто речі, а також явища і процеси, як, 

наприклад, звукові хвилі, викликані дрижанням струн скрипки чи фортепіано. 

Як зазначає С. Оссовський, кожен предмет, який викликає естетичні 

переживання, завдяки своїй функції перенесення думки на щось інше, також 

може безпосередньо підлягати естетичній оцінці; тоді ми абстрагуємося від 

цих його відношень із якимись іншими предметами і звертаємо увагу тільки 

на безпосередньо спостережені фізичні характеристики. Це подвійне обличчя 

творів мистецтва розрізняють більш менш виразно за допомогою таких 

понять, як «зміст», «форма», «матерія», «тема». Використання цих термінів 
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наражає на певні небезпеки, оскільки ці терміни обтяжені багатозначністю 

[286, c. 18]. 

Загальним положенням, яке поставатиме в подальших роздумах 

С. Оссовського, є таке: якою мірою характеристики, зважаючи на які 

предметам приписуємо естетичну цінність, є об’єктивними характеристиками, 

а якою мірою вони залежать від нашої позиції? Естетик зазначає, що це 

питання не слід змішувати з положенням суб’єктивності естетичних оцінок: 

оцінка може бути суб’єктивна незалежно від того, чи риси, з огляду на які 

оцінюємо предмет, є чи не є суб’єктивними. 

На думку С. Оссовського, важливим елементом теорії естетичного 

переживання є категорія естетичної позиції незалежно від того, чи позицію 

розуміють як необхідну умову отримання естетичного переживання чи як 

суттєву рису цього переживання. Ще в 1933 р. він зауважував, що слово 

«позиція» розглядається естетиками або як готовність до отримання певних 

переживань, або як визначене актуальне відношення до предмета 

переживання чи самого переживання. Сам С. Оссовський розумів «естетичну 

позицію» як відношення до предмета [286, c. 262-264]. 

Розрізнення, здійснене С. Оссовським, є досить цінним, оскільки 

виявляє відмінність потрактування естетичної позиції як актуального 

відношення до предмета та як готовності до визначених переживань. Проте це 

розрізнення С. Оссовський не здійснив до кінця. Йому було відомо, що інші 

автори (наприклад, В. Вітвицький) під позицією розуміють не відношення, 

але, власне, готовність до визначених реакцій. Водночас у роздумах багатьох 

теоретиків (Р. Інґарден, З. Лісса і сам С. Оссовський) також функціонувало 

два терміни, які використовувались як синоніми: «позиція» і «налаштування». 

Хоча можна було б здійснити повне розрізнення не лише значень, але й назв: 

готовність до естетичних переживань називати «естетичним налаштуванням», 

а під «естетичною позицією», згідно з пропозицією С. Оссовського, розуміти 

окреслене відношення до об’єкта естетичних переживань.  
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Дивно, що жоден із польських естетиків першої половини ХХ ст. не 

здійснив до кінця це розрізнення. Прийняття пропонованого розрізнення було 

б для естетики кращим рішенням, ніж використання поняття «позиція» в обох 

значеннях, або замінне використання понять «естетичне налаштування» 

й «естетична позиція». Таке розрізнення могло б зменшити багатозначність 

понять у цій сфері. 

Щоб відповісти на питання, чим є і в чому полягає естетична позиція, 

треба, насамперед, з’ясувати, чим вона не є, яким позиціям протиставляється. 

У працях польських естетиків досліджуваного періоду естетична позиція 

протиставляється, передусім, практичній і (хоча меншою мірою) 

дослідницькій позиції.  

С. Оссовський аналізує поширені погляди на естетичну позицію 

і приходить до висновку, що існує, по суті, чотири основні підходи до її 

розуміння:  

1) естетичну позицію відносно якогось предмета займаємо тоді, коли, 

спостерігаючи даний предмет, внутрішньо ізолюємо його від дійсності; 

2) естетичне відношення полягає в аінтелектуальній контемпляції: 

контемпляції, яка позбавлена будь-якого розумового зусилля, будь-яких 

організаційних тенденцій, звільнена від поняттєвого мислення, вербалізації; 

 3) естетичне відношення – це відношення вживання в об’єкти, які 

спостерігаються;  

4) займати естетичну позицію означає цікавитися виглядом предметів 

[286, c. 265].  

Перший підхід – теорія ізоляції – знаходить опору в переживаннях, 

отриманих відносно мистецтва, яке відображає дійсність. Поза сферою 

відтворення ізоляція об’єкта, безсумнівно, відіграє важливу роль в естетичних 

зворушеннях, але тільки таку, яку відіграє у всіх інших чуттєвих станах [286, 

c. 266]. 
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Оригінальну інтерпретацію концепції дистанції в теорії естетичної 

позиції зустрічаємо в Р. Інґардена. Положення дистанції з’явилося вже у його 

праці «Про літературний твір». Філософ вважає, що естетичну позицію 

характеризує не лише дистанція щодо зображених предметів, але також 

ізоляція від навколишньої дійсності, з чим пов’язане згасання всіх відчуттів і 

психічних станів, які належать до решти реального життя реципієнта. Завдяки 

цьому зображені предмети становлять для нас окремий світ, що виключає 

позицію «чистого споглядання» по відношенню до них та оцінювання 

естетично ціннісних якостей у творі мистецтва [185, c. 413].  

Дистанція є, по суті, характеристикою відношення суб’єкта не до твору 

мистецтва взагалі, але до предметів, представлених у творі мистецтва, і тих 

естетично ціннісних якостей, які реалізуються на цьому рівні твору. Ця 

дистанція є, отже, необхідною, хоча й недостатньою умовою здійснення 

естетичного переживання.  

Другий підхід, себто теорію, яка будь-які естетичні переживання 

зводить до аінтелектуальної контемпляції, розвивав, зокрема, Едвард 

Абрамовський. Згідно з ним, естетичне відношення між нами і предметом має 

виникати, коли відкинемо інтелектуальну складову. Появі такої концепції 

естетичного відношення сприяли такі естетичні переживання, які викликані 

відчуттями під час перебування на лоні природи чи прослуховування музики. 

Вони мають аінтелектуальний характер, але бувають такі інтенсивні, що 

поглинають усю нашу свідомість. Е. Абрамовський звертав увагу на 

окремішність таких аінтелектуальних станів; слушно підкреслював їх 

значення для психічного життя. Не можна при цьому все ж забувати, що 

існують такі естетичні переживання, які спираються, власне, на інтенсивну 

інтелектуальну роботу. 

С. Оссовський був переконаний, що подібні теорії значно звужують 

розгляд цієї проблематики. На його думку, спільною основою естетичних 

переживань є почуття, яке І. Кант називав безкорисливістю естетичних станів. 
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Тому, прагнучи охарактеризувати сутність естетичної позиції, С. Оссовський 

відсилається до кантівської концепції «безкорисливого вподобання» [286, 

c. 267].  

Ізолюючи об’єкт від дійсності, позбуваємося тим самим практичних 

зацікавлень щодо нього. Аінтелектуальне відношення до об’єкта має бути 

також виключно безкорисливим відношенням: саме з цієї точки зору воно 

протиставляється інтелекту, який стоїть на сторожі інтересів.  

Детально проаналізувавши кантівську концепцію естетичного 

переживання, С. Оссовський зауважує, що поряд із концепцією безкорисливої 

контемпляції в І. Канта можемо знайти також поняття естетичного 

відношення до прекрасних об’єктів. Це поняття вужче, ніж «безкорислива 

контемпляція»: воно стосується тільки таких переживань, спокій яких не 

порушений жодною сильнішою емоцією. Кантівське прекрасне – це лише 

певний вид естетичних цінностей у нашому сенсі: холодна краса форми, яка 

подобається, але не викликає збудження.  

Як стверджує С. Оссовський, склалася помилкова думка, ніби І. Кант не 

визнавав інших видів прекрасного, тим часом він лише інакше його називає. 

Зокрема, він описує естетичну цінність піднесених предметів, відрізняючи їх 

від предметів прекрасних. Безкорисливість контемпляції відносно 

прекрасного й відносно піднесеного в І. Канта суттєво відрізняється. Крім 

того, існують і такі переживання, які загалом зараховують до естетичних, на 

які, проте, поняття безкорисливості не поширюється: тут знаходяться, 

зокрема, переживання відносно привабливих предметів. 

С. Оссовський зауважує, що різні прояснення поняття безкорисливості у 

І. Канта не перекриваються між собою. Відповідно до положень праці 

«Критика здатності суджень» безкорисливе вподобання функціонує у трьох 

принципових значеннях:  

1) уподобання, незалежне від переконання в екзистенції об’єкта;  

2) уподобання без потягу, без бажання;  
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3) уподобання, яке не спирається на жодні особисті мотиви [286, c. 267-

268].  

Звідси й виникає певна багатозначність у потрактуванні цього поняття.  

Безсумнівно, навіть при найкращій інтерпретації тексту кантівське 

поняття безкорисливості викликає багато проблем. Однак деякі інтуїції 

філософа не втратили свого значення, тому можемо зустріти їх у різних нових 

теоріях.  

На думку С. Оссовського, стара кантівська концепція досі не втратила 

актуальність. Слідом за І. Кантом ми віримо, що поряд із практичним 

і гностичним відношенням до дійсності існує якесь окреме, «безкорисливе” 

відношення; віримо, що характерною рисою наших відчуттів відносно 

прекрасних предметів є їх незалежність від переконання про існування цих 

предметів. Разом із тим, ми готові трактувати естетичне судження як 

суб’єктивне судження з об’єктивними претензіями: судження, що ґрунтується 

на особистій чуттєвій реакції на оцінюваний предмет, а одночасно в якомусь 

значенні незалежне від будь-яких особистих обставин. Однак С. Оссовський 

зауважує: як тільки починаємо будувати категорії естетичних переживань, ці 

різні інтуїції не вдається адекватно гармонізувати [286, c. 269]. 

Критиком кантівського розуміння естетичної позиції як повністю 

безкорисливої, чисто контемпляційної і цілком апрактичної був 

В. Вітвицький. Відсутність бажання, на думку філософа, не є необхідною 

умовою появи естетичного переживання, оскільки значна частина 

переживань, які називаємо естетичними, пов’язані з прагненням і бажанням, 

адже, як правило, люди прагнуть заволодіти тим, що їм подобається. Тож 

безкорисливе вподобання є парадоксом, психологічною неспроможністю. «Те, 

що нам подобається, того, власне, ми прагнемо» [432, c. 85].  

На думку В. Вітвицького, не мають бути взаємовиключними естетичні 

вподобання й користь, оскільки прекрасними бувають будівлі, знаряддя, одяг, 

що є водночас ужитковими. Нарешті процеси споглядання чи 
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прослуховування, які традиційно пов’язують з естетичним переживанням, 

несуть для нас певну користь. 

Критиком концепції безкорисливості естетичної позиції був також 

М. Валліс. Він переконував, що естетичне відчуття не є цілком позбавленим 

бажання і прагнення [379, c. 242]. 

С. Оссовський вважав, що вичерпна типізація естетичних явищ 

неможлива. Однак визначивши категорію «життя миттєвістю» як єдину рису, 

притаманну всім естетичним переживанням, учений твердив, що вона має 

досить широке застосування – охоплює, зокрема:  

1) переживання активного характеру, які передбачають якісь фізичні дії 

(під час розваг);  

2) контемпляційні переживання, які є пасивними по своїй суті, бо не 

вимагають від суб’єкта жодної інтелектуальної активності (так можна 

сприймати прекрасне природи чи деякі твори музичного, поетичного і навіть 

образотворчого мистецтва) [286, c. 257], [282, c. 47].  

Разом із тим, серед типів переживань С. Оссовський  виокремлював 

такі:  

1) прості задоволення чуттєвої природи, як, наприклад, насолода від 

спостерігання милих барв і звуків; 

2) складні процеси, які викликає символічне мистецтво або 

контемпляція величі природи; 

3) переживання, у яких джерелом задоволення було стимулювання 

інтелекту реципієнта до дій, що ведуть до впорядкування чого-небудь, 

наприклад, втручання в заплутану систему звуків чи барв, складну будову 

якоїсь машини чи організму тощо; 

4) переживання, які полягали у вживанні в чужу психіку, завдяки чому 

відбувається ніби мультиплікація власної екзистенції; 

5) такі, джерелом естетичного задоволення яких є вживання в мертві 

об’єкти [286, c. 258-259].  
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Філософ міркував про те, що спонукає появу деяких видів естетичних 

переживань. Він зауважував, зокрема, що деякі види естетичних переживань 

задовольняють потребу сильних емоційних потрясінь при одночасному 

збільшенні нашої здатності сприйняти (трагедія). Інтенсивність деяких 

переживань щодо предметів, яким приписуємо естетичну цінність, завдячуємо 

сексуальним чинникам (краса людського тіла, еротичні оповідання чи фільми, 

певні картини). Буває, що основою естетичного зворушення є прагнення 

звільнитися від щоденних справ і засилля цивілізації. 

Таким чином, згідно з С. Оссовським, існують естетичні переживання 

різного виду, такі, що відповідають різним, інколи взаємно протилежним 

потребам і зумовлені різними диспозиціями. Різноманітність естетичних 

переживань є, принаймні, не меншою, ніж різноманітність предметів цих 

переживань. 

Принциповою для С. Оссовського справою є визначення того, чи між 

різними типами естетичних переживань існує достатній зв’язок і в чому він 

полягає. Висхідним пунктом його міркувань була настанова, що естетичні 

переживання є критерієм естетичних цінностей, тому що такою є поточна й 

загальна думка більшості реципієнтів мистецтва і його теоретиків. Цей 

емпіричний вихідний пункт став робочою гіпотезою, яка лише частково була 

підтверджена дослідженнями С. Оссовського, оскільки виявилося, що 

естетичне переживання не є єдиним критерієм цінностей, а навіть коли є ним, 

то все ж не є мірилом цінності. Якщо ж назву естетичних переживань 

пов’яжемо з ширшим поняттям, то, як зазначав учений, сфера естетичних 

переживань не буде еквівалентом сфери предметів, яким приписуємо 

естетичні цінності.  

С. Оссовський неодноразово підкреслював, що важливим чинником, 

який впливає на формування естетичного переживання, є емоції [286, c. 219]. 

Філософ розрізняв «основну емоцію» і «суто естетичну емоцію», роль якої 

полягає в наданні будь-якій основній емоції додаткового забарвлення. 
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Основна емоція забарвлює наше переживання у веселі чи сумні нотки, 

водночас інший – вторинний – емоційний чинник робить це переживання 

емоційно позитивним, хоча його підґрунтям міг бути смуток і біль [286, c. 

221]. 

Естетична емоція певним чином надбудовується над основною й 

нерозривно з нею пов’язана. Виокремлення чисто естетичних складових 

естетичного переживання було б, як гадає автор, завданням ще складнішим, 

аніж подання адекватної характеристики естетичного переживання. Як 

стверджує Б. Дзємідок, С. Оссовському не притаманний естетичний пуризм у 

справі емоційних переживань, спричинених мистецтвом. Соціологічна 

орієнтація естетичної рефлексії С. Оссовського дозволила йому, загалом, 

уникнути нормативізму в питанні естетичних переживань. 

Окрім емоції, ще однією важливою складовою естетичних переживань, 

згідно з С. Оссовським, є експресія. Естетик прагнув окреслити її роль. 

Зауважував, що експресія важлива у трьох аспектах:  

1) як проникнення в чужу психіку (як автора твору, так і його 

персонажів);  

2) як можливість порозуміння між людьми; 

3) як можливість пізнати переживання, які можуть бути цінними для 

нас самі по собі.  

Таке розуміння свідчить про широке плюралістичне сприйняття 

експресивних функцій мистецтва автором.  

С. Оссовський розрізняє експресію у значенні: 

1) виражання переживань;  

2) здатності їх викликати.  

Естетик писав: «Міміка обличчя експресивна не тому, що виражає 

почуття, але тому, що їх викликає, а музика під настрій експресивна тому, що 

викликає настрій, а не тому, що його виражає». Перший вид експресії 

С. Оссовський називає «пасивною», другий, натомість, «активною» або 
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«імпресією» [286, c. 213]. Обидва види експресії відіграють суттєву роль 

у різних переживаннях, спричинених творами мистецтва і, як правило, 

органічно пов’язані між собою.  

Варто зауважити, що С. Оссовський не розрізняв естетичну 

й неестетичну експресії, для нього експресія – це естетичний факт, взятий сам 

по собі і без подальших умов. Експресію він розумів як естетичне явище, що 

полягає у виражанні чиїхось переживань чи диспозицій. 

Позицію С. Оссовського в цьому питанні не приймає Г. Ельзенберг, 

який уважав: не кожне вираження є «експресією», а лише те, що наділене 

певною естетичною цінністю.  

С. Оссовський здійснив порівняльний аналіз естетичних переживань 

явищ природи і творів мистецтва. Зауважував, що природа й мистецтво – це 

дві санкціоновані багатовіковою традицією сфери естетичних переживань. 

Інтенсивність естетичних переживань, якими завдячуємо природі, підкреслює 

естетик, не може обговорюватися. Однак естетичні цінності природи здаються 

якимись неспівмірними з цінностями мистецтва. Таким чином, філософ 

розрізняв ці два порядки, стверджуючи, що в естетиці краса природи відіграє 

цілком іншу роль, ніж краса в мистецтві [286, c. 222-223].  

Естетик звертає увагу на те, що красу природи розуміють переважно 

так, як її розуміли метафізики романтизму: краса могутньої, вічної Природи. 

Звідси виникають твердження, що краса природи, на відміну від мистецтва, 

завжди є красою чогось необмеженого; що характерною рисою краси природи 

є нерегулярність, тоді як мистецтву притаманна регулярність та організація. 

Подібні думки зустрічаємо в М. Дессуара. Вони, однак, можуть виявитися 

неслушними, якщо, як зазначає С. Оссовський, візьмемо до уваги три типи 

об’єктів, естетичні цінності яких можна охопити поняттям «краса природи»:  

а) природа як необмежена стихія, що нас оточує; 

б) окремі пейзажі й вибіркові пейзажі; 

в) організовані твори, тобто живі організми і кристали [286, c. 224]. 
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Естетик вважає, що за зовнішньою характеристикою не можливо знайти 

загальні відмінності між красою природи і красою людських творінь. Тому 

необхідно звернутися до широкої й різноманітної шкали психічних явищ, 

охоплених назвою «естетичних переживань», знайти такі категорії 

переживань, які б із психологічної точки зору характеризували те, що є їх 

предметом, – красу природи чи красу мистецтва [286, c. 229-231]. 

Філософ твердив, що необхідно дослідити, чи об’єктивному 

протиставленню природи й мистецтва відповідають дві різні групи естетичних 

переживань, дві різні категорії прекрасного. Маємо, зокрема, вирішити, чи 

краса природи має лише інше походження чи є іншого виду [286, c. 227]. 

Краса природи – це, твердить С. Оссовський, певний характерний тип 

зворушення, що деколи відчуваємо серед полів і лісів, у горах, степах чи на 

морі, або подалі від окультурених людських осель і помітних слідів людського 

господарювання. Серед цих переживань (які можуть складатися з багатьох 

різних чинників) домінує, зазначає естетик, те, що німці називають потребою 

хоч на хвилину звільнитися від набридлої актуальності цивілізації, від галасу 

і шуму міст, від щоденних справ, від навичок інтелекту. Почуття безкраю, 

величі, на якому ґрунтується кантівська концепція піднесеного, чудово 

сприяє, на думку польського естетика, естетичній контемпляції. Таке 

затоплення у великій природі набирає часом характер, наближений до 

релігійних переживань. 

Як зауважує С. Оссовський, існують типи естетичних переживань, 

у яких походження предметів цих переживань нас зовсім не цікавить. Ідеться 

про те, що прекрасною грою барв можемо насолоджуватися так само добре на 

квітучих луках, на орнаменті крил метелика, як і на полотні. Разом із тим, між 

«гуманістичним» та «антигуманістичним» прекрасним простягається сфера 

нейтрально прекрасного. Ця нейтральна сфера – прекрасне барв і форм – є, на 

його думку, привілейованим середовищем експериментальної естетики. 
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Участь людини у створенні прекрасного, на думку С. Оссовського, 

незмірно примножує кількість типів прекрасного, відкриває дорогу новим 

видам естетичних цінностей. Під цим кутом зору прекрасне в мистецтві, 

вважає він, суттєво перевищує природу. 

Однак не є вмотивованим виокремлення краси природи і краси 

мистецтва як двох взаємовиключних категорій естетичних цінностей. Навіть 

більше, не є, з цієї точки зору, вмотивованим виключення краси природи 

з естетики й обмеження естетики лише наукою про мистецтво. 

С. Оссовський звертає увагу на те, що деколи ми дивимося на твори 

природи так, ніби це твори мистецтва: захоплюємося націленістю живих 

організмів, досконалістю їх будови, економією засобів; захоплюємося 

послідовною архітектонікою природних печер чи гірських хребтів; кристали 

льоду вражають нас не лише грою лінії і геометричних форм, але також 

«майстерністю і витонченістю виконання». Як часто говориться, природа 

є «неперевершеним майстром». У всіх цих випадках наші переживання, 

вважає філософ, є аналогічними до переживань, предметом яких є художність 

мистецтва. Таким чином, естетика природи наслідує естетику мистецтва. 

І навпаки: «велике мистецтво» відкриває нам переживання подекуди 

наближені до тих, якими завдячуємо великій природі. Ця схожість між 

чуттєвою реакцією на велику природу і велике мистецтво, як зауважує 

естетик, вражає, коли читаємо враження поетів і непоетів із подорожей до 

країн, багатих красою природи і видатними творами мистецтва [286, c. 250-

251].  

У результаті здійсненого аналізу С. Оссовський приходить до висновку, 

що не існує жодних психологічних підстав, щоб естетичні переживання 

поділяти на дві принципові категорії, залежно від того, чи джерелом 

переживань є природа чи мистецтво. І відносно природи, і відносно мистецтва 

можемо, як твердить філософ, займати різноманітні естетичні позиції.  
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При цьому вчений зазначає, що ані інтервенція поняття природи, ані 

інтервенція поняття творця не відповідають поділу естетичних переживань на 

переживання щодо природи й переживання щодо мистецтва. Ані експресія, 

ані захоплення художністю і творчістю, ані семантичні чинники не 

характеризують, на його думку, всі естетичні переживання відносно 

мистецтва, як і романтичне відчуття краси природи не характеризує всі 

естетичні переживання відносно природи. Як у середовищі природи, так і в 

середовищі мистецтва можемо, як вважає С. Оссовский, отримати естетичні 

переживання, у які не втручається ані поняття природи, ані поняття мистецтва 

[286, c. 249].  

На думку С. Оссовського, проблеми, які виникають при дослідженні 

краси природи, гостре протиставлення краси природи й мистецтва 

є результатом змішання двох точок зору. Він вважає, що цього не було 

в послідовній науці про естетичні переживання (науці про предмети, які 

оцінюються з огляду на естетичні переживання), оскільки не дуалізм, 

а плюралізм є, згідно з естетиком, єдино можливою позицією.  

Не було б також протиставлення краси природи і краси мистецтва 

в естетиці як науці про певні типи людської творчості чи про предмети, які 

оцінюються з огляду на творчість, плодом якої вони є, оскільки там, за 

визначенням, не мали б справу з природою. Проте це не перешкоджає тому, 

що певні твори природи можуть нас особливо цікавити завдяки своїм 

аналогіям із певними типами творів мистецтва [286, c. 290]. 

Багато уваги в дослідженні естетичного переживання С. Оссовський 

присвятив висвітленню основних аспектів художньої творчості і твору 

мистецтва. Естетик прагнув проаналізувати, передусім, положення твору 

мистецтва як визначеної формальної структури, реляції між мистецтвом 

і зображеною в ньому дійсністю, питання реляції між тим, що визначають 

змістом мистецтва і його формою, зв’язок між переживаннями митця і змістом  

його твору, різноманітні реляції реципієнтів твору тощо. 
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Розмірковуючи про фактори, які можуть сприяти естетичному 

переживанню, С. Оссовський зауважує, що важливе значення має тематика 

творів мистецтва. На цей чинник особливу увагу звертала, зокрема, класична 

естетика, яка мала визначену ієрархію тем: згідно з нею, картина з релігійним 

змістом займала вищу позицію, ніж історична картина, історична картина 

вищу, ніж образ з повсякденного життя, портрет вищу, ніж пейзаж. Як відомо, 

свого часу Ґ. Е. Лессінг твердив, що добрий пейзажист стоїть вище від 

поганого фігуративного живописця.   

Поза об’єктивною й суб’єктивною важливістю теми при оцінці твору 

в гру, згідно з С. Оссовським, вступає також незвичність зображеного 

предмета. Естетик звертає увагу на той факт, що часто нові, невідомі 

предмети здатні викликати естетичну позицію лише тому, що споглядання 

новизни збуджує нашу уяву, дарує приємні відчуття. На думку вченого, 

незвичність предмета твору подібна до «емоційного резонатора» [286, c. 171]. 

С. Оссовський зауважував, що наші відчуття і враження відносно нових, 

оригінальних предметів характеризує двозначність: вони можуть бути 

пов’язані з новизною наших переживань або можуть бути викликані самою 

появою твору. У першому значенні оригінальні предмети – це предмети, які 

рідко зустрічаються або яких ми до цього не бачили. Предмети, оригінальні 

у другому етимологічному значенні, – це предмети, створені без взірців, 

предмети, творці яких презентують щось нове [286, c. 244]. 

Згідно з С. Оссовським, на наші переживання впливає переконання, яке 

стосується походження твору. Естетичні переживання творів мистецтва 

залежать не лише від загального рівня естетичної культури глядача, але й від 

знання конкретних фактів з історії мистецтва. Йдеться про те, що давнина 

пам’ятки старовини, «дух віків», культ, якими минулі покоління наділяли свої 

шедеври, сприяє появі естетичних переживань. 

Залежність естетичних переживань від переконання про походження 

твору постає ще яскравіше, якщо врахуємо відношення глядача до копії й до 
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оригіналу в пластиці. Саме на це звертає увагу С. Оссовський, стверджуючи, 

що споглядання оригіналу викликає більше задоволення, ніж споглядання 

копії, незалежно від вигляду обох творів, причому це стосується не лише 

творів мистецтва. Об’єктом естетичних переживань буває й оригінальність 

задуму. Наприклад, оглядаючи якусь нову машину, захоплюємося розумністю 

й незвичністю винаходу. Таке ж здивування творчістю може викликати 

естетичну позицію і щодо певних наукових відкриттів, наприклад, 

оригінального доведення якоїсь математичної тези [286, c. 246]. 

Положення, як впливає вибір певного предмета на емоційну цінність 

твору, необхідно відрізнити від положення, яким чином автор може 

пробудити зацікавлення для предмета свого твору. На практиці ці два чинники 

емоційних переваг твору мистецтва розрізняємо, твердить він, неодноразово: 

дивуємося, наприклад, що якийсь автор на основі такої нецікавої теми створив 

такий цікавий твір; або що хтось інший, маючи цікаву тему, не розкрив її 

і написав нудну повість. 

Важливе значення в естетичній теорії С. Оссовського має проблематика 

творчості. Філософ уважав, що, оцінюючи твір мистецтва як витвір чиєїсь 

художньої діяльності, беремо до уваги не лише відношення намірів до 

виконання, не лише технічну вправність, але враховуємо також ступінь і вид 

творчості. Нам подобаються твори, які є результатом творчого лету думки. 

Згідно з С. Оссовським, це стосується не тільки творів мистецтва. 

Оригінальність задуму, зауважує він, буває предметом естетичних переживань 

у різних сферах людської діяльності: наприклад, оглядаючи якусь нову 

машину, захоплюємося розумністю і незвичністю винаходу. Таке ж 

захоплення творчістю можуть викликати також певні наукові відкриття, 

наприклад, оригінальне доведення якоїсь математичної тези [286, c. 264]. 

Культ оригінальної творчості в мистецтві, як відомо, розвинувся не так 

давно: його поява пов’язана з романтизмом, поширення ж він отримав 
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наприкінці XIX століття. Сьогодні оригінальність задуму зараховується до 

найцінніших ознак твору. 

Вираз «артизм» у давнину означав те саме, що й шляхетне ремесло; 

художник – це людина, яка володіла відповідною технікою. Сьогодні з цим 

виразом пов’язуємо інше значення: художникові-віртуозу протиставляємо 

художника-творця. І від віртуоза вимагаємо зазвичай якусь «творчу іскру», 

певне індивідуальне відношення до речей, перед тим як назвемо його 

«справжнім художником».  

Видатний твір, зауважує С. Оссовський, має своїм впливом перемагати 

час і простір. Він має потенції, свідченням яких є вплив на життя і творчість 

людей. Ще одним критерієм є «перевірка часом», яка свідчить не лише про 

плідність твору, але може сприяти цьому в майбутньому: навіювання часу 

посилює вплив твору. 

С. Оссовський твердить, що, кваліфікуючи шедеври, ми звертаємо увагу 

на причину й наслідок естетичного оцінювання. На велич твору вказує як 

шкала творчого акту, так і безсмертя твору. Ці два критерії збігаються. 

Виглядає так, ніби твір, який виник зі значних творчих переживань, став 

невичерпним акумулятором енергії, виблискування якої впродовж століть має 

перетворювати людську особистість і запліднювати нових творців [286, c. 

302]. 

Положення ґенези творчості в роздумах С. Оссовського тісно пов’язане 

з проблематикою функцій, які виконують окремі твори мистецтва в житті 

своїх реципієнтів і мистецтво як сфера культури в суспільному житті [283, c. 

342].  

У працях С. Оссовського знаходимо переконання, що в історії культури 

мистецтво виконувало дуже різні функції. Для сучасного європейця саме по 

собі зрозуміло, що такі різні типи предметів і явищ людського світу, як 

архітектура, живопис, скульптура, музика, театр і поезія може охоплювати 

спільна категорія. Але ті категорії, які ми звикли сьогодні використовувати 
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(мистецтво, митець, творчість), є досить свіжим витвором нашої культури. 

Йдеться про поняттєві категорії, а не про десигнати. 

Первісне мистецтво було органічною частиною суспільного життя, 

виконувало різні функції, які С. Оссовський називає гетеротелічними. Це були 

релігійні, магічні, ідеологічні, еротичні, рекреаційні, виховні, пізнавальні, 

інтеграційні й навіть виробничі функції [280, c. 8].  

Із часом з’явилось усвідомлення якоїсь спорідненості між різними 

формами художньої творчості й суспільним значенням митців [286, c. 293].  

Поняття мистецтва, не ототожнене з якоюсь окремою формою 

художньої творчості, з’явилось, на думку С. Оссовського, тоді, коли 

в певному середовищі виникло усвідомлення своєрідних цінностей, яким 

служить художня творчість, незалежно від своїх релігійних, дидактичних чи 

утилітарних завдань. Водночас почало формуватися поняття митця як людини 

суспільного значення. 

Прикладом особливої позиції є постать Майстра Екхардта з Надренії, 

який проголосив містичний культ мистецтва для мистецтва. Загалом, тип 

творчості, де творчість є сама для себе, С. Оссовський називає автотелічною 

на відміну від гетеротелічної [286, c. 294].  

Автотелічне мистецтво, вважає естетик, не служить релігії, науці, 

політиці чи медицині, але має характерну для себе мету. Ця мета має 

гедоністичний характер (у широкому значенні): автотелічне мистецтво 

задовольняє творчі потреби митця й несе естетичне збудження глядачам 

і слухачам. Автотелічне мистецтво може бути як хорошою розвагою, так 

і джерелом серйозних переживань, піднесених чи трагічних.  

Характерна для нашої культури концепція мистецтва, на думку 

С. Оссовського, виходить із подвійної традиції, іншими словами – традиції 

двох течій художньої творчості, яка сягає початку мистецтва. Автотелічні 

аспекти європейського мистецтва проявились ще у стародавній Греції (з часів 

перських воєн). Потім на цілі віки (аж до пізнього Середньовіччя) європейське 
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мистецтво мало, передусім, гетеротелічний характер, завдяки чому 

сприймалось серйозно, бо служило релігії й державній владі (палацове 

мистецтво, воєнне й меморіальне мистецтво). 

У роздумах С. Оссовського знаходимо ідеї можливої «емансипації» 

мистецтва, яка пов’язана з гетеротелічним мистецтвом, роль якого 

обґрунтовують освячені цілі. Таке мистецтво претендує на загальне визнання, 

яке отримує, передусім, завдяки сакральним функціям [286, c. 295].  

Емансипація мистецтва полягає, таким чином, у тому, що гетеротелічне 

серйозне мистецтво приймає автотелічний характер «несерйозного» 

мистецтва, оскільки не мусить більше служити жодним серйозним 

(релігійним, моральним, політичним) цілям. Згідно з С. Оссовським, у Європі 

лише з часу Відродження автотелічне мистецтво не має потреби шукати 

претексти в релігійній тематиці, щоб отримати визнання [286, c. 296]. Однак 

те, що мистецтво набуло автотелічного характеру, не означає, що воно 

перестає виконувати гетеротелічні функції (магічні, релігійні, політичні чи 

сексуальні). При цьому філософ не відкидає й того, що гетеротелічне 

мистецтво зовсім не виконує автотелічні функції: «Мистецтво, свідомо 

створене “для мистецтва”, може бути пропагандистським мистецтвом» [284, c. 

385].  

Як зауважує естетик, усе сказане стосується, передусім, європейської 

культури, бо, наприклад, в індійській культурі дуалізм релігійного 

й автотелічного мистецтва постає інакше з огляду на серйозне потрактування 

гедоністичних видів мистецтва, підпорядкованих любовним справам. Завдяки 

цьому типу синтезу, художня творчість визнається окремою і важливою 

сферою культури, а митець отримує суспільну роль, яка відкриває йому 

з часом дорогу до найвищих позицій у суспільній ієрархії [286, c. 296]. 

Основним призначенням мистецтва С. Оссовський вважав його 

здатність задовольняти характерну людині потребу вражень. Разом із тим, 

учений зауважував, що в динамічних видах мистецтва, які зображають перебіг 
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подій (література, театр, кіно), функція збагачення життя фікцією з точки зору 

глядачів і читачів є найціннішою характеристикою зображених творів. 

Завдяки цьому мистецтво збільшує наш рецептивний об’єм: у театрі можемо 

пережити більше, не лише тому що за короткий час перед нами розгортається 

більше подій, але й тому що наші психічні реакції є послаблені. 

У статичних видах мистецтва – в живописі і скульптурі – завдання 

збагачення життя уявними подіями відіграє, за С. Оссовським, меншу роль, 

аніж у динамічних творах; однак і статичні твори завдячують своєю цінністю 

тому ж чиннику. Переглядаючи цікаві живописні картини, глядач щохвилини 

переноситься в інші світи, відвідує невідомі землі. 

Як відомо, цей потужний чинник наших уподобань відносно 

зображених творів оцінив і використав для своїх цілей психоаналіз. Натомість 

представники інших напрямків у мистецтві його не цінують достатньою 

мірою. 

С. Оссовський стверджував, що між художньою творчістю й зовсім 

пасивною контемпляцією існує ряд проміжних стадій. На його думку, творець 

є одночасно реципієнтом свого твору, але, крім цього він є також реципієнтом 

своїх задумів, які викликають у нього задоволення, які можуть його вразити 

ще тоді, коли перебувають у сфері фантазії. Своєю чергою, глядач чи слухач 

при спілкуванні з твором мистецтва часом змушений до певної співтворчості, 

і, власне, вона відкриває йому можливість естетичної насолоди від твору. 

Якщо між пасивним слухачем музичного твору і творцем-композитором 

розмістити ще якогось слухача, який активно слухає музику, прагне схопити 

структуру твору, а також музиканта, виконавця твору, усі ці чотири любителі 

музики можуть відчувати сильне естетичне збудження, й розрізнити 

контемпляційні та творчі елементи в їх переживаннях було б досить непросто.  

Важливим питанням концепції естетичного переживання 

С. Оссовського є окреслення соціокультурних передумов естетичного 

сприйняття творів мистецтва [286, c. 298-301]. Згідно з естетиком, результати 
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спілкування з мистецтвом залежать від епохи, культури, середовища 

й особистості реципієнта. Філософ уважав, що суспільне середовище впливає 

на нашу ієрархію цінностей і на критерії естетичної оцінки, оскільки нав’язує 

нам моральні критерії й має об’єктивний характер.  

Від суспільного середовища, згідно з естетиком, залежить як спосіб 

розуміння символів, смислів, представлених і виражених у творі, так і спосіб 

сприйняття цього твору. У різних типах культур панують різні системи знаків, 

відмінні коди значень та художні конвенції. Незнання значень, виражених 

елементами орнаменту первісного мистецтва, чи конвенції китайського театру 

очевидним чином впливає на естетичну чутливість і на сам спосіб організації 

сприйнятих знаків. Ідеться тут не лише про знання цих конвенцій, але також 

про навички спілкування з творами, витриманими в таких конвенціях. 

Конвенції, до яких ми звикли, перестають сприйматись і відчуватись нами як 

конвенції [284, c. 370].  

Таким чином, суспільство, згідно з С. Оссовським, впливає не лише на 

наші оцінки, але й на наші переживання. Суспільна думка, вважає естетик, 

може сприяти сприйняттю твору мистецтва. Наприклад, якщо відносно 

певного твору існує суспільна думка, що маємо справу з видатним твором 

мистецтва, то це, на думку вченого, полегшує вибір естетичної позиції 

і сприяє інтенсивності переживань. 

Разом з тим, суспільна думка може впливати на формування 

визначеного ставлення до певних тем. Наприклад, релігійне мистецтво 

відповідним чином діє на тих, хто цю релігію сповідує, і зовсім інакше на 

сторонніх. Так само діється з впливом мистецтва, яке пов’язане з певною 

ідеологією. Послідовники і противники цієї ідеології реагують по-різному.  

Загалом, у межах цієї концепції підкреслюється, що суспільна думка має 

велике значення у сфері естетичних переживань. Однак існують окремі 

особистості чи групи, які негативно ставляться до накидання суспільної 

думки, в такому випадку реакція навіть на видатний твір може бути 
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негативна: якийсь твір не подобається тому, що всі знають, що він має 

подобатись [286, c. 375]. 

Крім того, С. Оссовський висловлюється щодо впливу оцінок, 

встановлених соціальною групою, на емоційні реакції особистості. 

«Об’єктивне» оцінювання, тобто оцінювання, визначене у певному 

суспільному середовищі, має значний вплив не лише на естетичні оцінки 

особистості, але й на її емоційні реакції, на її естетичні переживання, від яких 

залежить особисте «суб’єктивне» оцінювання. 

Від соціального середовища залежить також інтерпретація твору. 

Соціальні оцінки, сформовані в певному середовищі, чуттєве ставлення до 

певних тем і форм, накинуті спільнотою способи інтерпретування твору 

мистецтва – це чинники, які можуть визначати наші естетичні реакції на 

окремі твори. Однак, зауважує С. Оссовський, окрім цих положень, більш 

важливим є звернення уваги на те, які соціальні умови впливають на здатність 

естетичного реагування як такого. При цьому варто врахувати не лише 

індивідуальні психічні диспозиції, але також технічну можливість спілкування 

з творами мистецтва, вибір творів, доступних індивідам, що належать до 

окремих соціальних груп, зовнішні умови, за яких відбувається контакт із 

мистецтвом тощо [286, c. 381]. 

У цілому, без урахування об’єктивних: предметних, культурних, 

класових передумов естетичних переживань – усі спроби створення 

задовільної теорії зазнають поразки. Не всі, однак, естетики, достатньою 

мірою оцінюють значення цієї проблематики для теорії переживань та 

естетичних цінностей.  

Важливим у концепції естетичного переживання С. Оссовського 

є поняття «інтерпретації». Інтерпретація визначається ним не лише як спосіб 

розуміння символів та образів, спосіб пояснення змісту твору, але також як 

спосіб, за допомогою якого ми самовільно організовуємо, доповнюємо, 
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спрощуємо чи коригуємо чуттєві дані в нашому спостереженні [284, c. 375-

376]. 

У межах дослідження С. Оссовського виокремлено два принципово 

різні типи інтерпретації: семантична інтерпретація та асемантична 

інтерпретація. 

Семантична інтерпретація можлива лише відносно певних предметів, 

а саме таких, які для нас щось означають, щось значать чи являють. У такий 

спосіб інтерпретуємо, зокрема, семантичні знаки мови – графічні й фонетичні, 

– якщо розуміємо, що вони означають; інтерпретуємо кольорові плями на 

полотні, коли бачимо в них Грюнвальдську битву; інтерпретуємо форми 

брили мармуру, коли бачимо в них А. Міцкевича чи Ф. Шопена.  

Із семантичною інтерпретацією маємо справу, твердить естетик, коли, 

для прикладу, читаючи І пісню «Божественної комедії», пантеру, яка перебігає 

дорогу поету, інтерпретуємо як Флоренцію, а вовчицю – як римську курію. 

С. Оссовський зауважує, що тут зустрічаємося з інтерпретацією другого 

ступеня: інтерпретуємо чорні літери на папері, якщо розуміємо значення слів, 

і лише потім інтерпретуємо образи, які викликає в нашій уяві інтерпретація 

друкованих слів. Зауважимо, що така інтерпретація другого ступеня 

характерна загалом для символічного мистецтва. Семантична інтерпретація 

«проникає» через інтерпретовані об’єкти, як промінь через скляну шибку, 

і переносить увагу глядача на якісь інші об’єкти. 

Асемантична інтерпретація, згідно з С. Оссовським, не виводить нас за 

межі спостереженого предмета. Вона має місце тоді, коли в нашому 

спостереженні певним чином організовуємо чуттєві дані, доповнюємо їх, 

спрощуємо чи коригуємо з тим переконанням, що об’єктом наших уявлень 

є власне спостережений фрагмент дійсності. Найчастіше постає при 

сприйнятті музики; без неї група звуків не стане для нас музикою. Наше 

сприйняття музики не є поняттєвим розумінням, але певним типом орієнтації 

в безпосередньо спостереженій дійсності [286, c. 20].  
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Асемантична інтерпретація може полягати також у тому, що якийсь 

фрагмент дійсності підправляємо у своєму сприйнятті і бачимо чи чуємо його 

так, ніби він наділений дещо іншими характеристиками, аніж володіє, при 

цьому ми не підлягаємо ілюзії. Так, незграбну криву, намальовану від руки, 

інтерпретуємо як круг геометричного кола; фальшивий тон у грі на скрипці 

інтерпретуємо як нижчий чи вищий відповідно, ніж тон цієї музичної шкали; 

справжній кубіст бачить дійсність у геометричних формах. 

Вищим ступенем асемантичної інтерпретації С. Оссовський визначає 

«об’єктну інтерпретацію». Полягає вона в інтерпретації чуттєво даних 

фрагментів дійсності як визначених, конкретних об’єктів зовнішнього світу, 

наприклад, крісел або людської постаті. Така інтерпретація тому найвища, бо 

тут має місце не лише організація чуттєвих даних, але також їх доповнення 

багатим матеріалом із пам’яті. 

Будь-яка інтерпретація, як семантична, так і асемантична, залежить від 

нашої психічної позиції щодо предметів: коли змінюється позиція, один і той 

самий предмет можемо інакше інтерпретувати. Тому поняття інтерпретації 

пов’язане з почуттям факультативності. Про інтерпретацію йдеться тільки 

тоді, коли знаємо, що той самий предмет могли б інакше інтерпретувати [286, 

c. 21]. 

У цілому, важливою рисою естетичних переживань у концепції 

С. Оссовського є їх цілісний та «острівний» характер. Це переживання 

становить перерву ходу нормального, щоденного життя, таким чином, 

відбувається переривання практичного налаштування на майбутнє. 

С. Оссовський, так само як В. Татаркевич, підтримував концепцію 

контемпляційності як характерної риси естетичних переживань. Подібно до 

М. Валліса, С. Оссовський вважав, що цінність естетичного переживання 

пов’язана з тим, що воно несе задоволення, при цьому, однак, не був 

прихильником суто гедоністичного потрактування естетичного сприйняття. 
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Концепція естетичного переживання С. Оссовського, так само, як 

і концепція іншого представника плюралізму в польській естетиці 

В. Татаркевича, була плюралістичною, антиформалістичною 

й антинормативною. Однак, на відміну від теорії В. Татаркевича, вчення 

С. Оссовського не було типологічним, його специфікою, натомість, була 

соціологічна перспектива дослідження всіх складових процесу естетичного 

сприйняття.  

 

 

3.3. Герменевтика розуміння естетичного переживання М. Валліса  

 

Мечислав Валліс представив у польській естетиці оригінальну 

концепцію естетичних переживань і естетичних цінностей, основною 

характеристикою якої є зосередження уваги на різноманітності естетичних 

явищ. М. Валліс є найяскравішим представником естетичного плюралізму 

в польській естетиці минулого століття. Філософ відкидає естетичний 

нормативізм, а також монізм у розумінні естетичних явищ.  

Естетичне переживання М. Валліс характеризує як стан сильного 

зосередження уваги, що ізолює об’єкт від оточення, а суб’єкт від власних 

спогадів і прагнень, пов’язаних із дійсністю. Можна ствердити, що естетичне 

переживання постає ніби відокремленим островом у нашому житті, 

самодостатнім у тому сенсі, що не відсилає до чогось поза собою і не 

підпорядковується чомусь іншому. Воно полягає, насамперед, у насолоді 

об’єктом для нього самого. Крім того, воно може виконувати пізнавальну, 

катарсистичну й компенсаційну роль в житті людини [379, c. 238-240]. 

Філософ прагне знайти своєрідну особливість естетичного переживання. 

Він зазначає, що з факту, що не знайдено такої характерної риси естетичного 

переживання, не випливає, що такої риси взагалі не існує [395, c. 225]. Це 

переконання, однак, слабшає разом зі змінами в мистецтві й новими 
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напрямками в естетиці. Тому в 1968 р. М. Валліс визнав, що не можна 

однозначно визначити естетичні переживання. Це, на його думку, «нечіткий» 

термін. Загалом, він не заперечує своєрідність естетичних переживань, хоча 

знайдення необхідних і достатніх умов, які б були підґрунтям однозначного 

окреслення, здається йому неможливим.  

М. Валліс звертає увагу на проблеми, пов’язані з дослідженням 

естетичних переживань; називає дві основні: не існує чистих естетичних 

переживань, і їх досить складно вловити. Учений пише, що естетичні 

переживання можна аналізувати за допомогою інтроспекції, ретроспекції, 

експерименту, досліджень фізіологічних проявів людської поведінки. 

Психологія естетичних переживань є частиною психології й естетики. Досить 

критично сприймає це твердження М. Валліса дослідниця його творчості 

Т. Пенкаля. Вона зауважує, що вся ця гама методів дослідження не 

є відповідною предметові досліджень. Тут присутнє відсилання до тези 

М. Валліса, що естетичні переживання трапляються рідко, в основному 

нечисельним і відповідно підготовленим реципієнтам, є примхливими, їх 

важко відрізнити від інших переживань [298, c. LXXI]. 

Справді, якщо визнати умовою естетичного переживання забування про 

минуле й майбутнє, то у зв’язку з цим виникає питання: як же застосовувати 

інтроспекцію чи ретроспекцію? Коли кожне переживання є, як стверджує 

М. Валліс, «ізольованим островом», то як на підставі аналізу одного 

переживання робити висновок про друге? Усі ці характеристики, 

підкреслюючи винятковість і мінливість естетичних переживань, у поєднанні 

з їх індивідуальністю, ставлять під знак питання придатність і достовірність 

запропонованих естетиком методів дослідження. Зрештою, М. Валліс не був 

самотнім у переконанні, що естетичне переживання має саме такий характер. 

Л. Блауштайн, наприклад, також говорив про їх «острівний» характер і цим 

пояснював факт, що естетичні переживання відчуваємо як свято, відпочинок, 

переривання повсякдення [97, c. 41].  



197 

До списку проблем із дослідження естетичних переживань можна 

додати те, що естетичне задоволення М. Валліс прагне відрізнити від чуттєвих 

задоволень як таких, підкреслюючи при цьому їх якісну відмінність. Однак, 

якщо врахувати фізіологічні прояви (ритм серця, частота дихання тощо), які їх 

супроводжують, то відрізнити естетичні переживання від інших почуттєвих 

переживань практично не можливо. В неопублікованих післявоєнних нотатках 

М. Валліс применшує значення категорії задоволення й естетичної насолоди 

в аналізі естетичного переживання, зберігаючи дистанцію відносно позиції 

«гедоністичної естетики» [298, c. LXXII]. 

Представник плюралізму в теорії естетичних переживань М. Валліс 

прагнув класифікувати основні види переживань цього типу. Відносно позиції 

реципієнта він поділяв естетичні переживання на очікувані й неочікувані. 

Відносно інтенсивності протікання розрізняв естетичні переживання сильні 

і слабкі; відносно їх багатства –прості й багаті; відносно їх глибини – 

поверхневі і глибокі; відносно їх типу –гармонійні та частково дисгармонійні; 

відносно предмета переживання – естетичні переживання відносно явищ 

природи чи творів мистецтва [376, c. 128]. 

Крім того, М. Валліс розрізняв  відповідні й невідповідні естетичні 

переживання. У 30-х рр. ХХ ст. він опублікував шість робіт, у яких 

сформулював умови відповідного естетичного переживання; підкреслював, 

зокрема, необхідність враховувати тривалі психофізичні кваліфікації суб’єкта 

і такі, що виникають у випадку переживання. Зокрема, у праці «Про естетичні 

судження» («O zdaniach estetycznych») можна дізнатися про єдиний у своєму 

роді перелік умов відповідного переживання творів мистецтва [388, c. 44-47].  

Можна його порівняти хіба що з пошуками критерію смаку Д. Г’юма. 

Основною передумовою естетичних переживань філософ визначав 

володіння нормальними органами чуття і специфічної естетичної чутливості. 

Всупереч поширеним і відомим соціологічним концепціям М. Валліс вважав, 

що естетичну зворушливість можна розвивати, але тільки в певних кордонах. 
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Як видатний мистецтвознавець, він надавав великого значення художній 

культурі, яка сприяє підготовці реципієнта для сприйняття. 

Із художньою культурою пов’язані інтелектуальні предиспозиції, що 

полягають у здатності до багатоаспектного розуміння твору мистецтва, 

у контексті художніх прагнень, семантичного шару, його символіки, а також 

умінні відповідним чином інтерпретувати емоційні цінності. 

Скрізь, де в теорії М. Валліса порушується проблема сприйняття, хід 

його думок близький сучасним герменевтичним і постструктуралістським 

концепціям. Особливість концепції відповідного естетичного переживання 

полягає в інтердисциплінарності – у використанні знання на тему естетичного 

переживання не тільки відомих філософських теорій, але також зі сфери 

психології та соціології. Тому під час опису причин невідповідних естетичних 

переживань з’явились формулювання, які запозичені з загальної психології 

сприйняття й не обов’язково стосуються тільки естетичного переживання. 

З концепції М. Валліса можна вичитати дві важливі у процесі сприйняття 

характеристики: контекст і спільнотність переживання. 

Остаточно М. Валліс вирізнив такі типи невідповідних естетичних 

переживань: ненасичені переживання, занадто бідні відносно естетичних 

якостей твору, і перенасичені, занадто розвинені [388, c. 44]. Невідповідними 

вважає також переживання, не визначені властивостями твору мистецтва 

(форму, зміст, складові, будову). У пізніших працях частково відмовився від 

категоричного твердження, що невідповідне естетичне переживання з’явилося 

як результат неузгодженості з інтенціями автора твору, зваживши на два 

арґументи: зміна самого твору з часом та зміна способу сприйняття. 

Мусимо ствердити, що поглядам М. Валліса на тему невідповідних 

естетичних переживань, загалом, бракує опертя на розвинену концепцію 

будови твору мистецтва. Це простежується в розгляді ним в окремих 

площинах справи багатоманітності естетичних переживань і багатства видів 

і типів мистецтва. Отже, сфера можливих видів естетичного пізнання, 
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окреслена М. Валлісом, вела до іншого типу естетичного досвіду в порівнянні 

з досконало описаним світом естетичних предметів у концепції Р. Інґардена. 

Концепція М. Валліса виходить з установки, що чуттєво-емоційні 

відчуття є суттєвою, але не єдиною складовою естетичних переживань. 

Непросто, однак, вивести з присвячених цьому положенню висловлювань ані 

те, якою мірою чуттєвий досвід зумовлює подальші фази переживання твору 

мистецтва, ані те, в які зв’язки одне з одним вступають чуттєві та 

інтелектуальні чинники у процесі сприйняття. 

В оцінці концепції відповідних і невідповідних естетичних переживань 

не можна забувати про її значення для естетичного виховання. Естетичне 

переживання є, всупереч поширеній думці, річчю складною. Відповідний 

підхід до мистецтва і природи вимагає зосередження. Слід, крім того, уникати 

дилетантизму в естетичному пізнанні. Знання, художня культура 

й перебування в контакті з мистецтвом є, на думку М. Валліса, необхідними 

умовами естетичного переживання. 

Важливим питанням концепцій польських естетиків першої половини 

ХХ ст. було окреслення предметних передумов естетичного переживання. 

У концепції М. Валліса визначення і характеристика естетичного предмета 

відігравали вирішальну роль.  

Більшість польських естетиків першої половини ХХ ст. усвідомлювали 

різнорідність предметів естетичних переживань, як і самих естетичних 

відчуттів. В. Татаркевич, М. Валліс і Л. Блауштайн вважали, що можливо 

й необхідно класифікувати естетичні предмети та естетичні переживання, які 

їм відповідають. 

М. Валліс (як і Л. Блауштайн) вважав, що основною характеристикою 

естетичних предметів є їх здатність викликати естетичні переживання [387, 

c. 243]. Наявність такої здатності є, по суті, умовою виокремлення класу 

естетичних предметів. Включення певного предмета до світу естетичних 
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предметів не означає, однак, що цей предмет завжди й кожному реципієнту 

дає естетичні відчуття.  

У багатьох працях М. Валліс підкреслював, що чим багатша естетична 

культура людини, тим більше явищ може стати для неї предметом 

естетичного переживання. Естетичні предмети дають радість тим, хто здатен 

їх відчути, – ці слова зі «Вступу» до тому «Переживання і цінність» [394, c. 

25] здаються ключовими для розуміння практично всієї естетичної концепції 

М. Валліса. Філософ підкреслював, що екзистенційна цінність естетичних 

переживань полягала б не стільки у зменшенні страждань і болю, скільки у 

збалансуванні їх кількості завдяки радості, яку вони несуть. М. Валліс також 

зауважував, що естетична культура – вміння слухати музику й перегляд 

картин, читання поезії і сприйняття прекрасного у природі та звичайних 

предметах – має цивілізаційне значення, піднімає якість життя. 

М. Валліс борониться перед можливими звинуваченнями його 

в естетизмі. Він вважає, що переконання у великій цінності естетичних 

переживань і прагнення підняти естетичну культуру не мають нічого 

спільного з естетизмом. 

Уже початкове визначення того, чим є естетичний предмет, виключає 

звинувачення в естетизмі, оскільки світ естетичних предметів у концепції 

М. Валліса є ширший за світ прекрасних предметів, які в поточному значенні 

зазвичай ототожнюються. 

М. Валліс підкреслює, що не можна ототожнювати естетичні предмети з 

прекрасними предметами, а естетику з науками про прекрасне. Використання 

широкого значення поняття «прекрасне» (у значенні естетичної цінності) є, на 

думку М. Валліса, неявною формою визнання примату прекрасного (як однієї 

з цінностей) над іншими цінностями. Є багато предметів, які не є 

прекрасними, але здатні викликати естетичні переживання. 

Відносно характеристик, які повинен мати естетичний предмет, 

М. Валліс зауважує, що йдеться про об’єктивні моменти, які не є естетично 
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нейтральними. В термінології Р. Інґардена характеристики М. Валліса були 

б найбільш близькі до естетично ціннісних якостей чи об’єктивних 

характеристик.  

М. Валліс, так само як і В. Вітвицький, гадав, що можна викрити 

і визначити окремі предметні риси чи комплекси рис, які найчастіше 

викликають естетичне переживання. В. Вітвицький дійшов до висновку, що 

естетичними якостями прекрасних (= естетичних) предметів є: гармонійність, 

симетричність, ритмічність, доцільність будови чи функції. Спільною рисою 

всіх прекрасних предметів, на його думку, мала бути правильність 

і регулярність певного типу [434, c. 91], [435, c. 10-12]. М. Валліс, своєю 

чергою, вважав, що, у випадку прекрасних і гарних предметів, естетичними 

рисами (якостями) можуть бути: блискучі кольори, плавні лінії, округлі 

форми, гладкі поверхні, злагоджені рухи, гармонійне поєднання звуків і барв, 

симетричність, ритмічність, доцільність конструкції, простота і прозорість 

будови, тобто все, що впорядковане згідно з певними принципами та законами 

[382, c. 264]. Загалом, це певні прості якості, що є, по суті, «елементами 

дійсності», які прекрасні «самі по собі». 

 Так само решта естетичних предметів (предметів піднесених, трагічних, 

комічних, гротескних, типово й естетично потворних), які викликають різні, 

частково дисгармонійні естетичні відчуття, здатністю спричиняти появу 

естетичних переживань завдячують своїм визначеним дійсним рисам. 

У деяких описах, однак, характеристики предмета взагалі важко 

визначити. Не відомо до кінця, чи мова йде про естетично ціннісні якості, чи 

вже про якості самої цінності (величність, велич). На жаль, розуміння 

М. Валліса цінності та способу її ґрунтування в предметі не дає можливості 

однозначного вирішення цього питання. 

Серед естетичних предметів М. Валліс називає такі: речі та явища 

природи, дії та об’єднання людей, твори техніки, наукові і філософські 

доктрини, а також нас самих як предмети естетичних відчуттів [387, c. 243]. 
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Саме використання терміну «світ» відносно естетичності говорить про певну 

необмеженість, відкритість описуваної сфери.  

На початку 30-х рр. XX століття М. Валліс виділив п’ять основних видів 

естетичних предметів: предмети прекрасні й гарні, естетично потворні 

(експресивно потворні, гротескні й типово потворні), піднесені, трагічні 

й комічні. Усі ці види предметів заслуговують називатися естетичними, 

оскільки всі вони наділені здатністю викликати естетичні переживання [380, c. 

271].  

Крім того, у 1932 р. філософ вирізнив дві великі групи естетичних 

предметів: предмети, які викликають естетично гармонійні переживання, 

і предмети, які викликають частково дисгармонійні естетичні переживання. 

До першої групи належать предмети прекрасні й милі. До другої групи 

належить решта предметів естетичних відчуттів: типово та експресивно 

потворні, піднесені, трагічні й комічні. Поділ у їхній групі залежить від виду 

прикрого відчуття у початковій фазі переживання. Легка відраза є потворним 

предметом, чужість – комічним, подив і страх супроводжує першу фазу 

контакту з піднесеними і трагічними предметами [382, c. 262]. 

Критерієм поділу є м’якість і гармонійність однієї групи переживань, 

які виникли в контакті з естетичними предметами, і гострота, часткова 

дисгармонійність другої групи переживань. Варто додати, що цей поділ був 

здійснений у сфері естетично позитивних переживань. 

У 1949 р. М. Валліс розвинув концепцію поділу естетичних предметів 

на дві великі групи, залежно від того, який тип естетичних переживань вони 

викликають (гармонійні або частково дисгармонійні) [399, c. 192-193]. 

У 30-х рр. ХХ ст. М. Валліс був єдиним дослідником, який так рішуче 

окреслює потворне як позитивну естетичну цінність [380]. Естетично потворні 

предмети здатні, на його думку, викликати естетичне задоволення після 

початкового почуття образи, тоді як неестетично потворні предмети, огидні 

такої здатності не мають.  
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Якщо серед естетично ціннісних якостей прекрасних предметів 

М. Валліс бачив такі, які є ціннісними самі по собі, то серед якостей естетично 

потворних предметів таких не знаходить. Естетично потворні предмети 

можна, на його думку, поділити на предмети експресивно потворні (якщо 

щось виражають), гротескні предмети (коли своєю незвичністю й відхиленням 

від норми сильно збуджують нашу уяву) і типово потворні предмети (коли це 

відхилення від норми є чимось одноразовим, індивідуальним). 

Потворність у концепції М. Валліса не є, отже, простим запереченням 

прекрасного, але протиставляється тому, що «незначне», естетично 

нейтральне. Потворне як позитивна естетична цінність постає як 

у зображувальному мистецтві, так і в природі.  

Проблему експресії та її роль у формуванні естетичних цінностей 

асемантичних творів мистецтва М. Валліс здійснив лише у праці «Ґенеза 

і підґрунтя безпредметного мистецтва» («Geneza a podstawy malarstwa 

bezprzedmiotowego»). До того часу проблема будови естетично потворного 

предмета зводиться в нього до двох елементів: до естетичної цінності 

зображеного предмета й артизму схоплення цього предмету в творі мистецтва 

[298, c. XLI].  

Разом із тим, М. Валліс критикує погляд, висловлений ще Аристотелем, 

а пізніше підтриманий багатьма естетиками, що потворне стає естетичним 

лише в мистецтві, саме завдяки художності. Художність насправді є суттєвою, 

але можливим є також естетичне пізнання «самого по собі, виділеного, 

очищеного і підкресленого потворного зображених предметів». 

Чи потворне має здатність долання естетичної дисгармонії, безладу 

й недосконалості до того, що є глибиною буття? Експліцитно теорія 

М. Валліса не дає відповіді на це питання. 

Лише сприйнята як цілісність творчість М. Валліса переконує, що 

естетичні цінності він схоплював у контексті їх загальногуманістичного 
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звучання. Естетичні предмети мали давати відчуття, які здатні змінити 

людське життя, збагачуючи його. 

Справа, однак, ускладнюється у випадку естетичної потворності 

предметів природи. Як розрізнити в природі без посередництва художніх 

уподобань огиду від естетично потворного? «Якщо предмет викликає в нас 

відразу..., то маємо справу з неестетично потворним предметом чи просто 

неестетичним предметом... Лише тепер перебуваємо в «пеклі світу 

прекрасного». «Пекло світу прекрасного – це, згідно з М. Валлісом, 

протилежність позитивної естетичної цінності» [380, c. 270]. 

Негативна естетична цінність є протилежністю позитивної естетичної 

цінності, оскільки розглядаємо її як естетично небайдужу. Тому навряд чи 

можна погодитися з тим, що предмети, які ведуть до формування негативної 

естетичної цінності є неестетичними предметами. Зокрема, Р. Інґарден 

досліджував зв’язки й залежності між окремими якостями, наборами 

і групами якостей творів мистецтва й естетичних предметів; визнавав, що 

в загальній системі якостей, даних нам у кінцевому результаті, може часом 

дійти «до формування позитивної цінності твору мистецтва, а часом – до 

негативної». 

Пошук об’єктивних умов експресивного й типового потворного 

в природі є ще більш складним. Так, як і у випадку творів мистецтва, цінність 

потворного можна, на думку М. Валліса, виявити завдяки діям виокремлення, 

очищення й підкреслення. Виникає, однак, питання: виокремлення від чого? 

Від асоціацій із різними, часто негативними відчуттями, які необов’язково 

безпосередньо нас стосуються, але викликають переляк, почуття загрози чи 

відразу. Здатність абстрагування від цього залежить від особистої естетичної 

чутливості і вимагає більших зусиль реципієнта, ніж під час потворного 

в мистецтві. 

Виходячи із засновків концепції естетичного предмету М. Валліса, 

можна припустити можливість естетичного переживання потворного 
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реальних предметів. Однак, як зауважує Т. Пенкаля, непереконливим 

є твердження Валліса, що можна переживати потворне саме по собі, 

у значенні «чисте» [298, c. XLШ]. Загалом, це проблема не лише концепції 

М. Валліса, але й загальної теорії цінностей, опозиційних до прекрасного. Про 

складність цієї проблеми писав, зокрема, Р. Інґарден у праці «Положення 

системи естетично важливих якостей» («Zagadnienie systemu jakości estetycznie 

doniosłych»).  

Потворне як джерело естетичних відчуттів рідко описується естетиками 

у чистому вигляді; найчастіше постає разом із такими якостями, як типовість, 

монструальність, експресивність, несамостійність. У праці «Про прекрасні 

і гарні предмети» («O przedmiotach pięknych i ślicznych») М. Валліс називає 

типові та експресивні предмети і лише в дужках пояснює, що йдеться про 

типи естетично потворних предметів [382, c. 262]. Говорить про переживання 

типового, експресивного і гротескного потворного. Не зрозуміло, однак, чи це 

є способи прояву якостей чи ціннісних моментів, які ведуть до формування 

цінності «потворне». 

У праці «Про естетично потворні предмети» («O przedmiotach estetycznie 

brzydkich») М. Валліс звертає увагу на той факт, що з середини XIX ст. 

в мистецтві зростає увага до потворного як своєрідної естетичної цінності. Ще 

більшу роль потворне, гротескне й макабричне відіграє в різних напрямках 

мистецтва XX століття [380, c. 283-284].  

Серед популярних сьогодні цінностей, увага до яких посилилася 

особливо в результаті впливу концепції Ж.-Ф. Ліотара, міститься піднесене. 

Спроба розмістити серед естетичних цінностей піднесене, здійснена в ході 

аналізу естетичних предметів, є в польській естетиці явищем досить рідкісним 

[298, c. XLІV]. Стара естетична категорія – піднесене – стала ключовим 

поняттям естетики з 80-х рр. XX ст. Завдяки Ліотару історія піднесеного, 

одночасно з фундаментальним розрізненням прекрасного й піднесеного, 

здійсненого Кантом, є сьогодні практично академічною тематикою. 
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М. Валліс опублікував працю про піднесене у 1937 р. [384], трактуючи 

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

контекст обох теорій є досить різний, а розлогість досліджень непорівнянна. 

Обидва відсилаються до І. Канта й говорять про почуття піднесеності, 

породжене з конфлікту двох сил: влади розуму і влади уяви, розуму 

й уявлення. У відчутті піднесеного «переживаємо їх конфлікт 

і насолоджуємося перемогою надчуттєвого боку над чуттєвим», – зазначає 

М. Валліс. Услід за І. Кантом він підкреслює початкову прикрість, яку несе 

почуття неспівмірності нашої уяви, і задоволення з могутності розуму, який 

виходить поза всі чуттєві уявлення. В почутті піднесеного задоволення 

виникає з болю, скаже згодом Ж.-Ф. Ліотар. 

Для М. Валліса естетично піднесені предмети є одними з багатьох 

естетичних предметів, а піднесене – однією з багатьох естетичних категорій. 

Для Ж.-Ф. Ліотара поняття піднесеного дало іншу можливість розуміння 

мистецтва, надавши початок новій естетиці. Обидва естетики підкреслювали 

значення трактату Псевдо-Лонгіна «Про піднесене», а також концепції 

Е. Берка.  

У М. Валліса знаходимо також відсилання до «Елементів критики» 

Г. Хома, який звертав увагу на силу впливу піднесених предметів. Аналіз 

М. Валліса поняття «піднесене» в концепції І. Канта виявив факт, що той 

займається практично лише піднесеним у природі, натомість Ж.-Ф. Ліотар 

концентрується на описі досвіду, пов’язаного з мистецтвом. У концепції 

М. Валліса піднесене не має якогось особливого статусу, як, наприклад, 

прекрасне чи деякі інші категорії, а є однією категорією серед багатьох інших. 

Позиція М. Валліса в цьому питанні наближається до естетики 

німецького ідеалізму, який скасував відмінність між прекрасним і піднесеним. 

Хоча М. Валліс не йде так далеко, але вважає, що існує сфера естетичних 

предметів, які знаходяться на межі прекрасного й піднесеного, як, наприклад, 

«маєстатичні» і «чудові» предмети.  
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На його думку, відчуття піднесеного можуть єднатися з моральними 

переживаннями на шляху рівності, натомість коли «відчуття піднесеного 

відносно певних предметів єднаються в почуття поклоніння й обожнювання», 

то піднесене стає складовою досить розлогого релігійного переживання. 

Йдеться тут про надбудову над естетичною цінністю цінності вищого рівня. 

З релігією піднесене пов’язував свого часу Ґ. В. Ф. Геґель, зокрема, 

з юдаїзмом; проте М. Валліс не посилається на Геґеля. 

Загалом, у концепції М. Валліса маємо справу з дослідженням не так 

естетично піднесених предметів, як із відчуттям піднесеного.  

«Не все, що сумне, є трагічним», – так починає свою працю про трагізм 

М. Валліс. Трагізм з’являється лише тоді, коли незвичним чином у сфері 

людського світу знищенню підлягає «індивідуальний (одиничний) предмет, 

наділений великою цінністю» [383, c. 293]. Прикладом може бути передчасна, 

неочікувана смерть великої людини, часто перед здійсненням творчого 

задуму. Нарис про трагізм характеризується обережним, але помітним 

філософським коментарем.  

Вихідним пунктом концепції М. Валліса була теза, що трагізм є 

«характеристикою дійсності». Таке сприйняття трагізму як загального явища, 

що постає в житті людини, датується 1915 р., коли вийшла праця Макса 

Шелера «Про явище трагічності». До цього трагічність розглядали 

в основному як художню й літературну категорію. Нарис М. Валліса від 1937 

р., як і твір М. Шелера, відрізнявся від поглядів інших тогочасних польських 

дослідників.  

По-перше, на думку М. Валліса, трагізм не є чимось випадковим, ані 

виключно естетичним, але міститься глибоко в самій будові світу. По-друге, 

трагізм існує лише в людському світі і стосується цінностей і міжлюдських 

відносин. М. Валліс стверджує, що в природі трагізму немає [383, c. 294]. 

У цьому пункті теорія М. Валліса розходиться з поглядами М. Шелера. По-

третє, конфлікт цінностей вирішити не можливо і немає тут мови про вину 
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й покарання. По-четверте, трагізм є естетичним, коли є піднесеним. Не все, 

що трагічне, є естетичним, але лише те, що одночасно є піднесеним. Таким 

чином, піднесене надає трагізму вимір естетичної цінності. На таку рису 

звертає увагу й Шелер. Подібними є також погляди двох мислителів щодо 

обставин знищення високої цінності. Обидва автори підкреслювали, що не 

кожна смерть є трагічною (навіть якщо з нею пов’язане зникнення великих 

цінностей), якщо вона настала в результаті нормальних біологічних 

передумов. 

Комічні предмети, за М. Вал лісом, загалом належать лише до 

людського світу, до антропосфери. Тож М. Валліс не поділяє точки зору 

А. Бергсона на цю тему. Не завжди – пише він, – нас тішить поведінка звірів 

лише через аналогію до поведінки людини [381, c. 303]. Схоже, М. Валліс не 

відрізняє цінність потішності від цінності комічного. Згадаймо і про те, що 

у класифікації Р. Інґардена комізм та потішність належать до однієї групи 

якостей цінності. Своєю чергою, М. Голашевська визнала потішність слабкою 

цінністю, а комізм – сильною.  

У невеликому нарисі М. Валліса йдеться про чотири відомі теорії 

комізму:  

1) видавання чогось низькопробного за ціннісне;  

2) щось недоцільне чи недоречне;  

3) щось, що знаменує механічну, рутинну поведінку;  

4) фізична чи психічна недолугість чи нездатність, яка, однак, не 

викликає співчуття.  

Цим теоріям М. Валліс закидає досить широке потрактування комізму. 

Лише з виходом у 1968 р. роботи Б. Дзємідока «Про комізм» («O komizmie») 

він говорить про ціннісне опрацювання цього положення. Дзємідок приходить 

до висновку, що всі формули комізму можна звести до головної: відхилення 

від норми. 
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У певному сенсі погляди обох авторів збігаються, особливо коли 

М. Валліс твердить про комізм у контексті недоцільності й недоречності. До 

появи книжки Б. Дзємідока М. Валліс посилався на погляди Т. Ліппса 

і Г. Хьоффдінга. Аналізуючи зв’язок комізму зі сміхом, він погоджується 

з Вітвицьким, що лише сміх із когось чи чогось є зовнішнім проявом 

переживання комізму, у решті випадків ідеться про причини сміху 

фізіологічної природи. У цій праці М. Валліс схилявся до визнання почуття 

«інтелектуального контрасту» за якість, найбільш відповідну відчуттю 

комізму. Лише в повоєнній праці «Естетичні цінності м’які та гострі» 

(«Wartości estetyczne łagodne i ostre») виникає сумнів, чи завжди на 

початковому етапі переживання комізму має виникати «інтелектуальна 

прикрість», подолання якої дарує естетичне задоволення.  

Щодо розрізнення потішності та комізму, М. Валліс, зрештою, визнав 

переживання комізму за змішані, але комічні предмети не відділив від інших 

видів предметів, які викликають сміх і здатні розважити. 

Проблема, з якою зіткнувся М. Валліс, супроводжує аналіз усіх 

предметів, що дають реципієнту частково дисгармонійні естетичні 

переживання. Легше описати умови, які супроводжують появу естетичної 

цінності, ніж схопити об’єктивну сутність формального моменту, який 

вирішує, що така цінність є саме естетичною цінністю. Завдання є ще більш 

заплутане, коли прагнемо охарактеризувати прекрасне, «яке породжує 

неспокій». В. Стружевський так формулює проблему, з якою стикається 

кожен філософ, що, як і М. Валліс, займається «дисгармонійними 

предметами”: «Коли спілкуємося з твором мистецтва, концентруємо нашу 

увагу на якості прекрасного чи гарного, чарівного, що йому служить, – 

можемо разом із цим досвідом сказати, що й сам твір є прекрасним, гарним, 

чарівним. Коли ж, однак, відкриваємо у творі якість святості, жаху чи 

трагічності, то чи можемо сказати, що він сам є святим, жахливим або 

трагічним?» [333, c. 45-46].     
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У жодному з нарисів про естетичні предмети М. Валліс чітко не ставить 

ключове для теорії естетичних цінностей запитання про необхідні зв’язки між 

якісним наповненням предмета і цінністю, яка завершує естетичне 

переживання. Якщо певні залежності й постають, то лише шляхом умовиводу 

про цінність із характеру переживання. Лише текст про трагізм дещо 

відходить від головної лінії міркувань М. Валліса, але він є лише нарисом, 

тому не дає підстав для глибшої інтерпретації. 

Слід зауважити, що М. Валліс, на відміну від, наприклад, Р. Інґардена, 

не підготував списку естетично ціннісних якостей, які відіграють важливу 

роль у формуванні естетичного предмета в ході процесу естетичного 

переживання. Не можливо, таким чином, дослідити зв’язки між видами 

якостей і постаті цінності та інтенсивністю, багатством чи типом 

переживання. Натомість Р. Інґарден, на відміну від М. Валліса, не звертав 

увагу на різноманітність естетичного переживання. 

Важливим питанням естетичних концепцій представників першої 

половини ХХ ст. було окреслення відношення естетичного предмета та твору 

мистецтва, що, своєю чергою, пов’язане з визначенням способу існування й 

пізнання останнього. Для концепції М. Валліса характерна певна еволюція 

поглядів щодо зазначених проблем. Спочатку М. Валліс не відрізняв твір 

мистецтва від естетичного предмета. У нарисі «Про світ естетичних 

предметів» («O świecie przedmiotów estetycznych» М. Валліс (як і у випадку 

розлогого світу естетичних предметів) вводить досить широке поняття твору 

мистецтва. Вважає, що будівля, килим, скульптура, ваза, музичний твір, 

театральна вистава, фотографія і художній фільм – все це приклади творів 

мистецтва. Основним критерієм належності до класу творів мистецтва 

є володіння такими якостями, які мають здатність викликати естетичне 

вподобання. Кожен твір мистецтва є, на його думку, естетичним предметом, 

але не кожен естетичний предмет є твором мистецтва [387, c. 243].  
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Твори мистецтва були для нього реальними предметами, а точніше – 

фізичними предметами особливого виду, сформованими таким чином, щоб 

викликати відповідну реакцію в реципієнта.  

М. Валліс вважає, що те, що твори мистецтва створені з метою 

викликання естетичних переживань, що їх естетично ціннісні характеристики 

не є випадковими, а свідомо сформовані митцем, надає твору мистецтва 

особливого значення у світі естетичних предметів. Вони, без сумніву, 

є винятковими предметами естетичних відчуттів, але не становлять окремого 

класу. У зв’язку з тим, що твори мистецтва покликані викликати естетичне 

переживання, М. Валліс пропонує називати їх евокаторами (від лат. evocator – 

збудник). 

   Філософ не вважає, що формування естетичної цінності було єдиною 

метою виникнення творів мистецтва, а викликання естетичних відчуттів було 

єдиною на нього реакцією. 

 Уже в 30-ті рр. ХХ ст. під впливом естетики Р. Інґардена вчений 

частково переглянув погляди на твір мистецтва. Однак опубліковані в 1968 р. 

праці з цього періоду залишив без змін, розмістив там лише дописку, яка 

стосувалася позиції Р. Інґардена. М. Валліс, зокрема, погоджується з ним 

щодо необхідності розрізнити «буттєвий фундамент» твору мистецтва від 

естетичного предмета, проте пропонує «брили мармуру, полотна, вкриті 

фарбою» (буттєвий фундамент, за термінологією Р. Інґардена) назвати 

носіями творів мистецтва, на відміну від творів мистецтва, які виникають 

у процесі спостереження та інтерпретації (конкретизації, згідно з вченням 

Р. Інґардена) [387, c. 255]. 

Використання М. Валлісом поняття «носій твору мистецтва» говорить 

про те, що йдеться не тільки й виключно про буттєву основу, але також про 

естетичну основу. Це означає, що буттєва основа має володіти такими 

реальними характеристиками, які мають значення для твору як предмета 

естетичних відчуттів. У цьому контексті можна говорити про характеристики 
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матеріалу: каменю, бетону, заліза, дерева, скла, від яких, своєю чергою, 

залежать світлові ефекти, насичення барвою тощо. Вибір матеріалу важливий 

для отримання очікуваної постаті естетичного предмета. 

Звичайно, роль матеріалу в процесі естетичного переживання (першим 

учасником якого є сам митець) відрізняється в різних видах мистецтва. 

Більшою вона є у просторових видах мистецтва (скульптура, архітектура), 

меншою в часових (література, музика).  

Отже, М. Валліс сприйняв здійснене Р. Інґарденом розрізнення 

буттєвого фундаменту (носія твору мистецтва) від твору мистецтва як 

естетичного предмета. Проте він не пішов далі за Р. Інґарденом і не визнавав 

необхідним відділення твору мистецтва від естетичного предмета. 

Інґарденівська концепція індивідуальної естетичної конкретизації твору 

мистецтва в той час викликала сумніви серед багатьох естетиків з різними 

філософськими орієнтаціями. Близьку Валлісові позицію представляв у 30-х 

рр. ХХ ст. Дж. Дьюї. Фізичний витвір мистецтва у Дьюї, як і носій твору 

мистецтва у М. Валліса, стає повноцінним твором мистецтва в ході 

естетичного сприйняття, досягаючи, таким чином, статус естетичного 

предмета [121, c. 261-263]. 

У 60-х рр. ХХ ст. М Валліс дотримується тієї ж точки зору що й раніше, 

і не погоджується на розрізнення твору мистецтва й естетичного предмета. 

Майже в той самий час, коли М. Валліс полемізує з інґарденівською 

концепцією твору мистецтва й естетичного предмета, С. Моравський 

пропонує визнати індивідуальну конкретизацію як чинник, який модифікує 

твір мистецтва як естетичний предмет, а не як чинник, що формує цей 

предмет. Найбільш удалим таке рішення називає також Б. Дзємідок [134, c. 

32]. Моравський аргументує свою позицію змінністю ціннісних якостей для 

різних кіл реципієнтів у різні періоди життя твору мистецтва [261, c. 246].  

 Загалом, під впливом теорії Р. Інґардена М. Валліс здійснив корекцію 

концепції твору мистецтва, але вирізнивши в ньому додатково фізичний носій 
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(буттєвий фундамент), не взяв до уваги труднощі з визначенням способу 

існування твору й так і не здійснив змін у цьому аспекті. Не зрозуміло до 

кінця, чи це було результатом подальшого дотримання погляду, що твір 

мистецтва є фізичним предметом, чи це виникало з недогляду рихлості 

власної концепції після застосованих змін. 

Натомість ще у 30-х рр. ХХ ст. М. Валліс усвідомлював необхідність 

зайняти чітку позицію в питанні ідентичності твору мистецтва. По-перше, 

вчений намагався узгодити погляд про твір мистецтва як фізичний предмет із 

життям твору мистецтва у різних процесах сприйняття. Він категорично 

ствердив, що твір мистецтва не є психічним предметом, переживанням його 

творця чи реципієнта – як одиничного (дійсного), так і потенційного 

(ідеального). Не є він також інтенціональним предметом. Є фізичним 

предметом, а точніше – «частиною свого фізичного носія». Без участі 

реципієнта фізичний предмет, наділений потенційними естетично ціннісними 

якостями, не зможе, на думку М. Валліса, сформуватись в естетичний предмет 

[401, c. 68]. 

Кожен твір мистецтва є, згідно з естетиком, структурою, яка може 

існувати в багатьох екземплярах – музичний твір залишається тим самим 

твором, незважаючи на різні його виконання; існує стільки екземплярів 

літературного твору, скільки є його письмових або друкованих, або 

збережених у людській пам’яті текстів. Так відбувається тому, що 

повторюється партитура чи текст. «Дрібні відхилення» не відбирають 

ідентичність твору, не перешкоджають говорити про «той самий» твір. 

М. Валліс вважає, що навіть тоді, коли твір ніколи не був збережений за 

допомогою запису, тільки в людській пам’яті, він зберігає свою ідентичність.   

Міркуючи про ідентичність твору мистецтва, М. Валліс аналізував 

положення оригіналу й копії. У неопублікованих текстах зустрічаємо, 

зокрема, висловлювання щодо існування кількох копій деяких картин Тиціана 

чи Рубенса, виконаних цими ж художниками. Оскільки ці копії, як зазначає 
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М. Валліс, мало відрізняються між собою, то можемо вагатися, чи це та сама 

картина в кількох екземплярах, чи декілька картин, дуже подібних між собою 

[401, c. 69]. Загалом, у питанні ідентичності твору мистецтва домінує погляд 

М. Валліса як історика мистецтва, який мислить категоріями оригінал–копія, а 

не філософа, що міркує про природу естетичного предмета. 

М. Валліс вирішує положення копії та оригіналу в дусі академічної 

імпліцитної доктрини, при цьому схиляється до рішень, які в естетичних 

працях відкидає. На ґрунті філософії невідповідною є концепція твору 

мистецтва як фізичного предмета, що зберігає свою ідентичність у кількох 

екземплярах. Те, що дозволяє сказати про кілька копій Тиціана, що це та сама 

картина, виявляється тільки в конкретизації, завдяки доповненню певних 

виглядів і якостей, при відкритті певної психічної реальності зображених 

постатей. Сам малюнок як реальний предмет є остаточно окреслений і в цьому 

сенсі є одиничним предметом [195, c. 100]. Виділення в ньому частини носія 

і твору мистецтва не вирішує проблеми ідентичності, розглянутої в контексті 

оригіналу й копії, твору і його виконання. 

Якби М. Валліс справді розвинув концепцію твору мистецтва в 

напрямку Інґарденівських рішень, про що свідчать деякі висловлювання, мав 

би здійснити редефініцію основних естетичних понять. К. Роснер вважає 

головною слабкістю теорії М. Валліса відсутність загальної концепції твору 

мистецтва й розуміння його структури. 

Імпліцитно структура твору мистецтва криється в теорії естетичного 

переживання. У рукописах і лекціях з естетики М. Валліс приймає виклик, 

очевидно, провокований дискусією з Р. Інґарденом. Робить це, однак, неохоче, 

без переконання про важливість тематики. Визнає, що твір мистецтва 

є багатошаровим твором, але відразу зазначає відмінність у цьому сенсі різних 

мистецтв. Зокрема, асемантичний твір, на його думку, має один шар, 

семантичний і символічний твори – три шари.  
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З виразною алюзією до способу сприйняття цього положення 

Р. Інґарденом, М. Валліс пише, що «шарів не слід гіпостазувати». На його 

думку, вони є лише «квазі-просторовою проекцією» складних психічних 

процесів реципієнта, а не чимось, що належить до самого твору.  

Твори мистецтва цікавлять М. Валліса в основному як схоплені 

в естетичному переживанні естетичні предмети або як важливий елемент 

суспільного, інтелектуального чи релігійного життя.  

Згідно з М. Валлісом, твори мистецтва творять, «багатоступеневу 

ієрархію» і теорія мистецтва повинна враховувати не тільки шедеври, але 

також твори з нижчими цінностями. Саме місце в ієрархії цінностей визначає 

здатність викликати естетичні відчуття [381, c. 303-304]. 

Відповідно до цього, назвою твору комічного мистецтва можна охопити 

як традиційні різновиди комедії, так і жарти чи гру слів. М. Валліс усвідомлює 

проблематичність такої установки й зауважує, що це має місце тільки тоді, 

коли йдеться про «завершену форму», найкраще літературну, коли 

використовуються художні засоби («контраст, симетрія, градація»), коли 

збуджується інтелектуальна активність. Важко такий висновок узгодити 

з діяльністю М. Валліса у сфері художньої критики, теорії та історії 

мистецтва, з якої незаперечним чином випливає, що мистецтво було для нього 

чимось зовсім винятковим. 

Підтвердженням правильності нашого міркування можуть бути 

висловлювання М. Валліса про кітч. Він окреслює цим терміном твори, 

позбавлені художніх цінностей, які вражають наше почуття смаку, поверхово 

і без розуміння імітуючи мистецтво з вищими цінностями. Подібну позицію 

в цьому питанні займав Р. Інґарден [185, c. 432]. Згідно з М. Валлісом, кітч 

виникає тоді, коли певна естетична цінність не досягає притаманної для цього 

різновиду цінності висоти, ставши, так би мовити, «удавано позитивною 

цінністю». У зв’язку з цим М. Валліс твердить про надмірне «прикрашання», 

«пересолоджування», «мильність», «нудотність» тощо. Він, однак, не розвиває 
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положення співвідношення між мистецтвом і кітчем, лише стверджує, що кітч 

є «сурогатом прекрасного для людей менш естетично досвідчених». Пише, що 

«кітч є хлібом насущним для мільйона людей», даруючи їм естетичні відчуття 

[382, c. 267-269]. 

Великого значення надавав М. Валліс якісному наповненню твору. 

Міркуючи про те, чи фільм є мистецтвом, він підкреслює значення 

композиційних властивостей твору, звертаючи особливу увагу на 

майстерність, здатність виражання творчої особистості як характеристики, що 

є спільними для сучасного й давнього мистецтва. 

Укладання творів мистецтва щодо їх цінності від шедевра до кітчу є в 

теорії М. Валліса процесом, який залежить, насамперед, від історії та 

культури. Він вважає, що епохи, які мають особливе вподобання до 

прекрасного у творі, що дає гармонійне естетичне переживання, позитивні 

естетичні цінності будуть висувати на вершину ієрархії, в епохи, коли 

захоплення викликають «гострі» цінності, – навпаки. 

Визначивши явища природи як один із можливих естетичних предметів, 

М. Валліс прагнув виявити специфіку їх естетичного переживання. Філософ 

порівнював твори мистецтва та явища природи як такі, що здатні викликати 

естетичні переживання. Звертав при цьому увагу на відмінність характеру 

переживань відносно природи та естетичних переживань творів мистецтва 

[387, c. 248].  

Естетичні цінності природи, на думку М. Валліса, відрізняються від 

естетичних цінностей мистецтва і порівнювати їх немає сенсу. Філософ 

зауважував, що твори мистецтва, на відміну від предметів естетичних 

відчуттів у природі, загалом не повинні містити «позаестетичні» елементи.  

Зауважимо, що теорія естетичних предметів М. Валліса сконструйована 

таким чином, що актуалізація естетично валентних моментів залежить від 

позиції реципієнта, тому він мав би надавати перевагу таким естетичним 

предметам, які більшою мірою мобілізують до займання активних позицій. Чи 
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підтверджується ця гіпотеза, можемо переконатися в результаті порівняння 

явищ природи і творів мистецтва, здійсненого естетиком. 

Учений твердить, що можна  «дивитися на природу» «очима художників 

і поетів»; пише про глибину й далину «простору, який простягається перед 

нами» у природі, як про незрівнянно сильніше враження від того, джерелом 

чого є ілюзія глибини й далі, викликані мистецтвом. Позитивно оцінена 

відсутність меж у природі є неприйнятною в деяких видах мистецтва, зокрема, 

в живописі. 

Явища природи для М. Валліса як естетичні предмети існують 

настільки, наскільки вони здатні викликати естетичні відчуття. 

Характеристики природи як естетичного предмета не є об’єктивними, але й не 

є вони чисто суб’єктивним витвором суб’єкта. Активність суб’єкта в описі 

естетичних переживань природи є у М. Валліса відносно найменш випукла. 

У працях естетика з’являється багато питань і сумнівів щодо 

естетичного статусу природи в її відношенні до мистецтва: чи мистецтво 

наслідує природу чи творить не залежно від неї? Якщо наслідує, що 

є конкретним предметом наслідування і чи тоді мистецтво реалізує такі ж 

естетичні цінності, які знайдемо в природі?  

Прикладом може бути опис категорії піднесеного, в якому домінує 

мислення про особливу роль піднесеного у природі, а також ряд зауваг про 

вищість натурального світла і барв. В іншому місці М. Валліс розмірковує над 

проблемою, окресленою Ш. Лало: чи природа стає «естетичною» лише тоді, 

коли спостережена очима художника? Очевидно, зауважує М. Валліс, що 

художня освіта впливає на вибір предмета естетичних відчуттів, а також на їх 

схоплення. 

У «Сецесії» («Secesji») М. Валліс намагався дослідити питання, чи 

можливо перейти від захоплення форм натури до художніх преференцій? Він 

пише про сецесійного художника А. Енделлу, чиє захоплення органічним 

світом привело до порогу безпредметного мистецтва: «В оглянутій зблизька 
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будові рослин він відкрив непередбачуване багатство форм і структур, і ці 

структури й форми почали його цікавити самі по собі, незалежно від того, чи 

були вони формами і структурами певних окреслених організмів» [396, c. 

255]. 

Зауважимо, що досить популярні сьогодні дослідження естетики 

пейзажу зростають із тієї ж потреби, яку розпізнав М. Валліс ще у 1931 р.  

Аналізуючи суб’єктивні передумови естетичного переживання, 

М. Валліс визначив важливі для суб’єкта естетичного переживання 

характеристики. Підкреслював значення в цьому відношенні як відповідних 

кваліфікацій, знання, так і особистої чутливості, а навіть особливостей 

психофізичного стану. 

У період навчання в Гейдельберзі М. Валліс зачитувався 

А. Шопенгауером. Той, як відомо, підкреслював активність естетичної позиції 

cуб’єкта.  

У 30-х рр. XX століття М. Валліс опублікував низку праць, присвячених 

проблемі визначення суб’єктивних умов, виконання яких необхідне для 

правильного протікання естетичного переживання. Уже в одній із перших із 

цієї проблематики статей – «Про естетичні судження» – М. Валліс 

сформулював декілька необхідних суб’єктивних умов правильного 

естетичного переживання [388, c. 45-47]:  

1) володіння нормальними органами чуття, оскільки людина з певними 

дефектами, наприклад, зору чи слуху, не може повністю здійснити естетичне 

переживання картини чи музичного твору;  

2) специфічна естетична чутливість (наприклад, музикальність 

формується завдяки «хорошому слуху», музичній пам’яті, відчуттю ритму 

тощо);  

3) суб’єкт естетичного переживання має володіти також навичками 

естетичного спілкування з певною сферою мистецтва (мати музичну, 

літературну культуру тощо);  
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4) важливими й необхідними є також інтелектуальні характеристики 

суб’єкта та певний ступінь розумового розвитку, щоб розуміти художній 

задум митця, правильно сприйняти твір, зрозуміти семантичні елементи 

(мову, умовні знаки й символи), правильно проінтерпретувати психологічні 

елементи певного твору;  

5) відношення суб’єкта до твору (короткотривала психофізична 

диспозиція) не повинно бути занадто прихильним (занадто хороший настрій, 

чуттєве піднесення) чи неприхильним (втома, перенасичення, притуплення 

чутливості). 

Важливим елементом естетичного переживання твору мистецтва, згідно 

з М. Валлісом, є естетичне сприйняття. Серед головних складових сприйняття 

він вирізнив дві принципові: чуттєве спостереження й розуміння твору 

мистецтва. Саме чуттєве спостереження, на його думку, не могло бути 

рівнозначним естетичному переживанню, а тому важливим є також розуміння 

твору.  

Розуміння в концепції М. Валліса є необхідною умовою здійснення 

естетичного переживання як такого. Введення категорії розуміння до 

концепції переживання творів мистецтва є очевидним наслідком вивчення 

М. Валлісом гуманітарної методології. Поняття розуміння М. Валліс 

запозичив у В. Дільтея та Е. Шпрангера й намагався застосувати його в науках 

про мистецтво. Як сам учений пояснює у приписах до праці «Про розуміння 

зображувальних елементів у творах мистецтва» («O rozumieniu pierwiastków 

przedstawiających w dziełach sztuki»), положення розуміння творів мистецтва 

спало йому на думку у зв’язку з вивченням історії пластики, частково 

внаслідок розрізнення відповідних і невідповідних естетичних переживань. 

Він визнає при цьому, що багато ідей перейняв від С. Оссовського; 

посилається також на працю Л. Блауштайна «Схематичні й символічні 

зображення» («Przedstawienia schematyczne i symboliczne»). 
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Основним мотивом зацікавлення М. Валліса проблематикою розуміння 

було бажання показати, як багато має відбутися складних інтелектуальних 

процесів, щоб твір мистецтва став предметом нашого естетичного 

переживання [385, c. 63-65].  

М. Валліс розрізнив чотири основні чинники розуміння:  

1) розуміння будови і структури твору;  

2) розуміння семантичних елементів твору (мови, конвенційних знаків 

і символів);  

3) розуміння експресивних чинників твору й зображеного в ньому 

психічного життя;  

4) розуміння втілених у творі художніх задумів [385, c. 75]. 

Без розуміння композиції твору, тобто без правильного схоплення його 

структури, без розуміння зображувальних елементів, розуміння вираження 

неможливим є відповідне переживання твору, яке, однак, так само не можливе 

без розуміння художніх задумів, що містить твір. Вимога розуміння художніх 

задумів особливо важлива, коли реципієнт має справу з мистецтвом з іншої, 

чужої культури. Філософ підкреслював, що ці чинники доповнюють один 

одного. Повнота розуміння твору мистецтва полягає, за М. Валлісом, 

у присутності всіх або принаймні більшості згаданих чинників розуміння [386, 

c. 82]. 

Естетик твердить, що цінність розуміння зображувальних елементів 

якогось поетичного твору і якогось живописного твору чи скульптури – 

цінність для естетичного переживання цього твору – може суттєво 

відрізнятися. Естетична перевага зображувального предмета як такого, 

чарівність ліній, форм, барв і фактурних якостей відіграє таку значну роль 

у пластиці, що, зазначає М. Валліс, відносно них зображені предмети і їх 

десигнати можуть зійти на другий план; у той самий час у поетичних творах 

звукові елементи є лише акомпонементом для елементів значення. Тому 

розуміння зображувальних елементів поетичного твору є зазвичай набагато 
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важливіше для його естетичного переживання, ніж розуміння зображувальних 

елементів твору пластичного мистецтва. Наприклад, готичний вітраж може 

вразити чудовою грою глибоких просвічуваних барв, навіть коли ми не 

можемо розпізнати зображених на ньому сцен. Натомість прослуховування 

поезії на невідомій мові дає лише незначне естетичне задоволення [386, c. 

102].  

Теорія розуміння допомагала у виявленні джерел релятивізму. Їх можна 

вбачати у відсутності виразних критеріїв, які дозволяють відрізнити важливі 

оцінки від неважливих, відповідні переживання від невідповідних. Процедури 

розуміння, отже, слід розглядати як інтегральну частину теорії естетичних 

відчуттів М. Валліса. 

Проаналізувавши цілісність поглядів М. Валліса щодо відношень між 

твором мистецтва й реципієнтом, можна вирізнити три методи, які ведуть до 

відповідних переживань, внаслідок чого ми виходимо до розуміння твору 

й важливих естетичних оцінок: 

1) не є можливим і необхідним безумовне відділення суб’єкта 

естетичного переживання від об’єкта; 

2) не можна закладати повністю безстороннього й неупередженого 

реципієнта й дослідника мистецтва, «чисте» естетичне переживання є, отже, 

недосяжним; 

3) твір мистецтва і сприйняття в ході дослідження не є незмінними 

(М. Валліс вважав, що «дослідження змінює досліджуваний об’єкт»). 

Хоча у працях М. Валліса ми не знаходимо розвитку проблеми 

ідентичності твору мистецтва, однак, займаючись історією мистецтва, він 

пише про змінність творів у часі. Роль, яка визначена розумінню, віддаляє 

М. Валліса від картезіанської моделі пізнання й неопозитивістської концепції 

естетики та наближує до методів герменевтичної моделі інтерпретації 

мистецтва. 
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Розуміння у М. Валліса є однією з умов дії твору на реципієнта. Себто 

розуміння сприймається як порозуміння з автором, його часом і культурою 

[402, c. 169]. Таке бачення процедур розуміння близьке до герменевтичної 

інтерпретації, де також ідеться про створення відповідних умов, щоб могло 

настати «порозуміння» й діалог із твором. У рішучому супротиві відносно 

аісторизму у сприйнятті й дослідженні мистецтва може найповніше проявився 

вплив на М. Валліса традиції «наук про дух». Історія мистецтва є для нього 

герменевтичною діяльністю, тобто «незавершеною працею сучасності 

з художнім спадком майбутнього» [377, c. 191]. 

Історичність пізнання, безперечно, збагачує інтерпретацію. При цьому 

М. Валліс досить гостро критикував можливість повного переживання творів 

мистецтва при ігноруванні їх історичності. Таку позицію як невідповідну він 

приписував, зокрема, Р. Інґардену. На думку М. Валліса, важливим для 

пізнання мистецтва є розуміння культурного контексту і художніх прагнень 

творців із різних епох. 

Разом із тим, зауважимо, що на відміну від сучасної герменевтики, 

М. Валліс вважав, що інтерпретація може бути іншою, ніж та, що 

узгоджується з намірами автора. Тобто М. Валліс розрізняє сенс твору і його 

інтерпретацію. Сенс твору пов’язаний з особистістю творця. Тут можна 

провести деякі паралелі з інґарденівським розрізненням твору мистецтва 

(який є втіленням ідей творця) і його естетичної інтерпретації (конкретизації 

в термінології Р. Інґардена), здійснюваної реципієнтом. 

Тим не менше, слідом за Дільтеєм М. Валліс неодноразово повторював, 

що твори мистецтва створені конкретним творцем. Твір і його автор 

є неповторювальними формами існування, а тому можливості співформування 

сенсу є обмеженими. 

У праці «Вираження і психічне життя…» («Wyraz i życie psychiczne…») 

[402], присвяченій розумінню творів мистецтва, які зображують психічні 

об’єкти, М. Валліс підкреслює важливість положення пізнання й розуміння 
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чужого психічного життя. При цьому виникає додаткова складність: треба 

вміти розуміти психічне життя іншої людини, а для цього треба мати 

відповідний пункт опори в нашому внутрішньому досвіді. Це не означає, що 

можемо сприйняти тільки те, що пережили особисто. На практиці можемо 

зрозуміти значно більше, ніж пережили особисто, але повинні мати хоча 

б досвід подібних станів. Таким чином, М. Валліс підкреслює, що для кожної 

людини існують певні межі розуміння чужих станів та емоційних диспозицій. 

Ці межі зумовлені не лише особисто, але й історично, культурно й соціально. 

Розуміти чийсь психічний стан, згідно з філософом, – це вміти створити в собі 

подібний стан. Можна знати, – каже Валліс, – але не розуміти; тому він 

критикує концепцію М. Шелера, яка допускає можливість безпосереднього 

пізнання чужих психічних станів. 

Розуміння, як і в рефлексії романтичних філософів, у М. Валліса 

охоплює всі види вираження людської психіки. Розуміння є психічним 

і ментальним процесом, психічною диспозицією до розуміння світу, а основне 

– інших осіб, мотиваційним схопленням їх поведінки і психічних станів. 

Під впливом В. Дільтея, М. Валліс психологічно трактує розуміння як 

здатність відтворювального вживання реципієнта в первісну психічну 

ситуацію й інтенцію автора. Воно охоплює вміння реконструкції потенційного 

засобу внутрішніх досвідів, вразливості, чуттєвості реципієнта, для якого твір 

призначався. 

 Психічне життя зображених осіб можна виявити за допомогою таких 

проявів: мімічних, пантомімічних, умовних форм висловлювання чи за 

допомогою знаків-зображень (у пластичних мистецтвах). Повнота психічного 

життя, зображеного в мистецтві, осягається завдяки умілому поєднанню усіх 

цих форм. Ефект художніх маніпуляцій доступний нам лише посередньо через 

відповідне формування фізичних об’єктів. 
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    Із перспективи досягнень філософської герменевтики після 

М. Гайдеґера зведення мистецтва до рівня перетворення матеріальних 

предметів викликає зрозуміле незадоволення. 

М. Валліс звертав увагу, передусім, на історичну змінність та культурні 

й суспільні передумови естетичних оцінок та переживань. Неодноразово 

підкреслював, що важливою умовою сприйняття твору мистецтва є розуміння 

його теми, мови, символіки й умовних знаків, які використовував митець, 

а також психічних предметів, представлених у цьому творі. Можливості 

виконання цих умов реципієнтом є культурно, історично й суспільно 

детерміновані: «Кожен твір мистецтва виникає в певному визначеному 

культурному колі, в певній епосі, певному середовищі і призначений, 

передусім, реципієнту з цього культурного кола – з цієї епохи, з цього народу 

й середовища» [402, c. 170]. 

 Реципієнт з іншого культурного кола може мати проблеми 

з розумінням не лише мови літературного твору, але також мови жестів, що 

виражають психічне життя у творі пластики чи театру. Також М. Валліс 

підкреслює, що з часом наш спосіб сприйняття певного твору мистецтва може 

змінюватися, оскільки змінюється «тло», на якому спостерігаємо, «контекст», 

через призму якого інтерпретуємо твір. Цим естетик пояснює, зокрема, факт 

неприйняття в певних епохах і культурах мистецтва інших епох та відмінних 

культур. 

Для сучасних досліджень характерна увага до семіологічних аспектів 

твору мистецтва. З часів Ч. Пірса сформоване дуже широке розуміння 

«знаку», у якому це слово стосується ознак (індексів, симптомів, показників), 

образів (іконічних знаків) і конвенціональних знаків типу мовних вражень 

(символів). Деякі дослідники, однак, піддають сумніву обґрунтованість 

і доцільність побудови теорії так у загальному сприйнятого знака й або гостро 

протиставляють ознаки і знаки, або пропонують подальше розрізнення цих 

предметів. Наприклад, Е. Гуссерль та Р. Інґарден вирізняють ознаки, знаки, 
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образи й мовні вирази. Мілевський поділяє знаки на симптоми, апелі, 

однокласні, двокласні, безонімічні сигнали, а також двокласні фонемічні 

сигнали. 

Дослідження мистецтва з семантичної точки зору є, на думку 

М. Валліса, новим методом естетики [374, c. 242]. В цілому помітним є те, що 

концепція естетичного знака в розумінні Ч. Пірса відповідає ідеї знака 

в естетичній функції у М. Валліса. Існують, однак, певні відмінності 

в трактуванні знака двома філософами. Якщо для Пірса знак не є річчю, але 

відношенням, то для Валліса знак є «фізичним об’єктом» особливого виду – 

існує як знак власне завдяки специфічній реляційності.  

Разом із тим, спільним для обох концепцій моментом є тісний зв’язок 

знаків зі світом, із людським життям; у польського естетика йдеться також 

про зв’язок з суб’єктом творення й інтерпретації знаків. Зокрема, М. Валліс 

писав: «Світ мистецтва, як і світ знаків не є якимись відокремленими 

автономними світами, які існують окремо від інших сфер людської 

діяльності» [398, c. 94]. 

Підсилити переконання М. Валліса про конкретне «фізичне» 

розташування знаків у світі міг семіолог-естетик Ч. В. Морріс, у концепції 

якого знаки творять різноманітні зв’язки, групи й системи, але залишаються 

при цьому фізичними об’єктами. В обох теоретиків знаки викликають 

мислення, у випадку мистецтва запускають складні психофізіологічні процеси 

переживання в реципієнтів. Складність цих процесів значною мірою залежить 

від складності семантичного шару. Тут особливу роль відіграють символи.  

Розробляючи концепцію символу, М. Валліс, швидше за все, звертався 

до теорії Е. Касірера й Е. Панофського. У цьому контексті він розглядає не 

лише окремі твори мистецтва, але й з’ясовує еволюцію форм у мистецтві за 

допомогою змінюваності символічної культури епохи. При цьому естетик 

закидає Р. Інґарденові, що той не враховує символіки описуваних ним 

величних творів архітектури, наприклад, Собору Паризької Богоматері. 
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На думку М. Валліса, знак «означає» щось не лише завдяки своїм 

характеристикам, але й завдяки контексту, в якому з’являється. Таке широке 

окреслення контексту значення є результатом впливу на погляди М. Валліса 

концепції К. Бюлера.     

М. Валліс застосовує поняття семантичного поля. Категорія 

семантичного поля в концепції польського естетика важлива, передусім, для 

іманентного аналізу мистецтва різних епох і культур. Вона схилила вченого 

до переосмислення ролі інтенції автора, звернувши увагу на систему правил, 

які окреслюють значення знака залежно від його розташування. 

У нарисі «Про іконічні знаки» М. Валліс пише, що між інформаційною 

цінністю знака та його художньою цінністю не має тісного зв’язку. Твори 

мистецтва можуть сприйматися з естетичної чи семантичної позиції. Чисто 

естетичне налаштування має індивідуалізований характер, натомість 

семантичне налаштування супроводжує генеральна позиція.   

Таким чином, світ мистецтва у М. Валліса пов’язаний зі світом знаків: 

деякі твори мистецтва є знаками чи системою знаків, твори мистецтва можуть 

бути записані за допомогою знаків, а також можуть відображатися завдяки 

знакам [398, c. 75]. Звідси можна зробити висновок, що для Валліса не 

існують знаки, а лише семіотичні функції, реалізовані, зокрема, через твори 

мистецтва. 

Разом із тим, підкреслюючи необхідність відкриття естетики на нові 

явища, М. Валліс звертає увагу на «деіконізацію» сучасного мистецтва. Відхід 

від зображення в сучасному мистецтві естетик аналізує як складний процес 

переходу від конкретного живопису до абстрактного, а відтак від абстракції 

до нефігуративного живопису. Він показує еволюцію художніх форм – відхід 

від наративності, девальвація теми, розмивання контурів, занедбання 

зображення й пов’язані з цим зміни засобів, матеріалів тощо. У цьому 

спостерігається прагнення віднайти витоки нових художніх рішень 

у широкому контексті культурно-цивілізаційних змін. Учений вважає, таким 
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чином, що нефігуративне мистецтво є в певному сенсі відповіддю на 

естетичні запити ХХ століття [398, c. 150-151]. 

Помітна різниця поглядів М. Валліса та інших представників 

плюралізму в теорії естетичного переживання в розумінні естетичної позиції, 

в окресленні сутності і специфіки естетичного переживання, класифікації його 

видів тощо. Зокрема, М. Валліс критикує поділ естетичних позицій на 

«зосередження» і «мрію», здійснений в естетичній теорії В. Татаркевичем, 

закидаючи, що мрія не є естетичною позицією, а лише невідповідним 

переживанням мистецтва [390, c. 115]. Для Валліса естетична позиція – навіть 

обмежена пасивною контемпляцією природних виглядів і деяких творів 

мистецтва – вимагає «взяття в лапки», виокремлення предмета і зосередження 

уваги на ньому. Можна припустити, що В. Татаркевич зарахував би 

М. Валліса до формалістів, які тільки естетичну концентрацію визнають 

відповідним відношенням до мистецтва. Валліс, як і цитовані ним Гербарт 

і Ганслік, вважає, що поетично-чуттєве реагування на мистецтво (пропаговане 

В. Татаркевичем) є антиестетичним станом. 

Крім того, М. Валліс закидає В. Татаркевичу те, перед чим той 

захищається. Позиції зосередження та мрії, на думку Татаркевича, не 

виключаються, а часто викликають одна другу, часто є черговими фазами 

естетичного переживання.  

Якби поділити погляди на естетичну позицію відповідно до стану 

концентрації думки, то В. Татаркевич репрезентував би плюралістичну, 

а М. Валліс моністичну концепцію. В. Татаркевич класифікує предмети 

відносно переживань, які вони можуть викликати, тому пише про ті, які 

викликають зосередження, і ті, які викликають мрію. Можна, отже, ствердити, 

що В. Татаркевич не відрізняє виразно естетичну позицію й переживання.  

У полеміці з С. Оссовським М. Валліс натомість не погоджується на 

визнання контемпляції своєрідною характеристикою естетичного відчуття. 

Він здійснює проникливий аналіз твердження «контемплювати якийсь 
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предмет», звертаючи увагу на: 1) наочне, 2) пасивне, 3) позбавлене бажань 

схоплення і 4) на сильне зосередження уваги. Вчений зауважує, що для теорії 

С. Оссовського властиве, насамперед, друге значення «контемпляції» [395, 

c. 225]. Однак у зв’язку з цим у М. Валліса виникає питання: чи можемо 

«контемплювати» твори мистецтва, які протікають у часі, а також чи можемо 

говорити про «споглядання» творів, краса яких є чисто інтелектуальною? 

[393, c. 124].  

Сучасні польські дослідники по-різному розуміють його позицію. 

Наприклад, Б. Дзємідок твердить, що серед чотирьох виділених М. Валлісом 

значень, сам він застосовує поняття контемпляції для опису стану 

зосередження уваги на предметі. Я. Рибіцький натомість вважає, що М. Валліс 

використовував у своїй теорії швидше друге поняття терміну контемпляція, 

тобто вважав пасивність своєрідною характеристикою естетичного 

сприйняття [311, c. 88]. З останнім поглядом не можна, однак, погодитися, 

оскільки М. Валліс у кожному естетичному відчутті вбачає як пасивні, так 

і активні елементи. 

М. Валліс вважав, що можна виокремити специфічні риси естетичного 

переживання як такого. Своєрідними рисами естетичного переживання він 

називав їх «острівний» характер, «самодостатність» і специфічне приємне 

забарвлення, яке супроводжує естетичні стани. Життєве значення естетичних 

переживань не зводиться, однак, М. Валлісом до гедоністичних цінностей; 

можна тут, натомість, говорити про пізнавальні цінності. Естетик 

підкреслював значення розуміння у процесі естетичного сприйняття, 

зауважував важливість семіологічної перспективи дослідження естетичних 

феноменів. Особливістю концепції М. Валліса є акцентування уваги на 

предметній зумовленості естетичного переживання, а також окреслення 

важливих для естетичного сприйняття психофізичних кваліфікацій суб’єкта. 

Як послідовний представник естетичного плюралізму, М. Валліс прагнув 
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схопити різноманітність і багатство як предметів естетичних переживань, так 

і естетичних відчуттів, які вони викликають. 

 

 

Висновки до 3 розділу 

 

У цілому, представники плюраліcтичного підходу в польській естетиці 

першої половини ХХ ст. В. Татаркевич, С. Оссовський і М. Валліс вважали, 

що естетичні переживання настільки різноманітні, що досить  складно 

охопити їх якимось спільним і адекватним поняттям.  

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. 

Розрізняв безпосереднє і опосередковане (за допомогою слова як знаку) 

зосередження уваги на естетичному предметі. Перше з них називав 

естетичним переживанням як таким. 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).  

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. Важливим 

питанням для вченого було розуміння кореляції предмета естетичного 

переживання та естетичного відчуття, яке він викликає, а також рівня 
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естетичної культури людини та здатності естетичного сприйняття 

необмеженої кількості естетичних предметів. Естетик підкреслював значення 

у теорії естетичного переживання положення пізнання і розуміння чужого 

психічного життя, виявляючи тим самим близькість до герменевтики 

В. Дільтея. 

Естетичний плюралізм С. Оссовського виникає, натомість, зі 

спостереження особливостей інтерпретації та оцінки творів мистецтва, 

характерних представникам різних епох і культур, а тому має виразне 

соціологічне підґрунтя. Важливим елементом теорії естетичного переживання 

філософа є категорія естетичної позиції. Звернувши увагу на двозначність 

цього поняття: ним позначають як готовність до отримання певних 

переживань, так і визначене актуальне відношення до предмета переживання 

чи самого переживання, вчений підкреслював необхідність відрізняти ці стани 

й поняття, що їх окреслюють. Ключовою категорією у вченні 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 та асемантичну інтерпретацію.  

На думку М. Валліса й С. Оссовського, важливою рисою естетичних 

переживань є їх цілісний та «острівний» характер. С. Оссовський 

і В. Татаркевич підтримували концепцію контемпляційності як характерної 

риси естетичних переживань, яку представляли ще І. Кант і А. Шопенгауер. 

В. Татаркевич, крім того, вважав, що мрійлива реакція також може бути 

важливим елементом естетичного переживання. Натомість М. Валліс був 

переконаний в активному характері естетичних переживань.  

М. Валліс та С. Оссовський вважали, що естетичне переживання 

є ціннісним, оскільки несе задоволення, крім того, наголошували на значенні 

розуміння в процесі естетичного переживання.  
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Усі представники плюралізму естетичних переживань в польській 

естетиці підкреслювали поліфункціональний характер естетичних 

переживань, їхні погляди протиставлялись при цьому естетичному 

формалізму й нормативізму.  Якщо концепції естетичного переживання 

В. Татаркевича і М. Валліса можна охарактеризувати як плюралістичні й 

типологічні, то концепція С. Оссовського є  також плюралістичною, але не 

типологічною, а соціологічною.  
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РОЗДІЛ 4 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕСТЕТИЧНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ Й ЕСТЕТИЧНОЇ 

ЦІННОСТІ В ПОЛЬСЬКІЙ ЕСТЕТИЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 

 

 

Однією з основоположних проблем сучасної естетики є питання 

співвіднесення естетичного переживання та естетичної цінності. Як 

зауважував видатний вітчизняний естетик А. Канарський, за межами живої 

естетичної практики, поза повнотою сприйняття й переживання людини жодні 

естетичні цінності не можна назвати дійсними [18, c. 201].  

Зосередження уваги на зв’язку естетичного переживання й естетичної 

цінності є найвиразнішою характеристикою естетичних концепцій 

представників польської естетики першої половини ХХ ст. Практично всі 

польські естетики розглядають естетичну цінність найбільш очікуваним 

ефектом естетичного переживання твору мистецтва. Визнають, таким чином, 

що естетична цінність є основною метою естетичного переживання. Деякі 

польські естетики, крім того, вважають естетичну цінність основним 

і визначальним критерієм естетичного переживання (Р. Інґарден, 

Л. Блауштайн, Г. Ельзенберг, М. Валліс, С. Оссовський). Частина з них 

підкреслює особливий статус цінності, яка постає в результаті естетичного 

переживання (Р. Інґарден, Л. Блауштайн, Г. Ельзенберг). Деякі натомість 

визнають залежність естетичної цінності від предмета естетичного 

переживання (М. Валліс, частково Р. Інґарден і Л. Блауштайн).  

Майже всі представники польської естетики досліджуваного періоду 

розглядають естетичне переживання як цінність; як те, що є ціннісне саме по 

собі; є вираженням найбільш відповідного стану спілкування з мистецтвом та 

адекватною на нього реакцією. Частина польських естетиків твердила, що 

естетичне переживання приносить задоволення, викликає позитивні відчуття 

(М. Валліс, Л. Блауштайн, С. Оссовський). Крім того, більшість польських 
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естетиків досліджуваного періоду підкреслюють цінність естетичного 

переживання як процесу, що сприяє спілкуванню реципієнта з твором 

мистецтва, відкриває перспективу схоплення й розуміння основних 

характеристик твору, відтак уможливлює його естетичну інтерпретацію 

(Р. Інґарден, М. Валліс, С. Оссовський, Г. Ельзенберг). Цінність естетичного 

переживання полягає також у тому, що воно є підґрунтям формування 

естетичної цінності, що більшість польських естетиків вважали найвищою 

метою всього процесу естетичного пізнання. Деякі представники польської 

естетики першої половини ХХ ст. звертали увагу на гуманістичну 

й соціокультурну роль естетичних цінностей (Р. Інґарден, М. Валліс, 

С. Оссовський, Г. Ельзенберг), а також підкреслювали позаестетичну цінність 

естетичного переживання (С. Оссовський, Р. Інґарден, Л. Блауштайн, 

М. Валліс). 

Детальний аналіз розуміння естетичної цінності в концепціях польських 

естетиків першої половини ХХ ст. передбачає окреслення основних підходів 

і позицій, які презентують як представники універсалізму, так і прихильники 

плюралізму у сприйнятті естетичного переживання. 

Зауважимо, що аксіологічний вимір, без сумніву, становить ядро 

естетики. Проблематика естетичних цінностей є центральною темою 

естетичної теорії, яка прагне здійснити цілісне дослідження твору мистецтва.  

Естетична цінність є сенсом буття твору мистецтва. Саме вона 

є своєрідним індикатором, що допомагає ідентифікувати твір мистецтва, 

відрізнити його від невдалих проявів образотворчості, художнього браку, 

кітчу тощо.  

Низка напрямків сучасного мистецтва прагне вийти за рамки 

традиційних кліше художньої творчості, намагається поламати стереотипи 

у сприйнятті, кидає виклик дійсному порядку, шокує, провокує, свідомо 

уникає у творчості позитивних якостей і цінностей, санкціонованих 

традицією, фетишизує потворне. Деякі напрямки сучасного мистецтва 
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(наприклад, сoncept art) мінімально наділені художніми цінностями, однак 

можуть мати високу естетичну цінність. Тому проблематика естетичних 

цінностей є на сьогодні однією з найактуальніших в естетиці.  

Цілісне дослідження естетичних цінностей спрямоване на схоплення їх 

онтологічних і епістемологічних характеристик, відтак орієнтоване на 

окреслення сутності естетичних цінностей, вивчення їх структури, 

класифікацію основних різновидів, здійснення ґрунтовного аналізу положень 

способу їх існування й пізнання, а також окреслення нашої позиції щодо них 

(об’єктивізм, суб’єктивізм, реляціонізм тощо). 

Варто зауважити, що термін «естетична цінність» є багатозначним. 

Проблемі визначення цього поняття присвячували свої дослідження відомі 

представники естетичної науки. До аналізу цієї проблеми зверталися такі 

вітчизняні естетики, як А. Канарський, В. Личковах, Р. Шульга та ін. 

Осмислення цієї категорії здійснювали сучасні польські естетики, а саме: 

В. Стружевський, Б. Дзємідок, А. Б. Стемпень, М. Голашевська, Т. Школут, 

Т. Пенкаля, В. Галевіч.  

Зауважимо, що існує принаймні декілька підходів до розуміння поняття 

«естетична цінність». Зокрема, згідно з агатологічною інтерпретацією, 

естетична цінність зводиться до блага (у двох можливих значеннях: 

аналітичному, коли прекрасний одночасно визнається добрим, чи 

синтетичному, коли прекрасне є цінністю, оскільки є добре, якщо щось чи 

хтось є прекрасний). Натомість, згідно з аксіологічною інтерпретацією 

зведення прекрасного до блага є неприпустимим. Хоча цінність прекрасного 

стоїть в одному ряду з цінністю блага, та, однак, воно є цінністю іншої 

природи, отже, не може ототожнюватись із благом. Таким чином, згідно з 

аксіологічною інтерпретацією, визнаємо різницю цих цінностей, а одночасно 

їх рівнозначність.  

Найкраще своєрідність естетичних цінностей описав німецький 

феноменолог Д. фон Гільдебранд: «Хоча прекрасне є так само високим для 
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нас як благо, але висотою свого внутрішнього значення, однак, не 

перекривається з тим, що є важливим для мене, для мого існування; мого 

щастя. Не має першочергового значення для мене, як здоров’я, мінімум 

грошей для виживання, захист від переслідувань тощо. Його важливість не 

має значення “для”» [177, c 59].  

Як стверджував В. Галевіч, «естетичні цінності мають бути 

характеристиками, які надають речам цілком нового значення, якісно 

відмінного від благ, навіть якщо завжди з ними пов’язані» [167, c. 22]. Ця 

аксіологічна якість надає «значущого існування» або «ціннісного буття» чисто 

інтенціональному існуванню твору мистецтва. Аксіологічне значення 

естетичної цінності В. Галевіч називає категоріальною естетичною цінністю, 

тобто якістю, визначеною своєрідною естетичною ціннісністю [166, c. 262]. 

При аналізі естетичних цінностей, необхідно врахувати той факт, що 

впродовж тривалого часу однією з основних естетичних цінностей вважалося 

прекрасне. Сам термін «прекрасне» є багатозначним, і в поточній мові маємо 

справу з різноманітними його потрактуваннями, а також із різними 

позаестетичними способами його використання. Ґрунтовний аналіз усіх 

можливих значень цього поняття запропонував А. Б. Стемпень. Він виділив, 

зокрема: 

1) прекрасне в метафізичному сенсі, що тісно пов’язане з метафізичним, 

трансцендентальним аспектом буття, яке стосується буття як буття; 

2) прекрасне в моральному сенсі криється в античній традиції 

(ототожнення прекрасного й морального блага); 

3) прекрасне в утилітарному сенсі (як назва утилітарної цінності);  

4) прекрасне як те, що естетично небайдуже, що не є нейтральне 

естетично, викликає певну естетичну реакцію (позитивну чи негативну); 

5) прекрасне як щось, що є естетично позитивним. Прекрасне 

у широкому значенні постає як щось, що має певну естетичну цінність, 

викликає естетичне схвалення, апробоване; 
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6) прекрасне як одна з естетичних цінностей. Прекрасне у вузькому 

(відповідному) естетичному значенні. Таке значення реалізується – як 

відмінне від попереднього – тільки при прийнятті існування багатьох 

естетичних цінностей; 

7) прекрасне в художньому сенсі може бути замінене, наприклад, 

словами «артизм» чи «художність» [325, c. 25-27]. 

А. Б. Стемпень зауважує, що з естетичної точки зору слід 

дотримуватися шостого з окреслених значень, з певними зауваженнями можна 

також використовувати п’яте. Важко відмовити метафізиці у праві 

залишитися при своєму (першому зі згаданих) значенні слова «прекрасне», 

хоча слід дотримуватися відмінності між трансцендентальним 

і категоріальним сенсом поняття «прекрасний». Натомість решту значень 

можна замінити відповідними словами і зворотами. 

Естетичні цінності служать витворам людини, творам мистецтва, 

а також природним речам: прекрасні, гарні, урочисті бувають, наприклад, 

картини, скульптури, вірші (або те, що в них зображене чи виражене), 

пейзажі, людські тіла, характери чи способи поведінки. Прекрасними бувають 

якості та їх системи, тривалі в часі предмети, стани речей і процеси.  

В історії естетичної думки відомі спроби створення цілісної завершеної 

системи естетичних цінностей. У новочасній філософії до цього прагнув, 

зокрема, І. Кант. Його теорія спиралася на протиставлення прекрасного 

й піднесеного. А. Шопенгауер, натомість, протиставляв прекрасне й гарне. 

Ш. Лало створив потрійну систему, відрізнив цінність як досягнуту гармонію 

(прекрасне, чарівне), цінність як бажану гармонію (піднесене, трагічне, драма) 

і цінність як втрачену гармонію (комічне, гумор). М. Каган, своєю чергою, 

казав, що принцип поділу цінностей пов’язаний з протиставленням (прекрасне 

– потворне, піднесене – тривіальне).  

В польській естетиці першої половини ХХ ст. постали ґрунтовні 

й аналітичні концепції естетичних цінностей. Усі представники польської 
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естетики згаданого періоду прагнули визначити сутність і природу естетичних 

цінностей, окреслити їхню структуру, а також виявити основні їх різновиди. 

Спільним моментом практично всіх концепцій польської естетики першої 

половини ХХ ст. є визнання існування різних видів естетичних цінностей. При 

цьому можна, однак, виявити певну специфіку в розумінні онтологічних 

і епістемологічних аспектів естетичних цінностей, що характеризує 

універсальні і плюралістичні естетичні концепції польських естетиків 

досліджуваного періоду і знайшло своє відображення в різниці їх позицій.  

 

 

4.1. Естетична цінність у концепціях прихильників універсальності 

естетичних переживань в польській естетиці першої половини ХХ ст. 

 

Прихильники універсальності естетичних феноменів (естетичного 

переживання й естетичної цінності) Роман Інґарден, Леопольд Блауштайн 

і Генрик Ельзенберг підкреслювали необхідність цілісного дослідження 

естетичних цінностей, яке б враховувало їх онтологічні, епістемологічні та 

культуротворчі аспекти. Зосередившись на змістовній складовій цих 

цінностей, вони також прагнули виявити їх специфіку, розрізнити основні їх 

типи й окреслити їх значення в житті людини.  

Особливістю їхніх досліджень є визначення ролі «квалітативних» 

(якісних) характеристик предмета естетичного переживання, що розглядається 

як фундамент естетичної цінності.  

Р. Інґарден підкреслював, що людина відчуває потребу володіння 

й пізнавання цінностей та їх реалізації, наскільки це можливе 

в навколишньому світі. Уречевлення цінності, підкреслював естетик, робить 

людину щасливою. Він вважав, що без безпосереднього та інтуїтивного 

спілкування з цінностями, без радості, яку їй дає це спілкування, людина 
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глибоко нещасна. Крім того, без спілкування з цінностями не можна осягнути 

повноти людського буття.  

У «Книжечці про людину» філософ зауважував, що людська природа 

полягає в безперервних зусиллях, спрямованих на долання меж тваринності, 

що сидить у людині, і виростання над нею людяністю й роллю людини як 

творця цінностей [184, c. 24]. Ідеться, передусім, не про відносні цінності, які 

пов’язані з суто життєвими проблемами, але про «абсолютні в своїй 

іманентній якості, оскільки їх реалізація залежить від творчої сили людини, 

словом: моральні цінності й естетичні цінності» [184, c. 23]. 

Людина, на думку Р. Інґардена, не створює цінності прямо, але їх 

«співтворить», витворюючи «ціннісне підґрунтя», тобто певний фундамент, на 

якому цінність може з’явитися. Цінність, отже, вимагає появи предмета, на 

основі якого вона могла б з’явитись, а створення таких предметів є основним 

правилом реалізації людини як особистості.  

Проблемі естетичних цінностей Р. Інґарден найбільше уваги присвятив 

у праці «Про літературний твір». У ньому розрізнив, зокрема, естетично 

ціннісні якості [185, c. 54], естетичні цінності [185, c. 423], художні цінності й 

естетично ціннісні моменти виразу [185, c. 331-332]. 

Спочатку поняття цінності в Р. Інґардена було похідним від поняття 

естетичної якості. Пізніше філософ почав застосовувати категорію «естетична 

цінність» у своїх дослідженнях. Це дозволило йому сформулювати цілий ряд 

аксіологічних суджень, пов’язаних із питанням абсолютного чи об’єктивного 

підґрунтя цінності. На цьому шляху постала ціла програма аксіологічних 

досліджень Р. Інґардена, яка стосувалася, зокрема, питання різновидів 

естетичних цінностей і їх основних підгруп. 

У типології Р. Інґардена естетичні цінності містяться в класі культурних 

цінностей, до якого також належать пізнавальні й суспільно-звичаєві.  

Матерію естетичної цінності, згідно з Р. Інґарденом, визначають якісні 

моменти естетичної конкретизації. Натомість форма естетичної цінності 
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виростає, на його думку, з самої сутності естетичного предмета [182, c 100]. 

Тому формі цінності характерний особливий спосіб надбудови цінності над 

тим, чому  вона служить. Формою естетичної цінності є, отже, певного типу 

«служіння» предметові естетичного переживання.  

Зауважимо, що аналіз онтологічних передумов цінності виявляє, що 

коли ми говоримо про цінності, ми не маємо на увазі понять цінності (або ідеї 

цінності), але беремо до уваги те, що є цінне чи завдяки чому воно цінне. 

Цінність є, отже, цінністю чогось, має якогось носія, якому служить. Така 

характеристика естетичної цінності як «служіння» є, на думку багатьох 

сучасних естетиків, її основною дефінітивною ознакою. Саме так визначав 

естетичну цінність не лише Р. Інґарден, але також Г. Ельзенберг. Таке 

трактування естетичної цінності мало багатьох прихильників (А. Б. Стемпень, 

М. Голашевська, Я. Цішевська та ін.).  

Важливим питанням теорії Р. Інґардена був аналіз основних видів 

естетичних цінностей, який би враховував відмінність їх якісного підґрунтя. 

Естетик вирізнив шість груп якостей естетичних цінностей, які є 

безпосередніми детермінаціями цінностей. У кожній виокремив кілька 

різновидів естетичних якостей: наприклад: а) милий, гарний, прекрасний, 

б) потворний, огидний, жахливий та ін. [206, c. 292-293].  

Згідно з теорією Р. Інґардена, сутності цих якостей цінностей не можна 

сприйняти вербально, але тільки у зверненні до прикладів із творів мистецтв, 

у яких ці якості проявляються. Важливою є заувага естетика, що цінності 

можуть бути позитивними чи негативними моментами. Це розрізнення дає 

підстави для оцінювання таких об’єктів, як твори мистецтва.  

При цьому кожна якість цінності, наприклад, «прекрасне», також 

припускає багато різновидів: «здається, того самого виду естетична цінність 

може бути в різних творах зумовлена різним набором і групою естетично 

ціннісних якостей, хоча не цілком довільних» [206, c. 311]. Згідно 

з Р. Інґарденом, про це свідчить, зокрема, «явище різних стилів у мистецтві, 
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які допускають існування творів із рівним ступенем прекрасного» [202, c. 

264]. 

Крім того, Р. Інґарден твердив про необхідність розрізнення таких типів 

естетичних цінностей, як художні цінності й естетичні цінності. Варто 

зазначити, що основною тезою його естетичної аксіології є ствердження 

потреби розрізнення двох порядків:  

1) твору мистецтва й цінностей, які йому служать;  

2) естетичної конкретизації твору мистецтва з характерними для неї 

цінностями.  

Р. Інґарден вважає, що нерозрізнення цінностей твору і цінностей, 

втілених в естетичному предметі, веде до помилки.  

Дистинкція художніх та естетичних цінностей в естетиці Р. Інґардена 

ґрунтується на традиційному переконанні, що прекрасне є характеристикою 

не лише творів мистецтва, але також природи;  а ще більше на переконанні, 

що твори художньої активності людини викликають не тільки естетичні 

переживання, але деколи наділені позаестетичними інтенціями. «Мистецтво 

[...] здатне відкривати також дещо інше, відмінне від естетичного обличчя. 

Це обличчя правил і норм творення, технік і художніх прийомів» [369, c. 20-

21]. 

Відрізнивши, таким чином, твір мистецтва й естетичне переживання, 

Р. Інґарден підпорядкував естетичній перспективі характерне для естетичної 

думки ХХ cт. розрізнення сфери мистецтва і прекрасного. Це розрізнення, 

окрім С. Оссовського, використовували також М. Дессуар і М. Валліс. Про 

необхідність розрізняти ці два порядки в естетиці твердив також 

А. С. Канарський. 

Загалом, дистинкція твору мистецтва і його конкретизації в теорії 

Р. Інґардена пов’язана з визнанням схематичності твору мистецтва, що 

містить багато незаповнених місць. Твір мистецтва потребує заповнення цих 

місць і конкретизації моментів, які сприймаємо під час зустрічі з ним. 
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У результаті заповнення художніх моментів твору в процесі естетичного 

переживання з’являється естетичний предмет або, як пише Р. Інґарден, 

«естетична конкретизація твору».  

На думку Р. Інґардена, твір має цінності, завдяки яким ми визнаємо його 

власне твором мистецтва. На фоні естетичної конкретизації, натомість, 

з’являються цінності, які характеризують предмет, що виникає в завершальній 

фазі естетичного переживання. Перші цінності названо художніми 

цінностями, другі – як «осілі» в естетичному предметі  – естетичними 

цінностями [203, s. 137]. 

Сприйняття художніх цінностей протікає інакше, ніж естетичних. 

Естетичні цінності схоплює суб’єкт переживання, який займає рецептивно-

чуттєву позицію. Художні цінності являються реципієнту лише після 

отримання певного, хоча б часткового пізнання самого твору завдяки 

розкриттю його власних характеристик і розуміння його будови [203, c. 145]. 

Як слушно констатує A. Тищик, «художні характеристики твору 

є ціннісними настільки, наскільки дозволяють формуватися наочній 

естетичній якості в ході конкретизації твору, і в цьому значенні належать до 

сфери інструментальних цінностей, на відміну від повністю автономних 

і абсолютних естетичних якостей (i цінностей)» [369, c. 22].  

Таким чином, у концепції Р. Інґардена те, що художнє, належить до 

інструментарію естетичності твору. Естетичність тут розглядається через 

призму безпосередньої й наочної якісної самопрезентації матерії твору.  

Здійснене Р. Інґарденом розрізнення естетичних цінностей і оцінок від 

художніх значно відрізняється від аналогічного розрізнення, здійсненого 

С. Оссовським. Якщо С. Оссовський пов’язував ці цінності з двома 

гетерономними порядками: художню цінність із мистецтвом, а естетичну 

з прекрасним, – автономізуючи ці два порядки в аксіологічному сенсі, то 

Р. Інґарден зводить художню цінність до естетичної, відповідно, до 

підпорядкування мистецтва прекрасному: художня цінність є особливою 
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кваліфікацією твору «самого в собі» на відміну від естетичних кваліфікацій 

конкретизації твору.  

Таким чином, у Р. Інґардена естетичні цінності об’єктивні, абсолютні 

й нереляційні, художні цінності об’єктивні й реляційні (інструментальні) 

водночас. Натомість у С. Оссовського естетичні цінності відносні й реляційні, 

а художні цінності теж відносні, але об’єктивні. Обох філософів об’єднує 

переконання, що виявлення художніх цінностей є складнішим, вимагає вищих 

компетенцій суб’єкта оцінювання й не має (не мусить мати) безпосереднього 

зв’язку з естетичним переживанням. 

Дистинкція твору мистецтва і його естетичної конкретизації, а також 

розрізнення художніх цінностей і естетичних цінностей є важливим моментом 

естетичної теорії Р. Інґардена, оскільки твір визначено засобом, який служить 

тому, щоб при зустрічі з людиною, яка отримує естетичний досвід, довести до 

формування й безпосереднього наочного схоплення естетичного предмета 

і цінностей, які на ньому виросли і становлять основну мету всього процесу 

естетичного переживання.  

Матерію естетичної цінності визначають якісні моменти естетичної 

конкретизації, натомість матерія художніх цінностей пов’язана з якісними 

характеристиками твору мистецтва.  

Зауважимо, що термін «художня якість» з’явився в роботах Р. Інґардена, 

починаючи з 1960 р. [188, c. 150]. Він твердив тоді про художньо ціннісні 

якості твору, здійснюючи розрізнення естетичних цінностей (характеризують 

естетичний предмет, конкретизацію твору) i художніх цінностей (пов’язані 

з самим твором-схемою). При цьому саме розрізнення цінностей він здійснив 

ще на початку 30-х рр. ХХ cт. Крім того, естетик звертав увагу на якості, що 

характеризують нейтральний скелет твору, тобто на нейтральні якості твору 

мистецтва.  

У «Студіях з естетики» писав, що «без сумніву, існують якості, які не 

залежно від ролі, яку виконують [у творі мистецтва – K. Ш.], самі по собі 
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є повністю естетично байдужими, тобто не є ані позитивно, ані негативно 

ціннісні, не залежно від того, яким великим може бути їхнє значення для 

появи в образі інших естетично ціннісних складових» [195, c. 32-33].  

Художні якості, за Р. Інґарденом, виконують такі функції у творі: 

– формують синтетичну художню цінність твору;  

– сприяють наочній появі в естетичному предметі естетично важливих 

якостей, у результаті чого можуть виникати естетичні цінності. 

 Художні якості, твердить естетик, – це конструктивні моменти твору, 

індиферентні самі по собі, але можуть викликати появу художньо ціннісних 

якостей. Р. Інґарден зауважував, що внаслідок появи художніх моментів 

у певних групах, не слід їх все ж розглядати окремо одні від одних: «Треба 

пізнати цілісність твору з усіма його художньо ціннісними якостями» [203, c. 

155]. Ці якості в своїй ціннісності повинні взаємно модифікуватися. Узяті 

в цілісності нейтральних і ціннісних моментів твору, вони можуть виявити 

своє естетичне вираження. Прикладом художньої якості є, на думку 

Р. Інґардена, досконалість техніки відповідного формування поверхні каміння, 

певна майстерність у застосуванні цієї техніки.  

Разом з тим, Р. Інґарден відрізняє позитивні і негативні художні якості. 

Буває, що певна, сама по собі негативна, якість веде до бажаного художнього 

ефекту: разом з іншими моментами може окреслити вищу художню цінність, 

ніж це б дозволив перелік виключно художньо позитивних якостей. 

Серед художніх якостей є такі, які здатні впливати на реципієнта, 

а також такі, які є прикладом досконалості й майстерності виконання. До цих 

художніх якостей належать т. зв. матеріальні якості, які пов’язані 

з формуванням фізичного фундаменту твору мистецтва і визначають його 

художню цінність.  

Естетичні якості в концепції Р. Інґардена пов’язані, натомість, 

з естетичними цінностями. У творі мистецтва філософ розрізнив естетично 
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нейтральні якості, естетично важливі якості і якості естетичних цінностей. 

Серед естетично значущих якостей визначає  дев’ять груп:  

1. Матеріальні естетично ціннісні моменти: а) емоційні (хвилюючий, 

ревний, ліричний; сумний, похмурий, драматичний; грізний, страшний, 

трагічний – радісний, веселий, життєрадісний; приємний, милий, прикрий, 

болісний; поважний, урочистий, патетичний, величний...); б) «інтелектуальні» 

(жартівливий, швидкий, проникливий, гумористичний, глибокий, нудний, 

тяжкий, тупий, банальний, легкий...); в) матеріальні (деякі чуттєві якості, 

напр., повнота звучання досконалої скрипки, срібних дзвонів, деякі барви 

звуків, напр., людського голосу...).  

2. Формальні естетично ціннісні моменти: a) чисто об’єктивні 

(симетричний, асиметричний, несиметричний; цілісний, єдиний, позбавлений 

цілісності, позбавлений єдності, однорідний, неоднорідний; багатий, убогий, 

худий, стрункий, незграбний, простий, гармонійний, негармонійний...); 

б) похідні, для реципієнта (прозорий, непрозорий; ясний, неясний; виразний, 

невиразний; повний напруги, позбавлений динаміки, напруги; повний 

закономірностей, позбавлений закономірностей...).  

3. Різновиди «відбірності» чи «дешевизни» якості (шляхетний, 

витончений, елегантний, неелегантний, посередній, звичайний, м’який, 

вишуканий, брутальний, гострий...).  

4. Способи проявлення якостей (лагідний, гострий, твердий, крикливий, 

яскравий, м’який, соковитий, блідий...).  

5. Різновиди «новизни» (новий, старий, свіжий, оригінальний, 

неоригінальний, модний, старомодний, винятковий, надзвичайний, 

шаблонний...).  

6. Різновиди «натуральності» (природній, непідробний, простий, 

штучний, вимушений, патетичний...).  

7. Різновиди «істинності» („істинний», непідробний, ретельний, щирий, 

нещирий, фальшивий...).  
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8. Різновиди «дійсності» (реальний, нереальний, ілюзорний...).  

9. Способи дії на реципієнта (збудливий, стимулюючий, спонукальний, 

пом’якшувальний, послаблюючий, заспокійливий, байдужий, ніякий...) [206, 

c. 165-167].  

 Дві з названих груп естетично значущих якостей відіграють, згідно 

з Р. Інґарденом, особливу роль. Це матеріальні і формальні якості, які творять 

естетично ціннісний «каркас» твору. Решта якостей, вважає Р. Інґарден, є в 

цьому ключі другорядними.  

Важливими є роздуми Р. Інґардена на тему естетичних якостей у творі 

мистецтва. Як він сам пише, «в окремих творах мистецтва (resp. естетичних 

предметах) можуть одночасно з’являтись різні естетично ціннісні якості чи 

теж різні естетичні цінності. Зрідка буває так, щоб у якомусь творі постає 

тільки одна якість» [206, c. 169].  

У праці «Про будову картини» Р. Інґарден здійснив дослідження 

моментів естетично ціннісного вираження, в результаті чого робить висновок, 

що естетично ціннісні якості і якості естетичних цінностей можуть 

проявлятись на обох рівнях образу (як у вмісті виразів, так і в окресленні 

репрезентованих в образі предметів) [195, c. 54]. Себто на обох рівнях того 

самого образу може поставати велика кількість естетично ціннісних якостей, 

втілених у різних естетично нейтральних моментах образу.  

При цьому може бути так, що в одному образі одночасно постає багато 

естетично ціннісних якостей. Тоді вони можуть із собою узгоджуватися 

і вести до появи нових естетично ціннісних якостей, або навпаки, можуть 

викликати дисонанс. Естетично ціннісні якості можуть поставати окремо одні 

від одних, або ж навпаки, зростатися між собою. Р. Інґарден твердить, що 

в кожному з цих випадків використовуються відповідні якості естетичних 

цінностей, які можуть знову вступати в різні відношення між собою: або 

формувати одну естетичну цінність, або ж сперечатися між собою. Основною 
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тезою Р. Інґардена в цьому аспекті є твердження, що в кожному з цих 

випадків образ отримує інший естетичний вигляд. 

Між естетично ціннісними якостями існують необхідні зв’язки, тобто 

вони можуть утворювати систему. Саме тому дуже важливою справою 

є визначення, в яких наборах естетично ціннісні якості можуть поставати 

разом. Дослідження того, які естетично ціннісні якості взагалі можуть 

поставати в одному й тому самому естетичному предметі, які постулюють 

взаємне виникнення інших якостей того ж виду, що взаємно виключаються, є, 

як підкреслює Р. Інґарден, досить складною справою. Лише з’ясування цієї 

справи може вказати на встановлені набори естетично ціннісних якостей, які, 

проявляючись в естетичному предметі, тягнуть за собою появу якісно 

окресленої естетичної цінності. Маємо підстави також досліджувати, які зміни 

в наборі естетичних якостей можуть відбутися, не змінивши тим самим 

окресленої цінності, а які ведуть до зникнення цієї цінності.  

Як зауважує Р. Інґарден, виявлення всього цього є досить складним, та 

тільки так можна встановити цінність твору мистецтва і його естетичної 

конкретизації найбільш обґрунтовано. Здійснення дослідження цих моментів 

могло б стати першим кроком до створення загальної теорії та критики 

встановлення естетичної цінності. 

 Якщо у творі постає не одна якість, але велика їх кількість, то 

утворюється якісна група, певна гармонійна єдність. Якості прилаштовуються 

одна до одної. Р. Інґарден твердить, що «кожна з проявлених якостей впливає 

на решту більшою чи меншою мірою» [186, c. 196]. Результатом такого 

впливу є якісна зміна. Прикладом такої якісної зміни є, наприклад, спектр 

барв: для отримання кольорової плями живого й насиченого тону маємо 

дібрати відповідний фон, який би не послабив сили цієї фарби. Такі зміни 

якостей відбуваються в полі їх ідентичності. Лише радикальна зміна 

освітлення може викликати таку переміну барви, що її ідентичність 

розпадається.  
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Якості з якісної групи втрачають свою абсолютну окремішність 

і незалежність. Як пише Р. Інґарден, «не кожна множина якостей, однак, веде 

до утворення якогось набору і його якості; дотепер ще не з’ясовано, які 

загальні закономірності мають поставати між різними якостями для того, щоб 

утворився певний їх набір» [186, c. 197]. Формування в безпосередньому 

сприйнятті такого виду якісного набору може залежати від характеру 

поведінки суб’єкта естетичного переживання.  

Взаємна модифікація якостей, які разом виникають, може привести до 

утворення цілком нової, надбудованої якості, яку не можна ототожнити 

з жодною з «основних» якостей. Наприклад, якщо співзвучними є тони С i Е, 

то поряд із якісним наповненням цих тонів з’являється ще специфічна якість 

великої терції, яка виразно народжується від, наприклад, малої терції чи від 

кварти – якість тут не залежна від абсолютної висоти цих тонів, але залежить 

від відносної різниці між ними. Ця нова якість утворює певну «перемичку», 

яка об’єднує в цілісність якісні моменти, надаючи їм своє особливе якісне 

забарвлення. Р. Інґарден називає цю якість «якістю набору», яка в історії 

естетики зазвичай називалась «виглядом», «структурою» або «цілісністю». 

Формування цього структурованого набору з визначальною його якістю 

і є, на думку Р. Інґардена, «остаточною метою всього естетичного 

переживання, a щонайменше його останньої фази творення» [186, c. 198]. 

Категоріальне формування переживання має здійснитись таким чином, щоб 

у результаті можна було отримати ціннісний набір якостей.  

Окрім дистинкції художніх цінностей і естетичних цінностей, 

Р. Інґарден відрізнив художні якості від естетичних якостей, спираючись при 

цьому на теоретичні критерії: лише художні якості мають буттєвий 

фундамент у нейтральному скелеті твору; похідні від творчих дій митця; 

посередньо пізнавані, не існують самостійно, оскільки є засобами наочності 

естетично валентних якостей, а тому є посередньо цінними. На практиці 

розрізнення художньої й естетичної якості є складною справою. Буває, що 
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певна художня якість підіймається до рівня наочного проявлення в царині 

відповідного естетичного предмета [203, c. 157]. 

Розрізнення художніх та естетичних якостей містить, загалом, низку 

проблем. Однією з них є те, що межі між цими якостями цінностей можуть 

затиратися, якщо, наприклад, певна якість одночасно постає в творі мистецтва 

і в естетичному предметі. В обох випадках ідеться про різний набір якостей 

у її основі та різну групу ціннісних моментів. Може також статися, що певна 

художньо ціннісна якість наочно з’являється в межах конкретизації як 

естетична якість, зважаючи на особливий тип конкретизації, пов’язаний із 

суб’єктивними передумовами.  

Серед множини різних якісних моментів існують такі якості, які можуть 

з’явитися лише на основі естетичного предмета (емоційні чи метафізичні 

якості) або тільки в межах художнього предмета.  

Можемо також зустріти якості, які в певних творах виконують роль або 

одних, або інших – простота висловлювань є в певних випадках цілком 

несуттєвою для цінності твору характеристикою: у випадку, якщо вона була б 

підґрунтям появи певних похідних якісних явищ у дійсності, автоматично 

була б художньо валентною якістю; в іншому випадку простота висловлювань 

як властивість мовного рівня, наприклад, у контрасті до багатства, була б 

естетичною значущою якістю. Р. Інґарден прагнув відшукати підґрунтя 

естетично значущих якостей у художніх якостях. Говорив про обов’язковість 

підґрунтя такого типу як про граничний теоретичний випадок; підкреслював 

також, що художні якості не визначають художню цінність автоматично.  

Міркування Р. Інґардена про матерію, форму і спосіб буття естетичної 

цінності дозволяють визначити його позицію. Відомо, що сам він окреслював 

свою позицію в естетичній аксіології як об’єктивізм. Складно, однак, узгодити 

в його концепції «категоричне» ствердження об’єктивності естетичної 

цінності з не менш категоричним переконанням про належність цієї цінності 

до естетичного предмета, конструйованого в свідомості й за допомогою 
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засобів свідомості. Тому деякі дослідники стверджують, що естетичний 

предмет є в концепції Р. Інґардена інтенціональним. Наприклад, Л. Столовіч 

звертає увагу на те, що така позиція має зв’язок із феноменологією, оскільки 

«в аксіологічних поглядах Е. Гусерля інтенціональне розуміння ціннісного 

відношення не веде до суб’єктивного сприйняття цінності при визначеному 

усвідомленні самого інтенціонального акту» [329, c. 169]  

Очевидно, що Р. Інґарден виходить із феноменологічного переконання 

про певну кореляцію в інтенціональному акті предмета пізнання 

й 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, не залежні від суб’єкта. 

У зрілий період творчості Р. Інґарден зауважує, що як суб’єктивність, 

так і об’єктивність у питанні естетичної цінності є однобічним і помилковим її 

трактуванням [196, c. 18-19]. Підкреслює необхідність відходу в естетичних 

дослідженнях від традиційного розуміння «суб’єктивний» і «об’єктивний», 

що веде, на його думку, до численних непорозумінь. Філософ запропонував 

окреслювати предмет естетики як «зустріч» митця (обсерватора) з твором 

мистецтва. Зустріч цілком особливу, з якої в певних випадках, з одного боку, 

виокремлюється твір мистецтва (естетичний предмет), а з іншого – доходить 

до народження творчого митця чи суб’єкта естетичного переживання 

(обсерватора чи критика) [194, c. 25]. Цю пропозицію було висловлено ним на 

III Міжнародному конгресі з естетики у Венеції (1956), однак вона не була 

сприйнята іншими естетиками конгресу.  

Загалом, аналіз поглядів Р. Інґардена щодо буття цінності, врахування 

того, яку роль відведено суб’єкту у творенні та появі цінностей, вказує на те, 

що більш відповідним окресленням його концепції є аксіологічний 

реляціонізм, хоча сам Р. Інґарден свідомо відкидає реляціоністську позицію. 
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Він вважає, що не тільки твір мистецтва, але також естетичний предмет 

(сформований у процесі естетичної конкретизації через суб’єкт) є відносно 

суб’єкта чимось цілком трансцендентним. Активна участь реципієнта в появі 

естетичного предмета не є, на його думку, арґументом на користь 

реляційності цінностей. Ґенеза естетичного предмета «не визначає буттєвий 

характер самих естетичних цінностей... Цей предмет є в момент свого 

формування чимось, із чим реципієнт наочно спілкується, так чи так його 

пізнає й на нього реагує, а в цьому всьому він є чимось відносно реципієнта 

і його переживань так само трансцендентним, як і сам твір мистецтва... Ця 

трансцендентність стосується не тільки самого твору мистецтва чи 

естетичного предмета в його кваліфікаціях із точки зору нейтральних 

цінностей, але й ціннісних якостей і самих цінностей, які формуються на їх 

основі» [203, c. 271]. 

Проти такої інтерпретації можна висунути два застереження, на це 

звертає увагу, наприклад, Б. Дзємідок. По-перше, незаперечна для Р. Інґардена 

участь суб’єкта у формуванні естетичного предмета є арґументом на користь 

реляціонізму. Існування естетичного предмета і характерних для нього 

естетичних цінностей пов’язані з суб’єктом і його активним сприйняттям 

твору мистецтва. Тільки реципієнт може оцінити естетичну цінність. Якщо 

визнається, що без активності суб’єкта, що переживає, твір мистецтва не має 

ні предмета, ні естетичних цінностей, то захист тези, що існування естетичної 

цінності не є «існуванням для когось» стає досить складною справою. 

Ці іманентні проблеми не характерні, як зазначалося, для радикального 

абсолютизму, який відриває світ цінностей від людини. Р. Інґарден, однак, не 

приймає цієї позиції.  

По-друге, момент, у якому вже завершилося формування естетичного 

предмета (здійснена суб’єктом естетична конкретизація) і настає тільки 

відкривання й наочне схоплення вже сформованих якостей і естетичних 

цінностей, існує тільки в ідеальній теоретичній моделі Р. Інґардена, у практиці 
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дійсного спілкування з мистецтвом він є фікцією [134, c. 232]. Наприклад, 

у спілкуванні з таким твором мистецтва, як кіно, процеси естетичної 

конкретизації й наочного спілкування з естетичними якостями на практиці 

протікають одночасно. Коли завершується перегляд фільму, завершується 

також його естетична конкретизація (можлива тільки в естетичній позиції, яка 

сходить нанівець після покидання кінозали) й наочне спілкування 

з естетичними якостями, які формуються в естетичному предметі, 

і надбудованими над ними цінностями. Досвід не підтверджує існування такої 

фази естетичного переживання, в якій рецепція твору і процес його естетичної 

конкретизації були б завершені, а наочне схоплення естетичних цінностей 

в уже готовому естетичному предметі ще тривало. Естетичний предмет  (як 

естетична конкретизація твору мистецтва) і характерні для нього естетичні 

цінності ніколи не стають цілком трансцендентними щодо реципієнта, завжди 

у своєму існуванні залежать від нього. 

Здійснений аналіз поглядів Р. Інґардена щодо існування естетичних 

цінностей виявляє, що з поміркованого характеру естетичного об’єктивізму 

в його теорії виникає також поміркований абсолютизм. Репрезентований ним 

різновид естетичного абсолютизму є, принаймні, значно менш радикальний, 

ніж абсолютизм Платона і Шелера, Гартмана й Ельзенберга. На відмінність 

їхніх позицій звертав увагу, зокрема, А. Венгжецький [440, c. 421]. 

Відкидання естетичного релятивізму у площині самих цінностей веде 

Р. Інґардена до послідовної критики крайнього релятивізму та скептицизму 

в проблематиці естетичного оцінювання і в питанні обґрунтування естетичних 

суджень.  

Ані художні, ані естетичні оцінки (при правильному перебігу 

оцінювання) не є, згідно з Р. Інґарденом, чимось цілком самостійним 

і виключно залежним від забаганок того, хто їх висловлює. Одні та інші 

вимагають обґрунтування через первісні щаблі (стадії) оцінювання.  
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Р. Інґарден прагнув проаналізувати поширені випадки обґрунтування 

відносності естетичних цінностей. Звертає увагу на два основні випадки:  

– цінність твору мистецтва є змінною, оскільки вона цілком залежить 

від протікання сприйняття (звідси випливає, що сам твір не має жодної 

цінності);  

– визнається принцип «про смаки не сперечаються» («de gustibus non est 

disputandum»), з чого випливає, що прекрасного не існує, а є тільки те, що 

комусь щось подобається.  

Власне, формула «про смаки не сперечаються» є для Р. Інґардена 

виразом крайнього релятивізму й естетичного скептицизму. Прихильники цієї 

формули посилаються на факт розбіжності естетичних переживань і оцінок, 

який є, на їхню думку, достатнім обґрунтуванням переконання, що всі оцінки 

є однаково (виключно суб’єктивно) обґрунтовані і жодна дискусія в цій справі 

не може дати результату. Як зазначає Р. Інґарден, згідно з таким твердженням, 

не існувало б жодного спеціального явища естетичної цінності (особливо 

прекрасного), а поява чогось, що подобається, була б повністю не залежна від 

самого твору мистецтва [195, c. 107]. Таким чином, відбувається легалізація 

цілковитої анархії як в оцінці творів мистецтва, так і у спілкуванні з ними 

[186, c. 403].  

У працях Р. Інґардена не піддається сумніву факт розбіжності 

естетичних уподобань і оцінок, однак естетик вважає, що він зовсім не 

є достатнім підґрунтям, щоб формулу «про смаки не сперечаються» можна 

було б визнати слушною. 

Естетична цінність, зокрема, прекрасне, переконує Р. Інґарден, 

відрізняється від звичайного вподобання, яке є станом чи свідомим 

переживанням суб’єкта сприйняття твору мистецтва. Естетична цінність 

є чимось, що проявляється в самому естетичному предметі як його своєрідна 

кваліфікація [195, c. 108].  
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У трьох своїх працях: «Про пізнання літературного твору» 

(«O poznawaniu dzieła literаckiego»), «Уваги про естетично ціннісне судження» 

(«Uwagi o estetycznym sądzie wartościującym», «Засади епістемологічного 

розгляду естетичного досвіду» («Zasady epistemologicznego rozważania 

doświadczenia estetycznego») Р. Інґарден доводить, що крайній 

(суб’єктивістський) релятивізм зовсім не є достатньо обґрунтованою 

позицією. 

Естетичний скептицизм, як зауважував філософ, полягає, по-перше, 

в нерозрізненні твору мистецтва від його різних конкретизацій, тому оцінка, 

яка стосується естетичних конкретизацій, переноситься на сам твір; по-друге, 

в нерозрізненні художніх цінностей твору й естетичних цінностей та 

пов’язаного з цим неприйнятті відмінної процедури і підґрунтя художніх 

і естетичних цінностей; по-третє, в нерозрізненні цінності від реакції на неї та 

судження про цінність. Змішання цінності з суб’єктивним відношенням до неї 

веде до заперечення існування будь-яких цінностей, а нерозрізнення цінності 

від реакції на неї пов’язане з ототожненням зміни суджень про цінності зі 

зміною самих цінностей. 

Р. Інґарден зауважує, що випадок існування кількох різних, але 

рівнозначних конкретизацій певного твору не свідчить про «відносність» 

естетичних цінностей, але означає, що один твір може мати різні можливі 

естетичні конкретизації з різними естетичними цінностями [195, c. 109]. 

Це не означає, що художня цінність цього твору мистецтва знижується 

внаслідок існування кількох конкретизацій, навпаки, можна відзначити 

підвищення цієї цінності, оскільки цей твір має потенційно більше 

можливостей актуалізації естетичних цінностей.  

Особливо важливе в проблематиці естетичного оцінювання питання 

передумов естетичних оцінок може бути вирішене, як слушно зауважив 

Р. Інґарден, потрійно: 
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1) оцінювання є чисто суб’єктивним актом, залежне виключно від волі 

й налаштування суб’єкта оцінювання й не є жодною мірою зумовлене 

характеристиками суб’єкта оцінювання. Це позиція суб’єктивістського 

релятивізму, послідовно критикована Р. Інґарденом; 

2) акти оцінювання зумовлені виключно (достатньо і однозначно) 

якостями оцінюваного об’єкта; 

3) естетичне оцінювання (його зміст і перебіг) залежить як від якостей 

оціночного об’єкта, так і від біологічно-психічних і суспільних здатностей, 

налаштування суб’єкта оцінювання.  

У венеційській доповіді Р. Інґарден, щоправда, висловив погляд, що 

жодна з цих позицій не є достатньо обґрунтована, але в тому ж тексті, 

здійснюючи поняттєві розрізнення, стверджує, що «відповідь на цінність 

зумовлена через формування естетичного предмета і спосіб поведінки 

суб’єкта переживання» [207, c. 167]. Попри декларативне відкидання 

реляціонізму в теорії естетичних цінностей Р. Інґарден ще раз виступив 

прихильником саме цієї концепції. 

Згідно з Р. Інґарденом, естетична оцінка є поняттєво-мовним 

вираженням реакції на цінність [186, c. 214-215]. Відповідно, естетично 

ціннісне судження є проявом і результатом реакції на цінність. Тому художні 

й естетичні оцінки в теорії Р. Інґардена залежать від суб’єкта переживання. 

Найбільш суттєвою рисою інґарденівської концепції оцінювання, 

характерною зрештою для всієї феноменології, є перенесення ваги всього 

процесу оцінювання зі сформульованих у мові оцінок і суджень на наочне 

схоплення цінності естетичного предмета й на емоційну реакцію на цінність, 

яка постає в завершальній фазі естетичного переживання. Естетичне 

оцінювання не може, на думку Р. Інґардена, ототожнюватися 

з інтелектуальними актами судження: «Це оцінювання не відбувається саме 

в судженні, в ньому лише доходить до певного виду кульмінації внаслідок 



255 

поняттєвого формулювання, прояснення й пізнавально-усвідомленого, 

відповідного акту судження» [196, c. 153]. 

Згідно з Р. Інґарденом, тільки здійснене в естетичному переживанні 

безпосереднє бачення й емоційне схоплення цінності може стати основою 

обґрунтування істинності оціночного судження. Серед естетичних суджень 

Р. Інґарден вирізнив оціночні судження, що містять описові результати 

рецептивної фази естетично-дослідницького пізнання предмета. Ці описові 

оціночні судження є теоретичною основою ціннісних суджень. Ціннісне 

судження є результатом реакції на цінність (яка залежить від формування 

естетичного предмета і від поведінки суб’єкта), хоча характеризується 

самостійністю. Ціннісне судження має стосуватися естетичного предмета, але 

внаслідок його ототожнення з твором мистецтва, ціннісне судження часто 

пов’язують із твором мистецтва. 

На думку естетика, застосування ціннісного судження до творів 

мистецтва є джерелом помилкових суджень, які черпають матеріал для 

судження  з естетичного досвіду, некритично виходять своєю інтенцією за 

його межі; тоді твору мистецтва приписуються такі цінності, які йому зовсім 

не відповідають [206, c. 55].  

Крім ціннісних і звітних суджень, Р. Інґарден вирізнив також 

роз’яснювальні судження. Ці судження є немовби посередниками між чисто 

описово-звітними судженнями про вміст естетичного предмета та ціннісними 

судженнями й дозволяють краще зрозуміти зв’язок між цінністю і її 

об’єктивним укоріненням, у них частково міститься обґрунтування оцінки 

естетичного предмета [186, c. 313]. Загалом, процес оцінювання естетичного 

предмета, що веде до надання естетичних суджень і оцінок, визначається 

складним пізнавальним процесом, що утворюється з різних елементів.  

Право надання оцінок естетичної конкретизації твору мистецтва мають, 

на думку Р. Інґардена, лише люди, здатні до здійснення відповідно 

підготовленого естетичного переживання [186, c. 404-405]. Філософ ніби 
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передчуває можливу критику такого розуміння і звинувачення в естетичному 

«аристократизмі». Твердить, однак, що естетичне переживання загалом 

доступне кожному, але вимагає специфічної духовної культури [194, c. 238].  

На думку іншого представника універсалізму в польській естетиці 

першої половини ХХ ст. Г. Ельзенберга, цінність становить «перше 

й остаточне джерело вказівок для життя» [153, c. 125]. Прекрасне, благо, 

культура, творчість, гарт – це цінності, за допомогою яких, вважає філософ, 

можна боротися з безсенсовністю світу і його нікчемністю.  

Естетик підкреслює значення теорії цінності як такої, зазначає, що вона 

не може бути провідником, який веде по життю, але може подати «[…] певні 

дуже загальні, зобов’язувальні щодо мене правила поведінки, загальні 

принципи, в межах яких вибір поведінки визначали б уже інші чинники, яких 

аксіологічна спекуляція не виявляє» [151, c. 3-4]. 

Вирази «цінність» і «ціннісний», згідно з Г. Ельзенбергом, 

використовуємо у двох значеннях:  

1) «ціннісний предмет» – це предмет, який відповідає чиїмось 

прагненням чи потребам; 

2) «цінність» – це відповідність предмета запитам, які висуваються до 

нього, наприклад, влада для амбітної людини, наука для техніка й самої 

техніки, корм для всіх живих істот, але також «правильний інтервал для того, 

хто має хороший музичний слух», або – в широкій інтерпретації – сухість 

повітря для кристалів, які можуть розпастися від вологи. Так сприйнята 

цінність є відносна через саме своє визначення – є завжди для когось чи 

чогось.  

Ідеться про «утилітарні» та «елективні» цінності, які є результатом 

вибору. Окрім двох виділених значень «цінності», Г. Ельзенберг особливу 

увагу звертав, однак, на ще одне: «цінність» – це те, що має гідність. 

Найкращим чисто технічним терміном для її окреслення, на його думку, 

є поняття «перфекційна цінність» [152, c. 4].  



257 

Г. Ельзенберг зазначає, що перфекційна цінність відрізняється від 

(1) утилітарної чи (2) елективної, вона є вища, ніж решта. Перфекційна 

цінність не є відносною як утилітарна. Вона незалежна й абсолютна. 

Перфекційна цінність на відміну від утилітарної є цінністю не в результаті 

задоволення наших потреб, вона є «остаточною» цінністю предмета [150, c. 

13].  

Між перфекційною цінністю та тим, що називаємо «обов’язок», 

«повинність», твердить філософ, існує відношення, яке не виникає у випадку 

утилітарної цінності. Перфекційна цінність є, отже, такою, що має бути 

втілена.  

Міркування Г. Ельзенберга щодо перфекційної цінності, його аргументи 

на користь дистинкції перфекційної й утилітарної цінностей викликають 

низку зауважень. Дивна й дискусійна є та аксіологічна теорія, в якій цінність 

є важливіша і вища за людину, в якій кожна «ужитковість» під підозрою, 

а факт задоволення потреб людини веде до деградації цінності до рангу 

псевдоцінності.  

Цілком має рацію Нарцис Лубницький, який у полеміці з 

Г. Ельзенбергом зауважував, що «можна ... виявити, що “перфекційні” 

цінності теж є “співзалежними” від потреб – тільки іншого типу: більш 

піднесених, пов’язаних із культурою. Отже, не має принципової різниці між 

першим і другим типом цінностей» [234, c. 273]. 

Категорія «перфекційна цінність» є, в цілому, фундаментальною для 

ельзенбергівської філософії цінності, вона проливає світло на розуміння 

поняття «ціннісності» як ключової ознаки цінності. 

За Г. Ельзенбергом, «ціннісний» означає «такий, який має бути», «той, 

що наділений характеристикою або характеристиками, якими має бути 

наділений». Таким чином, «цінністю» певного предмета є «те, що він є такий, 

який має бути», тобто володіє характеристиками, якими має володіти». 

Ці риси і є «цінностетвірними». 
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На думку Г. Ельзенберга, слід розрізнити остаточну й похідну цінності. 

Необхідність володіння певною характеристикою може виникати у двох 

випадках: або через неї саму, або через те, що завдяки володінню нею цим 

предметом або він сам, або якийсь інший предмет матиме можливість набути 

характеристику, якою повинен володіти через неї саму. Предмет, наділений 

характеристикою першого типу, є остаточно ціннісний; предмет, наділений 

характеристикою другого типу, є ціннісний у похідний спосіб.  

 Головне положення естетики Г. Ельзенберга – це проблема естетичної 

цінності, яка разом з етичною цінністю становить основу загальної теорії 

цінності. Прекрасне і благо, тобто естетична й етична цінності, є, на думку 

філософа, різними аспектами перфекційної цінності.  

Хоча Г. Ельзенеберг визначав прекрасне і благо лише різними 

аспектами перфекційної цінності, та, однак, твердив, що надмірне зближення 

понять «прекрасне» і «благо» або їхнє ототожнення є помилкою, оскільки не 

має нічого більш убивчого для мистецтва, ніж його підпорядкування поняттю 

«етичний», та нічого більш катастрофічного в житті, ніж оцінювання подій 

і людей з огляду лише на їхню «красу», що породжує естетизм поразки чи 

злочину [150, c. 12].  

Як відомо, початок традиції ототожнення прекрасного і блага дав 

Платон; у результаті цього вираз «καλоς» отримав подвійне значення ще з 

часу перших античних мислителів і вся історія європейської думки 

репрезентує тенденцію до здійснення цієї помилки. 

Однак Г. Ельзенберг уважає, що в обмеженому значенні ототожнення 

блага і прекрасного є слушним. Прекрасне він розуміє як найвищу ідеальну 

«життєву» цінність і як таку ототожнює з благом. Про тотожність блага 

і прекрасного, на його думку, можна говорити в подвійному сенсі: 

змістовному і формальному. Мериторичний полягає в тому, що цінностетвірні 

риси в певних цінностях є ідентичними. Формальна теза говорить про 

тотожність того, що в обох цих поняттях є об’єктивне. Прекрасне і благо 
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відрізняються від перфекційної цінності тією ж видовою відмінністю. Учений 

вважає, що об’єктивні змісти цих понять є тотожними 

(Прекрасне=Благо=Цінність) [150, c. 9-10].  

У результаті такого ототожнення прекрасного і блага існує, як слушно 

свого часу зауважив В. Стружевський, можливість сприйняття прекрасного як 

однієї з етичних цінностей [330, c. 318-323]. Загалом, обґрунтовуючи тезу, що 

прекрасне і благо – це лише різновиди перфекційної цінності, Г. Ельзенберг 

змушений був звернутись до міркування, яке не має достатньої доказової бази.  

Розрізняє ці цінності, на думку Г. Ельзенберга, наша позиція щодо 

цінності, коли називаємо її «прекрасне» чи «благо». Себто прекрасною 

називаємо якусь річ, якщо оцінюємо її як ціннісну і водночас контемпляційно 

переживаємо. Отже, термін «прекрасне» пов’язаний у Г. Ельзенберга 

з контемпляцією, тоді як термін «благо» – з волею: благим є такий ціннісний 

предмет, який розумна й наділена волею істота повинна хотіти, щоб був [150, 

c. 20].  

Виявляється, однак, що навіть ця суб’єктивна відмінність (у сприйнятті 

прекрасного і блага) є ілюзорна й не може бути збережена, оскільки, як 

слушно зауважив Т. Школут, сам Г. Ельзенберг визнає, що благо також може 

бути контемпльоване, а з естетичної контемпляції не вдається виключити 

моментів волі і прагнення [346, c 263]. Таким чином, у концепції 

Г. Ельзенберга існує суб’єктивна відмінність між прекрасним і благом, однак 

це не може заперечити монізм його позиції в цілому.  

Важливим питанням в аналізі естетичної цінності в концепції 

Г. Ельзенберга є питання: чому твори мистецтва відрізняються ступенем 

цінності? Проте в його працях ми не знаходимо однозначної відповіді. 

Естетик вважає, що цінність, а отже, й естетично ціннісні предмети мають 

ступені від дуже високих до дуже низьких. Основною причиною розрізнення 

творів мистецтва, створених людиною, відносно висоти цінності є нерівний 
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ступінь реалізації в них цієї цінності. Таким чином, можна ствердити, що 

Г. Ельзенберг сформулював певний імператив культуротворчого характеру. 

Філософ уважав, що естетичні цінності мають пізнавальний характер. 

Зв’язок між твором мистецтва та пізнанням відбувається ніби у двох 

площинах: перша – це самі твори мистецтва – виявленням та аналізом цих 

зв’язків займається естетика; друга – це площина мови, яка служить як 

інформації, так і прекрасному (якщо є художньою мовою). Буває, що знання 

передається образно, через метафору й порівняння.  

Образне висловлення, крім чисто пізнавальної функції, виконує також 

естетичну й експресивну функції. Г. Ельзенберг твердив, що образне 

висловлення в деяких випадках  (стосується це головним чином якісного 

світу) є найефективнішим засобом передачі знання. Філософ підкреслював, 

що образний спосіб комунікації може, а навіть повинен знайти застосування 

скрізь, де метою є опис, що розрізняє досконалі й конкретні якості. Образ став 

знаряддям таких наук, як естетика, психологія, історія, особливо література, 

яка в одному зі своїх аспектів є власне розрізнювальним описом якісного 

світу. 

Окрім прекрасного, Г. Ельзенберг значну увагу присвятив аналізу також 

такого виду естетичної цінності, як «трагічне». Зокрема, у праці «Трагізм» він 

зазначає, що у трагізмі мусить бути елемент відчаю й елемент прекрасного. 

Ці два елементи мають бути між собою так інтимно пов’язані, що відчай 

є прекрасним, а прекрасне відчаєм, як дві сторони однієї й тієї ж речі [157, 

c. 249].  

Страждання чи випадкова смерть не можуть бути трагічними, оскільки 

саме по собі страждання не є достатнім для викликання трагічного враження. 

Тільки глибоке переконання, що те, що діється, є необхідне, діє трагічно. 

Звідси виникає, що смерть як тло є необхідна. Смерть є, отже, умовою 

існування прекрасного. Конечність, зауважує Г. Ельзенберг, нищить буття, але 
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творить цінність. Тільки те, що смертне, може бути прекрасним. І це 

є трагічний погляд на світ. 

Трагізмом, на думку філософа, є почуття нескінченності в конечності. 

Будь-яка конечність, вважає він, є трагічною. Таким чином, трагізм – це 

обмеження нескінченності. Наприклад, трагізм Мікеланджело, на думку 

Г. Ельзенберга, полягає в обмеженості, внутрішній замкненості: конечна 

істота, яка наділена надзвичайною потугою, не знаходить виходу. Немає тут 

ані внутрішньої, ані зовнішньої протидії, що доводить, що ця складова зовсім 

не є необхідна для створення трагізму: сама конечність, внутрішня 

обмеженість є, згідно з естетиком, достатньою. Чим більше конечна істота 

прагне проявитись поза собою, тим більше лише підкреслює свої риси як 

конечної істоти, свою визначеність і форму – і ця внутрішня суперечність 

є новим елементом трагізму, а радше завдяки ній, твердить Г. Ельзенберг, 

головний трагізм буття виявляється. Досить оригінальним є зауваження 

філософа, що людина у трагічному стані за жодне християнське небо не 

проміняла б свого стану. 

Разом із тим, Г. Ельзенберг переконаний, що людина, яка прагне тільки 

власного щастя, не може бути трагічною. Так само не може бути трагічною 

людина, яка виконує свій обов’язок. 

На думку Г. Ельзенберга, герой має бути принципово невинний, бо 

тільки тоді виникає враження несправедливості, втрати того, що мало 

цінність, що мало бути, оскільки трагізм полягає на контрасті між тим, що 

повинно бути, і тим, що є. Шляхетну, велику людину може вразити потрійна 

поразка: страждання, гибель чи провина. 

Трагічний герой, вважає естетик, має бути одночасно невинним 

і недосконалим. Якби був досконалим, не підлягав би стражданню 

і знищенню. Кожна конечна істота є недосконалою і грішною. Тоді 

страждання й гибель є самою виною, наслідком «гріховності» людської 
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натури, відповідно до етики Б. Спінози. Сама ж провина, поки не покарана, не 

є трагічною. Кара за провину, якщо заслужена, не діє трагічно. 

Страждання і смерть, твердить Г. Ельзенберг, є справедливі, бо 

виявляють велич великих і нікчемність нікчемних. Наше прекрасне, як 

зауважує естетик, лежить у наших межах – страждання, наближення смерті 

дає нам виразно відчути нашу обмеженість. Завдяки ним усвідомлюємо собі 

нашу конечність, а через це прекрасне – якщо ми взагалі є прекрасними [157, 

c. 269].  

Г. Ельзенберг твердив про безпосередній зв’язок естетичного 

переживання твору мистецтва та характерних для нього естетичних цінностей. 

Вважав, що єдиним шляхом, який веде до пізнання, зокрема, літературного 

твору, є шлях через пізнання тих якостей, які йому притаманні. Загалом, 

філософ вирізнив багато видів якостей естетичних цінностей: групу якостей 

з виразно емоційним характером (похмурість, елегійність) і групу чуттєвих 

якостей (наприклад, блиск, плинність). Він підкреслював, що літературні 

якості визначають позитивну чи негативну цінність певного літературного 

твору, а отже, є його естетично важливими елементами. Варто зауважити, що 

дещо пізніше цією проблемою займався також Р. Інґарден. 

На фоні польської естетики міжвоєнного двадцятиліття гідною уваги 

є зроблена Г. Ельзенбергом під впливом О. Кюльпе, М. Шелера та 

Р. Інґардена спроба твердження, що чуттєві якості (сумний, веселий тощо) 

ціннісних предметів, що споглядаються естетично, безпосередньо міститься 

власне в цих предметах.  

У творі літератури, згідно з Г. Ельзенбергом, маємо справу з досить 

різними і багатими якостями, зокрема, з метафорично окресленими якостями, 

як, наприклад, «блиск стилю», які пересічний читач не може відчути. Тому 

важлива місія покладена на критиків, які повинні мати здатність всебічних 

і різноманітних почуттєвих реакцій і ці свої емоційні стани повинні вміти 

передати читачеві.  
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В ельзенбергівській концепції естетичної цінності суттєве значення має 

критика формалістської естетики. У роботі «Кінець естетизму?» філософ 

констатує, що, якби виявилося, що прекрасне полягає у формальній структурі, 

то він не визнав би його цінністю, більше не міг би любити прекрасне і це 

було б найбільшим розчаруванням у його житті [146, c. 205]. Подібний погляд 

у польській естетиці міжвоєнного двадцятиліття проголошували Кароль 

Ірзиковський, а у м’якшій формі Роман Інґарден [203, c. 300-301]. 

Г. Ельзенберг є представником у польській естетиці першої половини 

ХХ ст. найрадикальнішого, онтичного аксіологічного об’єктивізму 

в ідеалістичній версії. Вчений займав досить виняткове й відокремлене місце 

як у філософії, так і в естетиці цього періоду. На його думку, цінності існують 

не лише зовсім не залежно від людини (її потреб, позицій, відчуттів і дій), але 

навіть до неї [158, c. 151].  

Міркування Г. Ельзенберга щодо способу існування прекрасного, тобто 

позитивної естетичної цінності, допомагає краще зрозуміти її сутність. 

Оскільки прекрасне тотожне з перфекційною цінністю, то має існувати так 

само, як і ця цінність. Прекрасне як остаточна цінність існує об’єктивно. 

Звідси випливає, що ця цінність могла б існувати навіть тоді, коли б на світі не 

існував жоден інший ціннісний предмет.  

Як сучасний представник платонівської субстанційної концепції 

прекрасного, Г. Ельзенберг розуміє прекрасне як ідеальне буття, яке існує 

самостійно, незмінно й вічно, а конкретні прекрасні предмети є лише 

наближенням до цього ідеалу [140, c. 194].  

Ельзенбергівська теорія естетичної цінності загалом є об’єктивною, 

ідеалістичною й абсолютною. Це перфекціонізм моністичного різновиду: «що 

є ціннісне – ціннісне в будь-якому випадку».  

Визначаючи в такий спосіб естетичну цінність, Г. Ельзенберг прагне 

розправитися з релятивізмом. Однак у своїй полеміці з цією позицією він 

обмежується тільки одним утилітаристським різновидом релятивізму, зовсім 
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не враховуючи арґументи соціологічного й історичного релятивізму та 

результати досліджень сучасної культурної антропології. Слушний закид 

відносно цього зробив Ельзенбергу С. Кжемєнь-Ояк [223]. 

Хоча в питанні способу існування цінності Г. Ельзенберг 

є об’єктивістом, та, однак, стверджує, що пізнання естетичної цінності, даної в 

контемпляційному переживанні, не є інтерсуб’єктивне, що може трактуватись 

як певний відступ у бік суб’єктивізму. 

Із положенням існування естетичної цінності пов’язана проблема 

відношення цінності до буття. В теорії Г. Ельзенберга ця проблема не 

знаходить однозначного вирішення. Естетик не сформулював чіткого погляду 

в цій справі, однак можна спробувати, спираючись на зауваги, висловлені у 

праці «Проблема з існуванням» («Kłopot z istnieniem»), інтерпретувати його 

позицію. Так, згідно з Г. Ельзенбергом, існує як буття, так і цінності. Цінності 

існують ніби на двох онтологічних рівнях: один рівень – це «платонівський 

рівень цінності як ідеї (“цінність сама по собі”), а другий – той, у якому настає 

процес “з’єднання” цінності й буття. Це “з’єднання” відбувається у творах 

мистецтва (які є результатом усвідомленої діяльності людини), у предметах 

морального вчинку, в людині, в природі, а навіть у космосі, де прекрасне 

є принципом його структури» [145, c. 357]. 

На першому онтологічному рівні маємо справу з ідеальною цінністю, 

а на другому – з фактичною, тобто реалізованою цінністю, яка визначає, що 

цей предмет є ціннісним.  

Умовою існування всіх ціннісних речей (на другому рівні) є, на думку 

Г. Ельзенберга, сама людина, оскільки:  

1) процес самоусвідомлення існування цінностей відбувається 

в свідомості людини;  

2)  завдяки творенню ціннісних речей людина ніби «вводить» цінності 

до сфери існування.  
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Г. Ельзенберг уважає, що життя людини трактується як буття, хоча воно 

коротке й проминальне, та все ж є краще від небуття, оскільки небуття не 

може бути ціннісним. Ціннісним може бути тільки буття. Ціннісність речі не 

визначає, отже, її тривалість. Речі, об’єктивно ціннісні, не перестають такими 

бути навіть тоді, коли є короткотривалими, отже, минають. 

Така інтерпретація не свідчить, однак, про залежність цінності від 

людини, оскільки аргументом на користь існування перфекційних цінностей 

не є задоволення будь-яких потреб людини, вони, насамперед, є самостійними 

й остаточними цінностями. Людина робить так, що цінності, які існують не 

залежно від неї, раптово можуть постати в її свідомості або можуть 

реалізуватися у творах мистецтва.  

Важливим у концепції Г. Ельзенберга є питання про відношення між 

Богом і цінністю. Він писав: «... Любити Бога більше, ніж людей (при цьому 

Бог може бути різним і не мусить бути “Богом” у значенні теїзму), – це власне 

альфа й омега, фундамент будь-якого змістовного життя, будь-якої гідності» 

[145, c. 415]. Спираючись на тексти філософа, складно говорити, чи він 

вважав, що існує якийсь зв’язок між Богом у релігійному значенні та 

перфекційною цінністю чи її різновидом у вигляді прекрасного чи блага.  

Л. Гостинський зауважує, що у філософській системі Г. Ельзенберга 

сфера цінностей перейняла певною мірою функції, які в релігії виконує Бог. 

Цінності стали тим, що надає сенс життю людини [179, c. 72].  

Подібно до Р. Інґардена, Г. Ельзенберг виступає на захист цінностей 

людського життя і світу не через екзистенційний апофеоз відсутності сенсу, 

не через провіщання цивілізаційного кінця тощо, але через ствердження 

обов’язку, що лежить на людині, обов’язку реалізації цінності. Реалізуючи 

цінності, людина одночасно реалізує і свою власну сутність.  

Г. Ельзенберг є об’єктивістом не тільки у спорі про природу ціннісних 

характеристик і спосіб існування цінностей, але також і в питанні естетичних 

суджень. У праці «Естетика як оціночна дисципліна» (1936) у полеміці 
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з С. Оссовським він доводить, що існує можливість об’єктивного 

обґрунтування оціночних суджень в естетиці.  

Г. Ельзенберг критикував твердження С. Оссовського, що естетичні 

оцінки не підлягають доведенню й перевірці. Наголошував, що естетичні 

оцінки можна перевірити і вони підлягають процесу пізнання. Йдеться не про 

математичну, емпіричну чи астрономічну, а отже, дедуктивну перевірку. 

Перевірка, на думку Г. Ельзенберга, полягає в усвідомленні, що певне 

судження є обґрунтованим більше, ніж його заперечення, і в яких межах 

обґрунтоване. Важливе значення при цьому (як і в суджень у результаті 

спостереження) мають умови, в яких ці судження висловлюються. У випадку 

двох суддів, що видають різні оцінки, судження того, хто краще ознайомився 

з предметом оцінки, є більш обґрунтованим. Така арґументація є сумнівною, 

але не визначальною. Вирішальним моментом є, згідно з Г. Ельзенбергом, 

момент, що спирається на узгодженість спостережень, здійснених усіма без 

винятку не залежними один від одного спостерігачами, які працюють 

у відповідних умовах. Отже, важливі лише дві речі: щоб можна було 

змістовно говорити про обґрунтованість судження і щоб ступінь 

обґрунтування міг бути стверджений у той чи той додатковий спосіб [179, c. 

40]. На думку філософа, оціночна естетика ці дві умови виконує.  

Таке прагнення до хоча б часткового обґрунтування оцінок суперечить, 

однак, цілковитому ірраціоналізму концепції Г. Ельзенберга в питанні 

пізнання цінності. Існує, крім того, низка зауваг до його позиції, а саме: 

подібна узгодженість, про яку говорить філософ, ніколи не була досягнута; не 

пояснює він також, що таке відповідні умови праці.  

Останнім суттєвим аргументом, висунутим супротивниками оціночної 

естетики, зокрема С. Оссовським, є твердження, що оцінки, які використовує 

естетика, відсилаються до а рrіоrі прийнятих, ніби «об’явлених» критеріїв 

цінності. Розглянувши всі найчастіше вживані варіанти значень терміну 

«одкровення», Г. Ельзенберг дійшов до висновку, що жоден з них не може 
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бути аргументом проти оціночної естетики, оскільки в естетиці авторитети, 

одкровення чи а рrіорі прийняті канони не існують. Непорозумінням, на 

думку філософа, є реалізоване в С. Оссовського «одкровення в релігійному 

сенсі», оскільки воно було б своєрідним «даром» для людини від якоїсь 

надприродної сутності. У такому випадку естетика мусила б мати щось на 

зразок канонічних книг. Натомість не чужим оціночній естетиці 

є «одкровення як блискуче відкриття» в тому сенсі, як, наприклад, для 

вразливого читача одкровенням є прекрасне якогось твору літератури.  

У процесі сприйняття твору мистецтва, переконує Г. Ельзенберг, 

реципієнт відчуває сильні емоційні стани, у часі яких з’являється щось, що 

можна було б назвати одкровенням. Тоді у сприйнятому предметі з’являються 

цілком нові види цінностей. Цей вид переживання нагадує, на його думку, 

переживання релігійного характеру. Це, однак, не означає, що розглянутий 

тип переживання має свідчити проти методів оціночного пізнання. «Естетик, 

який виставляє оцінку, добре знає, що його предмет неясний і не піддається 

схопленню, і те, що він у ньому відкриває, випадає з адекватних окреслень. 

Хоча він є принциповим раціоналістом, легко в ньому знайти протилежну 

характеристику... Таким чином, вирізняє його і критицизм досягнень, свідоме 

стирання меж своїх тверджень, готовність до змін і корекції, стриманість і ще 

раз стриманість» [179, c. 43-44]. 

Ще один факт, пов’язаний із положенням висловлення суджень про 

цінність, заслуговує на увагу. На думку Г. Ельзенберга, цей процес не має 

приватного характеру, оскільки пізнання цінності є не індивідуальною 

роботою, а колективною. Пізнання цінності є, таким чином, колективним 

процесом (що не означає суспільним), який протікає в часі, постійно 

доповнюється й підсилюється індивідуальним досвідом багатьох суб’єктів. 

Варто звернути увагу на ще один момент у концепції естетичної оцінки 

Г. Ельзенберга. Естетик указує на відмінність у формуванні суджень про 

ціннісність певного предмета і про те, що він є прекрасним. Виявляється, 
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твердить він, що «те, які предмети є цінними, я “знаю” на основі певної 

інтуїції, пов’язаної з певною задуманою мною рисою, “якістю”. Якщо предмет 

володіє нею, то є ціннісний, якщо не володіє, то не є таким».  

На думку Л. Гостинського, у цьому полягає безсумнівна слабкість 

концепції Г. Ельзенберга, оскільки він ніде не говорить, про критерії, які б 

допомогли визначити, що схоплена в естетичному переживанні естетична 

цінність є адекватна, що була вона схоплена безпомилково [178, c. XII–XIII]. 

Складно в такому випадку дошукатися якогось незаперечного виокремлення 

пізнаної цінності, маємо, отже, керуватися лише власною інтуїцією.  

 Згідно з Г. Ельзенбергом, твердження, що цей предмет володіє цією 

якістю й, отже, є ціннісний, є результатом окремого судження. Як зазначає 

філософ, мусимо цю рису розпізнати у предметі. Натомість про прекрасне 

предмета стверджуємо «без поняття» – на основі його індивідуального 

й конкретного огляду. Отримуємо естетичне «враження» й на основі цього 

стверджуємо: «цей предмет є прекрасним» [146, c. 205-206].  

Може так бути, твердить філософ, що судження про прекрасне, 

засноване на враженні, і судження про цінність, засноване на виокремленні 

характерної риси, завжди узгоджуються, тобто що предмети, які подобаються, 

завжди одночасно були б «ціннісними» предметами. Але так не є, або навіть 

якби у всіх відомих випадках так було, то все одно de jure б залишалася 

можливість, що не завжди так буде; судження про прекрасне і судження про 

цінність залишалися б двома різними судженнями, виданими на основі двох 

різних інтуїцій: cпоглядання предмета у випадку прекрасного, інтуїтивного 

схоплення характерної риси у випадку цінності. З цього випливає, що при 

використанні поширеного способу виражання «прекрасне» не ручається за 

«цінність»; предмет може бути «прекрасним», не будучи «ціннісним», 

і навпаки. Отже, підсумовує Г. Ельзенберг, прекрасне не є цінністю чи видом 

цінності, є лише її непевним сигналом. Згідно з філософом, лише присутність 
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чи відсутність «цінностетвірної риси» («надціннісної») визначає цінність 

предмета. 

Для аксіології, зазначає Г. Ельзенберг, пункт тяжкості переноситься 

у сферу суджень про характеристику предмета (його якість). Важливим є, 

передусім, що певна характеристика є «цінностетвірна», «необхідна» 

й «надціннісна». «Компетентне ціннісне судження», на його думку, стосується 

передусім характерної риси; якщо таке судження можливе, при ньому 

бліднуть усі окремі «оцінки» певних предметів [146, c. 207-208].  

Суттєвим додатком теоретичних задумів Г. Ельзенберга, їх 

конкретизацією й розвитком є його критично-художні есе. Тут філософ 

стверджує, що естетичне оцінювання не є простим процесом, а вимагає різних 

поглядів на оцінюваний твір [148, c. 83-84].  

Естетик зауважує, що проблема цінності та оцінки в естетичних 

дослідженнях є однією з найважливіших, однак серед істориків літератури, 

теоретиків і навіть критиків досить довго спостерігалося небажання до 

оцінювання. Останнім часом, навпаки, з’явилася протилежна тенденція, 

а саме: підкреслення важливості оцінювання й оцінок. Загалом, есеїстику 

Г. Ельзенберга слід розглядати як інтегральну частину його аксіології зокрема 

і всього філософського доробку загалом. 

Зазначеними положеннями вичерпується проблема естетичної цінності в 

концепції Г. Ельзенберга. Відносно естетичної оцінки його позиція 

абсолютистська, або, приймаючи пропозицію Т. Павловського, – 

універсалістська [290, c. 15-16]. Універсальність естетичної оцінки 

проявляється в тому, що ця оцінка визнається кожним, хто зіткнеться з 

естетичним предметом за оптимальних і однакових умов. 

У порівнянні з концепціями Р. Інґардена та Г. Ельзенберга, у концепції 

Л. Блауштайна естетичним цінностям присвячено значно менше уваги. Варто 

підкреслити, що основну роль у його естетичній концепції відіграє все ж 

естетичне переживання. Проблематика естетичних цінностей постає тут лише 
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у зв’язку з аналітикою сутності та окресленням основних видів естетичної 

перцепції.  

Досить оригінальним є запроваджене Л. Блауштайном розрізнення типів 

поліфонії естетичних цінностей, які є наслідком різних видів перцепції. 

В імагінативному сприйнятті твору, вважає він, маємо справу з поліфонією 

цінностей, які мають характер співзвучності, натомість при сигнітивній 

перцепції поліфонія має характер близько-звучності [100, c. 408]. 

Окремішність сприйнятих рівнів є в цьому випадку більш помітною. 

Особливістю естетичної аксіології Л. Блауштайна є рідкісна чутливість 

автора до художніх та естетичних цінностей, яка виражається у здатності 

спостереження структури емоції, отриманої реципієнтом, умов її виникнення 

і змін. 

У цілому, концепція естетичних цінностей Л. Блауштайна 

є типологічною і плюралістичною. Естетичні цінності тут розглядаються 

у зв’язку з проблематикою естетичного переживання. Позицію Л. Блауштайна 

можна визначити як реляціонізм, оскільки естетичні цінності в своєму 

існуванні в цій теорії, з одного боку, безпосередньо пов’язані з предметом 

естетичного сприйняття, а з іншого – залежать від інтенсивності переживань 

реципієнта. 

 

 

4.2. Естетичні цінності у представників плюралізму в польській естетиці 

першої половини ХХ ст. 

 

Для плюралістичних концепцій у польській естетиці першої половини 

ХХ ст. характерним є, передусім, акцентування уваги на різноманітності 

естетичних цінностей, зауваження їх видової відмінності. У зв’язку з цим, 

естетики наголошували на необхідності чіткої класифікації цих цінностей, 
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натомість значно менше вони переймалися виявленням їх сутнісних 

характеристик.  

У концепції В. Татаркевича маємо справу з ототожненням понять 

цінність і благо. У праці «Про безвідносність блага» («O bezwzględności 

dobra») В. Татаркевич стверджує, що благо не обмежується лише моральним 

чи ужитковим аспектом, включає також естетичний [356, c. 264]. По суті, 

благо в широкому значенні означає те саме, що «цінність», точніше те саме, 

що позитивна цінність: це синоніми. Іншими словами: благо – це те, що цінне. 

Точніше визначити його, згідно з В. Татаркевичем, не можливо. Філософ 

зазначає, що пізнаємо благо тоді, коли з ним стикаємося. Саме таке зіткнення 

індивіда з благом є для дослідника дуже істотною сферою наукового 

зацікавлення. 

Філософ вважав за необхідне дослідити відношення істини 

і прекрасного. Звертав при цьому увагу на те, що в наш час постав 

поміркований і плюралістичний погляд на відношення істини і прекрасного: 

певні речі є прекрасні і є джерелом естетичних переживань, оскільки є істинні 

й викликають приємні почуття, притаманні реальним речам, справжнім, 

відомим; інші, натомість, прекрасні, тому що, навпаки, нереальні, викликають 

відчуття, які так само приємні, – відчуття нереальності [350, c. 358-360]. 

Серед естетичних цінностей В. Татаркевич розрізнив досконалість 

і прекрасне. Як історик, він прагнув детально проаналізувати еволюцію 

поглядів на ці цінності впродовж розвитку естетичної думки.  

Проаналізувавши історію формування поняття «прекрасне» впродовж 

двох тисяч років, В. Татаркевич зауважив, що, по суті, повторюється та сама 

концепція: прекрасне полягає в мірі, пропорції, числі, системі й відношенні 

частин [349, c. 90-101]. Філософ зауважує, що ця концепція слушно може 

називатися Великою Теорією західної естетики. ЇЇ тривалість є безсумнівна 

і становить парадокс щодо відсутності єдності в мистецькій практиці та 

незгоди в поглядах на прекрасне. Парадоксом є, на його думку, також єдність 
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цієї Великої Теорії прекрасного щодо різноманіття прекрасних речей, які ця 

теорія повинна охоплювати. Тому, робить висновок В. Татаркевич, ця теорія 

не відповідає дефініції прекрасного [358, c. 10].  

У ХХ столітті, яке дбає про правильність понять, стало зрозумілим, 

твердить В. Татаркевич, що прекрасне не є відповідним поняттям. Воно 

є поняттям поточним і багатозначним, використовується як у вузькому, так і в 

широкому значенні. У широкому охоплює також грацію, витонченість, 

вишуканість, піднесене тощо, а у вузькому протиставляється їм, означає лише 

гармонію, досконалу пропорцію, «класичне» прекрасне [349, c. 99].  

Упродовж багатьох поколінь, зазначає філософ, прекрасне очолювало не 

лише естетичну теорію, а й художню практику. На початку ХХ ст. все 

виглядає інакше. Щодо полотен П. Пікассо, творів Ф. Кафки чи В. Ґомбровича 

не прийнято говорити про прекрасне. Самі художники, письменники, критики, 

звертає увагу В. Татаркевич, швидше не використовують це поняття. 

Теоретикам воно здається досить невизначеним, а художникам досить 

жорстким, зашкарублим, патетичним і чужим, оскільки у їх мистецтві йдеться 

не про прекрасне, не про захоплення людей, а про їх потрясіння, йдеться про 

творення нових сильних форм, виразних, але не прекрасних. В. Татаркевич 

уважає, що ідея прекрасного правдоподібно повернеться, хоча на початку 

ХХ ст. вона занепала [349, c. 101]. 

У праці «Про досконалість» («O doskonałości») В. Татаркевич здійснив 

детальний аналіз цієї категорії в історії [357, c. 42-56]. Зауважує, що термін 

«досконалість» є двозначним; одне зі значень використовують у фізиці так 

само, як і в філософії: те, що завершене, чому нічого не бракує; друге – в 

поточній мові: те, що дуже добре. В теорії мистецтва воно означає або 

«завершене», або «вдале». 

Сам філософ більше схиляється до другої, відкритої версії розуміння 

поняття, до версії процесу, який дозволяє наблизитись до того, що 

є найціннішим. 
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У концепції В. Татаркевича досконалість не є цінністю самою по собі, 

автономною, самостійною. Вона завжди надбудована на якійсь іншій цінності. 

Філософ не просто зараховує категорію досконалості до каталогу певних 

цінностей, а приписує її до змісту вибраних, уже попередньо визнаних 

позитивними. На його думку, існує два слова, пов’язані з поняттям 

досконалості: майстерність і шедевр. Майстерність – це вміння створення 

досконалих творів, а шедевр – це досконалий твір [357, c. 55]. 

Разом із тим, досконалість В. Татаркевич розуміє як вищу рису, 

необхідну для отримання нової додаткової кваліфікації, цінністю, яка вже 

існує. Хоча сама досконалість не підлягає поділу на рівні, але нерозривно 

пов’язана з ієрархією позитивних якостей, яка є, по суті, дорогою до 

досконалості. Надання чомусь чи комусь статусу досконалості означає, що 

ступінь інтенсивності оцінюваних явищ досягнув найвищого рівня. За ним не 

існує жодної іншої можливості подолання того, що вже осягнуто. 

В. Татаркевич зауважує, що досконалість досить рано почали 

пов’язувати з дією. Свідченням цього було поступове зникання в історії 

культури використання іменникової форми на користь прикметникової. Таке 

спостереження підкреслює поглиблення процесуальності та довільності 

в розумінні досконалості. 

На його переконання, на розвиток мистецтва впливають не лише 

художники, але також історики й теоретики: культ класичної досконалості на 

зламі ХІХ і ХХ cт. значною мірою залежав від Бурхардта і Вольффліна. 

Натомість поворот ХХ століття до експресії був швидше результатом творчих 

дій нових художників. 

В. Татаркевич звертає увагу на сучасну деградацію ідеї досконалості; 

зазначає, що в сучасній культурі категорію досконалості спіткала доля 

занепаду Великої Теорії Прекрасного. Відбувається це, на його думку, тому 

що саме визначення «досконалість» розуміють як цінність і критерій оцінки, 

що звучить дещо анахронічно в сучасній культурі, в якій панує поспіх, 
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фрагментація ідеї, зневажливе ставлення до дотримання мети, презирство до 

роздумів на заміну швидкості, культ деструкції цінності, мода на іронію, 

цинізм та оригінальність – часом навіть не зважаючи на висоту моральної й 

інтелектуальної вартості. 

Тому, переконує В. Татаркевич, сьогодні предметом загальної уваги 

є швидше відсутність досконалості, а її протилежність розглядається як 

розлоге поле свободи вибору власної стратегії формування самого себе і свого 

відношення до світу.  

В. Татаркевич критикував погляди М. Валліса у справі широкого 

розуміння прекрасного. Зокрема, В. Татаркевич не акцептує зарахування до 

естетичних цінностей таких категорій, як потворне, трагізм, комізм; зазначає, 

що таких категорій немає. Категорія потворного є, на його думку, лише 

дивним задумом філософів-естетиків. Учений твердить, що зло не може бути 

доброю категорією, а небуття категорією буття. Щодо трагічності 

й комічності естетик зауважує, що вони також не є категоріями прекрасного, 

хоча трагічні конфлікти й комічні видовища можуть мати своєрідну красу 

[358, c. 10]. 

Таким чином, для концепції В. Татаркевича характерне традиційне, 

занадто вузьке потрактування естетичних цінностей. Зауважимо при цьому, 

що концепції Р. Інґардена і Г. Ельзенберга, часто звинувачувані в естетичному 

нормативізмі, у порівнянні з концепцією В. Татаркевича виявляються більш 

«відкритими» на відмінні від прекрасного естетичні цінності.  

Із «Записок до автобіографії» дізнаємося про прийняття 

В. Татаркевичем цінностей, які дозволяють створити гармонійний портрет 

досконалої людини. Самого філософа вирізняла стриманість у виражанні 

почуттів. Він високо цінував міру, роздуми, скромність. Він любив «порядок у 

мисленні й письмі». Вмів насолоджуватися життям. Високо цінував 

прихильність людей одне до одного, не любив заздрощів. Не керувався у своїх 
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діях амбіціями. Важливо, натомість, для нього було добре робити свою справу 

[368, c. 183]. 

Як історик естетики, В. Татаркевич прагнув проаналізувати питання 

об’єктивності / суб’єктивності естетичних цінностей в історичному контексті. 

Він зауважує, що спір між об’єктивізмом і суб’єктивізмом в естетиці є давнім. 

Його, на думку В. Татаркевича, часто уявляють таким чином, що давні 

й середньовічні естетики займали позицію об’єктивізму, а сучасні перейшли 

на позицію суб’єктивізму. Однак таку історичну концепцію естетик вважає 

хибною. Суб’єктивне розуміння прекрасного з’явилося ще в давнину і не було 

чужим середньовіччю, а об’єктивне в новітній період утримувалося досить 

довго [359, c. 229]. Аж у ХVIIІ cт. відбулася, зауважує В. Татаркевич, 

перемога суб’єктивізму в естетиці. Ф. Гатчесон  стверджував, що прекрасне не 

є об’єктивною характеристикою речей, але пов’язане з суб’єктивним 

сприйняттям. Суб’єктивна течія в естетиці змінила її проблематику: перестали 

шукати загальні принципи і правила прекрасного й мистецтва, бо в них не 

вірили. Шукали, натомість, психологічне підґрунтя естетичних явищ в уяві, 

смаку чи асоціації. З’явилася також концепція особливого «відчуття 

прекрасного» [359, c. 251]. 

Наприкінці цього суперечливого століття, зазначає філософ, виникла 

велика концепція (мається на увазі праця І. Канта «Критика здатності 

суджень», 1790), яка намагалася узгодити естетичний об’єктивізм 

і суб’єктивізм, виявляючи те, що слушне в одному й іншому. Переживання й 

естетичне задоволення не спричинені ані самим враженням, ані самим 

судженням, а виникає завдяки їх єднанню; їх викликають речі, збудовані 

відповідно до нашої природи. Така позиція І. Канта була близькою до 

реляціонізму, проголошуваного від Василія Кесарійського до Томи 

Аквінського.  
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У ХІХ cт. розуміння естетики схилялося, згідно з В. Татаркевичем, 

у напрямку суб’єктивізму в романтичній філософії і в напрямку об’єктивізму 

в філософії Й. Ф. Гербарта.    

На початку ХХ століття у польській  (завдяки працям Е. Абрамовського 

і Я. Сегала), а також у світовій естетичній думці панувала суб’єктивістська 

позиція.  

Концепція естетичного суб’єктивізму стала вихідним пунктом 

досліджень естетиків першої половини ХХ ст. і розглядалась як така, що має 

бути або підтверджена, або відкинена. У їх концепціях суб’єктивізм або 

починав внутрішньо руйнуватися під впливом теоретичних проблем (як у 

В. Вітвицького), або теж зазнавав гострої критики збоку естетичного 

об’єктивізму (у В. Татаркевича, Р. Інґардена, Г. Ельзенберга 

і Т. Чежовського). 

В. Татаркевич рідко безпосередньо окреслював свою власну позицію. 

Спочатку більше схилявся до об’єктивізму. В праці «Розвиток у мистецтві» 

(«Rozwój w sztuce») 1913 р. стверджує, що «цінності є об’єктивними». Так 

само у праці «Про безвідносність блага» В. Татаркевич захищає переконання 

про об’єктивність цінностей, назвавши суб’єктивізм «фальшивою теорією» 

[356, c. 254]. Хоча сама ця праця присвячена в основному проблемі етичних 

цінностей, але благо в ній розуміється так широко, що «охоплює також 

естетичні блага» [356, c. 214]. 

Пізніше філософ засумнівався в повній об’єктивності естетичних 

цінностей. Естетичний суб’єктивізм ніколи не сприймався мислителем, але 

згодом також радикальний естетичний об’єктивізм розглядався ним як 

однобоке рішення. 

На думку Б. Дзємідока, позиції В. Татаркевича найбільше відповідає 

реляціонізм [134, c. 240]. Про слушність такої інтерпретації говорить також 

оцінка реляціонізму, яка міститься у твердженні В. Татаркевича: «Історія 
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естетики, здається, визначає, що в цьому посередньому розв’язку положення 

суб’єктивізму й об’єктивізму знаходило природній вихід» [365, c. 76]. 

У вже згаданій праці «Розвиток у мистецтві» В. Татаркевич 

стверджував, що концепція однієї універсальної естетичної системи не є 

відповідною. Існує багато різних естетичних цінностей, і в різні історичні 

періоди один раз одні, другий – інші з них актуалізуються й висуваються на 

перший план. Багатоманітність художніх форм і естетичних цінностей, 

існування різноманітних систем цінностей схиляє багатьох теоретиків до 

прийняття релятивістських чи суб’єктивістських концепцій, до переконання у 

відносності чи суб’єктивності цінностей. В. Татаркевич не сприйняв цих 

концепцій, натомість прийняв естетичний плюралізм як найбільш удалу 

інтерпретацію факту існування різноманітних естетичних цінностей. Цінності, 

в переконанні філософа, не є ні суб’єктивні, ні об’єктивні, ні відносні, є їх 

натомість багато й вони не зводяться до одного зразка. Почуття їх відносності, 

як зауважує В. Татаркевич, виникає звідти, що не завжди і не скрізь всі з них 

актуалізовані. 

Естетичний плюралізм виявився найбільш суттєвим і найбільш 

тривалим мотивом естетики В. Татаркевича, залишаючись його найглибшим у 

цій сфері переконанням [349, c. 6]. Cвідчення цієї концепції знайдемо як в 

«Історії естетики» («Historii estetyki»), так і в багатьох інших роботах, нарисах 

і теоретичних доповідях післявоєнного періоду.  

Упродовж п’ятдесятих років В. Татаркевич утвердився в переконанні, 

що прекрасне реалізується в різних видах, бо речі зовсім не схожі між собою 

можуть бути однаково прекрасними, а твір мистецтва з різних поглядів може 

визнаватися естетично ціннісним. Загалом, учений ніколи не приймав 

естетичного суб’єктивізму і крайнього релятивізму, саме їм протиставляючи 

плюралізм, а з роками відмовився від захисту абсолютизму й радикального 

об’єктивізму в естетиці. В останні ж роки своєї творчості В. Татаркевич 
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плюралізм поєднує не з естетичним абсолютизмом та об’єктивізмом, але 

з естетичним реляціонізмом і поміркованим релятивізмом. 

Категорія естетичної цінності завжди присутня в дослідженнях 

М. Валліса, хоча й не має окремого, особливого значення. Це виникає з самого 

розуміння цінності як здатності викликання естетичних переживань – 

окреслена таким чином, вона стає частиною теорії переживання [394, c. 9]. 

Естетична цінність не є, однак, їх частиною – є 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 [399, c. 188]. 

У теорії М. Валліса не постає важливе для філософа питання, чи 

цінності взагалі існують. Із сутності естетичної цінності робимо висновок про 

її окреме від існування інших цінностей – утилітарних, моральних, 

пізнавальних і релігійних існування. Це не означає, однак, що естетична 

цінність є самостійним буттям – дійсним, ідеальним, інтенційним, не 

є чимось, що, не існуючи, має значення, – додає М. Валліс, критично 

відсилаючись до теорії неокантіанців. Серед трьох традиційно прийнятих 

місць локалізації цінності: існування в предметі, в суб’єкті чи поза ними – 

М. Валліс однозначно вибирає предмет.  

Учений підкреслює, що цінність не є чимось іншим, а тільки 

характеристикою естетичних предметів. Він твердить, що естетичні цінності 

не мають не залежного від естетичних предметів буття, тим самим 

висловлюючи погляд, протилежний тій версії онтичного аксіологічного 

об’єктивізму, що виростає з філософії Платона, М. Шелера чи Н. Гартмана 

і який трактує цінності як самостійні буття, що існують не залежно від 

конкретних предметів і суб’єкта пізнання. Але водночас М. Валліс 

відокремлюється від онтичного аксіологічного суб’єктивізму в дусі Дж. 

Сантаяни чи Я. Сегала. 
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В аналізі суджень ученого про естетичну цінність помітний уплив ідей 

І. Канта. Від нього М. Валліс переймає, зокрема, переконання, що «судження 

смаку є одиничними судженнями». Бути прекрасним означає для Валліса мати 

здатність викликати відчуття прекрасного. Таким чином, відкидається 

необхідність розрізняти судження, які є виразом естетичної оцінки 

«S є естетичне», і психологічні судження, що виражають емоційну реакцію 

«S є таким, що відповідному реципієнту за відповідних умов дає позитивне 

естетичне відчуття».  

Ця позиція досить критично була сприйнята Р. Інґарденом, який вважав, 

що в результаті такого трактування естетичної цінності відбувається її зайва 

психологізація. М. Валліс, натомість, не вбачав суттєвої різниці між цими 

судженнями – обидва окреслюють той самий предмет S як із психологічної 

точки зору (є судженням психологічного характеру), оскільки йдеться про 

викликання певних психічних станів, так і з точки зору цінності (є судженням, 

що виражає оцінку), оскільки він вважає, що сама лише здатність викликати 

подібні психічні стани, яку приписують певному предмету, є чимось 

позитивним [388, c. 34]. 

Загалом, на основі аналізу праці М. Валліса «Про естетичні судження» 

(«O zdaniach estetycznych») можемо спробувати з’ясувати значення термінів, 

використаних естетиком у дефініції поняття «цінність». По-перше, естетична 

цінність є головною категорією відносно понять «прекрасне», «піднесене» та 

інших різновидів естетичних цінностей. По-друге, твердження, що предмет 

дає позитивне естетичне відчуття, слід розуміти як можливість і здатність 

викликати цей стан. По-третє, за ідеальних умов і в відповідного реципієнта 

те, що естетичне, має викликати естетичне відчуття. По-четверте, слова «S є 

таке, що ...»  означають, що надання позитивних, чи негативних відчуттів не є 

чимось випадковим, пов’язане з тим, чим S є – з його характеристиками, 

з його якістю чи будовою. 
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Із висловлювань М. Валліса виникає, що цінності він локалізував 

у предметах, однак відкидав ідеалістичну версію об’єктивізму. Не можна його 

визнати також представником натуралістичного різновиду цієї позиції, 

оскільки цінність у нього не є цілком не залежною від суб’єкта, не є, отже, 

лише природною властивістю предмета. 

Підґрунтям формування цінності, згідно з М. Валлісом, є швидше 

формальні, ціннісні для реципієнта моменти, наприклад, експресія, 

неповторність та оригінальність форм, як у мистецтві, так і в природі.  

У нарисах про естетичні предмети М. Валліс називає ряд естетично 

ціннісних якостей, які є основою формування естетичних цінностей. 

Їх різноманітність і багатство конфігурацій доводить, що властивість, 

визначена як цінність предмета, є головною категорією і не може 

ототожнюватися з одиничними натуральними характеристиками. Самі якості, 

які є основою особливої кваліфікації предметів як естетичних, характеризує 

різний ступінь складності. Серед них є чуттєві характеристики (барви), якості, 

які виникають з їх особливої організації (експресивність), якості, які можна 

окреслити як матеріальні (пов’язані з фактурою поверхні), і формальні якості 

(гармонійність). Кожна з названих груп якостей має різний ступінь 

«натуральності», їх «якісність» співвизначена здатністю суб’єкта, який 

самоусвідомлює ціннісність предмета. 

Згідно з М. Валлісом, цінність різноманітними зв’язками пов’язана 

з властивістю предмета, цінністю якого вона є. Очевидно, що окреслення 

цінності як властивості естетик перейняв від В. Татаркевича. Цього 

твердження він, однак, не обґрунтував, вважав, що вже сам опис ціннісних 

предметів є достатнім арґументом на підтвердження такого зв’язку. 

Дискусійним М. Валліс вважає питання зарахування експресивності 

й оригінальності чогось до естетичних цінностей. Ряд польських естетиків, 

зокрема, C. Оссовський [286], Г. Ельзенберг [158], В. Татаркевич [351], 

визнають, що експресивність, як і сугестивність, може служити різноманітним 
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людським витворам і бути чимось ціннісним з огляду на різні позаестетичні 

функції цих творів. Оригінальність є загальнокультурною цінністю і не 

обов’язково пов’язана з естетичною цінністю; з двох творів, менш 

оригінальний може бути більш красивий чи піднесений, копія не мусить 

поступатися естетичною цінністю оригіналу. До такої позиції схиляється, 

наприклад, М. Валліс, до заперечення цього погляду, натомість, 

С. Моравський. 

Важливим питанням плюралістичної й типологічної теорії М. Валліса 

було виявлення й аналіз основних типів і видів естетичних цінностей. 

Зокрема, естетик твердив про існування таких типів естетичних цінностей, як 

актуальні й потенційні. Загалом, погляд, що цінність предмета становить 

певну групу його властивостей, що може cтати, але не завжди стає підґрунтям 

насиченого, відповідного й багатого естетичного переживання, є, напевно, 

оригінальною думкою М. Валліса. Він  єдиний польський естетик, який 

детально описав умови «актуалізації» цінностей. 

В естетичній теорії М. Валліс відомий, насамперед, як творець поділу 

естетичних цінностей на «м’які» та «гострі». Ця класифікація викликає 

обґрунтоване зацікавлення, оскільки є однією з нечисленних спроб захисту 

естетичної парадигми за допомогою класичних категорій. Предметом 

досліджень М. Валліса є не стільки різновиди цінностей, прийнятих як 

«модифікація прекрасного», скільки властивості предметів, які надають 

естетично гармонійні відчуття, і властивості, що дають частково 

дисгармонійні відчуття. Перші називає естетично м’якими, другі естетично 

гострими цінностями [399, c. 188]. 

Основним критерієм належності до типу цінності є наявність чи 

відсутність початкової фази прикрості у відчутті, і тільки потім визначені 

якості, які часто лише передбачаються. Таким чином, характеристика 

естетичних предметів нерозривно пов’язана з описом типу цінностей. 

Представлена типологія цінностей посередньо стосується власних якостей, що 
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формують визначені різновиди цінностей. Прекрасне відрізняється від гарного 

не типом, але іншими складовими характеристиками групи ціннісних якостей 

– те, що мале, дрібне, філігранне, служить гарному, а не прекрасному. Між 

комізмом і піднесеним не існує переходу в цій концепції, швидше за все тому 

що групи якостей, які утворюють позитивну ціннісність обох категорій, не 

мають спільних рис. 

Це один із нечисленних арґументів проти інтерпретацій, які в типології 

цінностей, здійсненої М. Валлісом, вбачають лише критерій переживання. 

Якби так було, перехід між вищеназваними категоріями був би можливий, 

оскільки вони викликають подібні за типом частково дисгармонійні відчуття. 

Невирішеною, натомість, залишається проблема, що ж визначає 

«естетичність» окремих категорій.  

Поділ на «м’які» і «гострі» естетичні цінності є у працях М. Валліса 

поділом всередині позитивних естетичних цінностей. Кожна цінність, яка 

може викликати естетичне переживання, є в цьому значенні позитивною 

естетичною цінністю. Прекрасне й гарне є м’якими, піднесене, трагічне, 

комічне, характерне й експресивне потворне – естетично гострими 

цінностями. Різниця між ними є різницею типу, а не сили, інтенсивності чи 

багатства відчуттів [399, c. 187]. 

Визнання комізму, трагізму а особливо потворного різновидами 

позитивної естетичної цінності є до сьогодні позицією, що має багато 

опонентів. М. Валліс прагнув проаналізувати зарахування до естетичних 

цінностей цих категорій. Він зауважував, що не кожна трагічність є естетично 

ціннісною. Естетик ставить питання, чи не є так само і з комічністю? У такому 

разі, твердить він, трагізм і комізм варто було б визнати лише аспектами 

прекрасного або естетично ціннісними якостями, але не (окремими) 

естетичними цінностями. Щодо потворного, він, натомість, зауважує, що як 

(моральному) благу протиставляється зло, так прекрасному (естетичній 

цінності) – потворність. Однак «потворне» з його різновидами (огида, жах, 
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бридота тощо) може мати різні значення й застосування. М. Валліс, зокрема, 

вирізнив три різновиди естетично потворних предметів: експресивно 

потворні, типово потворні та гротескні (від яких відрізняє неестетично 

потворні, огидні об’єкти).  

Якщо рухатися цим шляхом, доречно було б подумати, чи не варто тут 

назвати протилежності інших цінностей: негарне, відсутність вишуканості 

(банальність, брутальність, вульгарність, кітч, примітивність, пласкість) – і 

подивитися детальніше, чи і за яких умов протилежність естетичної цінності 

(не звичайна відсутність) може бути естетичною цінністю. 

 Як бачимо, у цій сфері більше запитань, ніж ствердних відповідей. По-

перше, естетичні ситуації не завжди є достатньо прозорими для аналізу; 

естетично небайдужі предмети (особливо твори мистецтва) ніби огортають не 

лише своїм змістом і структурою, але й якостями таких цінностей, 

обмінюються різними відтінками цих цінностей. По-друге, відбуваються 

різноманітні переходи між окремими естетичними цінностями, виникають 

посередні різновиди, а естетичні цінності нерідко виступають у різних 

поєднаннях з іншими цінностями. До цих проблем додається також 

непрозорість і несталість мови як такої. Однак усі ці обставини і пов’язані з 

ними труднощі не можуть відкинути факт, що маємо справу з естетичними 

цінностями, які є якісно різними. 

На непорозумінні, тобто визнанні гострих цінностей естетично 

негативними цінностями, протилежністю прекрасного у вузькому значенні, 

збудовано цілу теорію антиестетизму. 

Погляд про ритмічність появи одна за одною епох із м’якими 

цінностями і гострими цінностями в мистецтві вже в 30-і рр. ХХ cт. М. Валліс 

супроводив певними застереженнями. Він звертав увагу на те, що немає епох 

цілком однорідних стилістично, що існують перехідні періоди, що можуть 

з’являються твори зі змішаними цінностями, що народне мистецтво 

характеризується особливими вподобаннями й нарешті, що необхідно 
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враховувати позаестетичні аспекти цінностей. Кількість застережень 

і додаткових умов зростає з плином часу аж до сумніву, чи не є це 

конструкція, яка схематизує художню дійсність.  

К. Роснер при оцінці цього фрагменту концепції М. Валліса підкреслює, 

що якби вдалося довести, що існує зв’язок між домінантним у певній епосі 

типом естетичних цінностей та культурним тлом, то «психологічні категорії 

мали б вищість над формальними, володіли би більшою цінністю визначення, 

оскільки дозволяли б схоплення еволюції мистецтва як аспекту історії взагалі» 

[315, c. 176]. 

На думку авторки, намір М. Валліса не вдався, оскільки спирався він на 

помилкове переконання про незмінність шкали естетичних реакцій, тобто 

на тезу про «незмінність певного аспекту людської природи». Критерії, які 

служать для елімінації невідповідних переживань і недійсних оцінок мусять 

відсилатися або до певних тривалих характеристик предметів цих переживань, 

або до тривалих властивостей реципієнта. 

Критика концепції М. Валліса, здійснена К. Роснер, стосується усіх 

концепцій, які пов’язують зміни в мистецтві з широко сприйнятою 

естетичною вразливістю. Роснер вважає: якби Валліс визнав, що в історії 

змінюються не тільки способи реагування на окреслені об’єктивні 

властивості, але змінюється також шкала естетичних реакцій, то «розсипався 

б останній аргумент проти релятивізму» [315, c. 176]. 

Дещо інакше трактує цю проблему інша польська дослідниця 

Т. Пенкаля. На її думку, релятивізм далі б розширився. Чи щось залишається 

незмінним, даючи тим самим підґрунтя для порівняння естетичних оцінок? 

Тільки така постановка питання схоплює суть релятивізму М. Валліса [298, c. 

XCIX]. Щодо естетичних суджень М. Валліс підкреслює, що йому не йдеться 

про встановлення будь-яких незмінних законів, але їх «змінність» є, однак, 

обмежена епохою, культурою тощо. Йдеться про те, що в їх межах певні 

закони є такими, що зобов’язують, а правила – описують. М. Валліс 
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наголошував при цьому, що підґрунтям дійсної естетичної оцінки є естетичне 

оцінювання, яке спирається на дійсне відчуття. Він не відділяв естетичного 

оцінювання від художнього, але зауважував, що в цілісній оцінці твору саме 

відчуття не було достатнім для надання оцінки. 

Поділ естетичних цінностей на «м’які» й «гострі» слугував М. Валлісу 

не тільки засобом у боротьбі з крайнім естетичним релятивізмом. Так само 

гаряче протиставлявся він у своїй позиції естетичному абсолютизму 

й монізму. Вчений твердив про існування різних, але рівноцінних типів 

мистецтва. Художній плюралізм у концепції М. Валліса є важливою основою 

для обґрунтування естетичного плюралізму. Ця позиція означала визнання 

існування якісно відмінних естетичних цінностей: прекрасного, гарного, 

піднесеного, комічного, потворного і трагічного.  

У працях про естетичні предмети дослідник допускає можливість різних 

видів однієї цінності, наприклад прекрасного, на ґрунті відмінних типів 

культур і в різних епохах. Різноманітність естетичних цінностей не виключає 

вподобання різних типів естетичних цінностей тим самим реципієнтом. 

Коронним арґументом естетичного плюралізму є у М. Валліса переконання в 

існуванні різних, хоч і рівноцінних видів естетичних предметів і різних типів 

переживання щодо них.  

Непростою виявилася справа однозначного окреслення позиції 

М. Валліса в теорії естетичної цінності. Проаналізувавши погляди М. Валліса, 

можемо виокремити основні моменти щодо способу її існування:  

– по-перше, естетична цінність є властивістю. Звідси можемо зробити 

висновок, що не можна визнати її самостійність. Вона не є буттєво автономна, 

також тому що має у своєму наповненні «емпіричні можливі стани речей»;  

– по-друге, цінність є буттєво похідною, оскільки її існування пов’язане 

з іншим предметом. Згідно з дефініцією цінності, прийнятою М. Валлісом, 

буття цінністю полягає в тому, що вона має здатність, яка як така 

є «розпізнана» власне в переживанні. Важко в цій ситуації визнати цінність 
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і переживання цілком незалежними, окремими буттями. Залежність між ними 

є очевидною, але не ґрунтується на буттєвій похідності; 

– по-третє, в концепції М. Валліса цінність не може існувати сама в собі, 

відокремлена від речі, власністю якої є, але лише у співіснуванні з нею. 

Залишається з’ясувати, чи це є буттєво формальна несамостійність чи 

матеріальна. Цінність за своєю формальною сутністю буттєво не самостійна 

відносно предмета, власністю якого є. Якісна природа цінності стверджує 

також її буттєву несамостійність в матеріальному значенні. В теорії 

М. Валліса якості цінностей і їх типи виникають і зі структури речей, і зі 

ставлення до них людини. Суб’єкт переживання не ставиться до цінності 

«у собі», але до цілого предмета, який є для нього ціннісним предметом 

завдяки «володінню» цією цінністю;  

– по-четверте, естетична цінність є, на думку М. Валліса, буттєво не 

самостійною відносно предмета, власністю якого є [394, c. 9]. Натомість 

предмет естетичного переживання є буттєво самостійний, хоч одночасно 

буттєво залежний. Буттєва залежність відрізняється від буттєвої  незалежності 

тим, що буттєво залежні об’єкти становлять дві взаємно відокремлені 

цілісності. Естетичний предмет вимагає для свого існування суб’єкта 

переживання, але не утворює з ним одну цілісність, ані теж не співіснує з ним 

у межах однієї цілісності. Якщо естетична цінність є буттєво несамостійна, це 

означає, що, будучи власністю об’єкта, утворює з ним одну цілісність і не 

може водночас бути буттєво залежною від іншої цілісності. М. Валліс веде нас 

до важливого для цілісності концепції висновку: буттєва несамостійність 

цінності як власності об’єкта виключає одночасну залежність від суб’єкта 

естетичних переживань. Буттєві моменти: несамостійність, похідність 

і несамостійність цінності слід брати до уваги, розглядаючи закиди 

Р. Інґардена. 

Загальна рефлексія, яка насувається, стосується поширеного 

нерозуміння поняття цінності як властивості. Література, присвячена 
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концепції М. Валліса, це досконало ілюструє. Підкреслений ним зв’язок 

властивості з її носієм інтерпретований натуралістично, всупереч букві самої 

теорії М. Валліса, цінність «відірвана» від предмета і зведена до 

індивідуального переживання. З цієї тези Валлісу приписують онтологічний 

суб’єктивізм у питанні існування цінностей. 

С. Моравський прямо пише, що позиція М. Валліса, незважаючи на 

ідентичні передумови, відрізняється від поглядів Я. Сегала і В. Вітвицького, 

для яких естетичний предмет є практично тотожний переживанню [257, c. 37]. 

Більш категорично оцінює позицію Валліса С. Дзямський. Він вважає, що 

М. Валліс, так само як і С. Оссовський «не можуть уберегтися від поступок на 

користь об’єктивізму в розумінні принаймні деяких елементів естетичної 

цінності» [124, c. 41-43]. 

Остаточно, однак, у характеристиці позиції М. Валліса у погляді 

С. Дзямського переважає факт, що дефінітивною характеристикою естетичної 

цінності визнана здатність викликати переживання. На цій підставі він, 

власне, й назвав М. Валліса поміркованим суб’єктивістом. С. Дзямський не 

виключає, що вибір іншої дослідницької поведінки може призвести до інших 

висновків. Зокрема, можливою була б така інтерпретація концепції 

М. Валліса, яка б «обґрунтовувала реляціоністичну теорію цінностей, згідно з 

якою цінність виникає з відповідних суб’єктивних і об’єктивних 

властивостей» [124, c. 4]. 

Свідченням на користь реляціонізму Валлісової концепції існування 

естетичних цінностей є те, що при характеристиці естетичної цінності позиція 

М. Валліса протиставляється як онтичному аксіологічному об’єктивізму, який 

трактує цінності як самостійні буття, що існують не залежно від конкретних 

предметів і від суб’єкта пізнання; так і радикальному суб’єктивізму, який 

цілком відкидає об’єктивне ґрунтування естетичних цінностей.  

Естетичні цінності, на думку М. Валліса, існують для визначених груп 

людей і змінюються в різні епохи і в різних культурних колах. Така теза може 
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розглядатися доведенням на користь соціокультурного реляціонізму його 

концепції естетичної цінності. Загалом, окреслення позиції М. Валліса в теорії 

цінностей як реляціонізму є вдалою інтуїцією, але, всупереч ілюзії, зовсім не 

легшою в обґрунтуванні. Треба пам’ятати, що ця позиція може охоплювати 

різні групи поглядів залежно від розуміння самої природи реляції. Позицію 

М. Валліса з реляціонізмом пов’язували С. Дзямський, Б. Дзємідок, 

Я. Рибіцький і Т. Павловський. 

Б. Дзємідок аргументує свою думку антисуб’єктивістичним характером 

міркувань М. Валліса і його полемікою з релятивізмом. Послідовний 

суб’єктивіст не здійснював би, на його думку, розрізнення на відповідні й 

невідповідні переживання й не відкидав би релятивізму. Я. Рибіцький називає 

аксіологічні погляди Валліса «психологічним реляціонізмом». Т. Павловський 

своєю чергою, вирізняє концепцію Валліса з огляду на усі чуттєві, 

інтелектуальні й почуттєві реакції, які проходять між суб’єктом та естетичним 

предметом, і подає як приклад «сучасного розуміння реляціонізму» [291, c. 

80]. 

Т. Пенкаля розділяє загальне бачення способу існування цінностей у 

М. Валліса з прихильниками реляціонізму, вона визнає, що концепція 

естетика виразно вказує на певну взаємодію суб’єкта і предмета в процесі 

формування цінності. Дослідниця не вважає, однак, задовільним таке 

розв’язання з філософської точки зору [298, c. XCV].  

Справді, з точки зору онтології цінностей з самого акту реляції між 

естетичним суб’єктом і предметом ще не виникає реляційність цінностей. 

Сама поява переживання не є достатнім доведенням ціннісності суб’єкта. 

У цьому значенні цінність знову ж таки не є результатом реляції. 

Досить цікавою була полеміка з крайнім релятивізмом, здійснена 

М. Валлісом у 30-ті рр. ХХ ст. з позиції естетичного плюралізму. Перемозі 

релятивізму він присвятив декілька своїх праць: «Про естетичні судження» 

(«O zdaniаch estetycznych»), 1932 р.; «Про розуміння художніх прагнень 
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у творах мистецтва» («O rozumieniu dążeń artystycznych w dziełach sztuki»), 

1935 р.; «Істинність і важливість естетичних суджень» («Prawdziwość 

i ważność zdań estetycznych»), 1937 р.  

Через декілька десятків років сам М. Валліс, однак, визнав, що в його 

поглядах згодом відбувся певний перехід у бік релятивізму. Визнає вчений 

також, що «естетичні цінності існують для певних визначених груп людей 

і змінюються з часом» [393, c. 10-12].  

Справжня зміна ставлення М. Валліса до критики релятивізму 

є відносно незначна, оскільки його критика спочатку цілила лише у крайній 

релятивізм, який автором «Сецесії» ніколи не був сприйнятий. Ця критика не 

стосувалася, однак, поміркованої версії цього напрямку. 

Оскільки релятивізм посилається зазвичай на факт розбіжності оцінок 

і естетичних уподобань, М. Валліс, не відкидаючи цей факт, прагнув показати, 

що, по-перше, розбіжність між певними естетичними оцінками є деколи лише 

вдаваною, по-друге, справжня розбіжність естетичних оцінок може бути 

значно редукована. 

Якщо постає дійсна розбіжність естетичних оцінок, то вона не завжди 

має бути рівнозначна суперечності. Якщо Петро і Павло висловлюють два 

різні особисті судження про одну картину, наприклад, Петро твердить: «Ця 

картина мені подобається (= ця картина дає мені естетично позитивне 

відчуття)», а Павло – «Ця картина мені не подобається», – то про жодну 

суперечність не йдеться, бо кожен із них говорить про щось інше, їхні 

судження мають відношення до різних відчуттів. Про суперечність можна 

буде говорити лише тоді, коли Петро і Павло будуть висловлювати різні 

естетичні судження безособового характеру: «Ця картина прекрасна» (Петро) 

і «Ця картина не є прекрасна» (Павло). Суперечність цих двох естетичних 

оцінок, однак, зовсім не має нас схиляти прийняти погляд, що ці оцінки 

є рівнозначні. Одна з них може бути хибна, оскільки в результаті її 

обґрунтування допущено помилку в міркуванні. Загалом, М. Валліс показав, 
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що редукційне міркування не є безсумнівним, існує значний ризик помилок 

[393, c. 39-43]. 

Ще одна можливість суперечності естетичних оцінок може полягати 

в тому, що основна оцінка, яка була висхідним пунктом, спиралася на 

неповноцінні, «невідповідні» естетичні переживання.  

На думку Б. Дзємідока, існують певні сумніви, чи справді відчуття 

переживання завжди є необхідною умовою будь-якого естетичного 

оцінювання. М. Валлісу не вдалося перемогти релятивізм, як він спочатку 

прагнув; він надав, однак, ряд сильних арґументів проти крайнього 

релятивізму й обмежив його необґрунтовані й деструктивні претензії. 

Критикуючи моністичні концепції в історії мистецтва, які визнають 

ціннісним тільки один тип мистецтва і зневажають решту (наприклад, 

визнання тільки класичного мистецтва й заперечення цінності примітивного 

мистецтва, готичного, візантійського, барокового тощо), М. Валліс закидає їм 

«суб’єктивність, тісноту, штучність» [385, c. 60], відсутність толерантності, 

що проявляється в ідеалізації одного типу мистецтва. 

Критикованим концепціям М. Валліс протиставив переконання, що 

кожен тип мистецтва, «який надає чи надавав більшій групі людей упродовж 

тривалого часу сильні, багаті і глибокі естетичні переживання, має бути 

визнаний повноцінним» [385, c. 21]. Учений вважає, що переконання про 

«існування багатьох різних, але рівноцінних типів мистецтва є однією 

з найважливіших концепцій сучасної естетики» [394, c. 21]. 

Концепцію естетичного плюралізму М. Валліс протиставляє не лише 

естетичному абсолютизму й монізму, але також крайньому естетичному 

релятивізму.  

У дослідженні М. Валліса естетична оцінка пов’язана з відчуттям, вона 

є «натуральним доповненням естетичного відчуття». Оцінка йде в парі 

з переживанням, хоча бувають випадки сильних і глибоких переживань, коли 

якість залишається невербалізованою. Потребу формулювання естетичних 
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оцінок М. Валліс пов’язує з рівнем художньої культури, однак вважає, що 

загалом естетично переживаємо значно більше, ніж формулюємо в оцінках. 

Естетична оцінка є, згідно з Валлісом, судженням типу: S є естетичне, 

що означає S є прекрасне, експресивне, піднесене, комічне. Естетична оцінка 

є інформацією не лише про предмет, але й про реципієнта, оскільки естетичне 

визначено одночасно як таке, що «відповідному реципієнту й за відповідних 

умов дає естетично позитивне відчуття».  

Вербалізацією естетичної оцінки є, за М. Валлісом, естетичне судження. 

Естетичні судження ніколи не є остаточними. Критерієм правильності оцінки 

є щирість висловлювань за темою пізнання. Оцінка може бути правильною 

й неправильною – якщо вона пов’язана з невдалим естетичним переживанням.  

Естетик уважав, що частину невідповідних естетичних суджень можна 

відкинути, бо вони спираються на неправильні естетичні переживання. 

Як зазначає Т. Пенкаля, у такий спосіб М. Валліс прагнув розбити аргументи 

релятивістів, а саме – розбіжність естетичних суджень [298, c. LXXXVI]. 

З обґрунтуванням істинності естетичних суджень М. Валліс мав чимало 

проблем. Вони були пов’язані з проблемою визнання значення поняття 

«естетичний», яке зводиться до здатності викликати естетичні відчуття, тобто 

до неверифікованого одиничного стану. Тому в обґрунтуванні естетичних 

оцінок М. Валліс розрізняв категоричні безособові судження від особових. 

Серед безособових він виділив одиничні судження, особливі й загальні, тобто 

такі, які приписують предмету здатність викликати естетичні переживання 

у всіх реципієнтів. Серед основних особових називає два типи естетичних 

суджень про звучання: S дає мені в певний визначений час відчуття і S дає 

мені естетичне відчуття. На його думку, всі естетичні судження остаточно 

обґрунтовуємо за допомогою суджень про одиничні естетичні відчуття. 

На переконання релятивістів, безособові судження виникають 

з особових. М. Валліс, натомість, твердить, що напрямок виникнення 

є зворотний до процедури обґрунтування естетичних суджень: з безособових 
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суджень виникають особові. Безособові судження є в такому разі основою, 

а особові – результатом. 

Оригінальність і заслугу позиції М. Валліса в цьому питанні підкреслює 

А. Новак [161, c. 253-254]. Він нагадує, що відповідно до панівного сьогодні 

переконання  порядок обґрунтування покривається з порядком логічного 

виникнення. М. Валліс, натомість, довів протилежне: естетичне 

обґрунтування полягає в підборі передумов до відомого висновку. З цим 

узгоджується тільки ризик висунення помилкової гіпотези. Тому естетичні 

судження ніколи не є остаточними. Естетичні судження не мають ані 

індуктивного, ані дедуктивного характеру. 

Тут М. Валліс використав улюблений, запозичений у Лукашевича вид 

редукційного мислення. Помітно, що М. Валліс усвідомлював, що не всі 

основні оцінки є водночас істинні і правильні; це означає, що не всі можуть 

бути підґрунтям естетичної оцінки. Оцінка може бути істинна і неправильна, 

якщо супроводжувала невідповідне естетичне переживання. 

Безпосереднє естетичне сприйняття й відчуття є необхідними умовами 

оцінювання і формулювання оцінок. Без переживання немає цінностей, отже, 

не можна оцінювати твір. На думку Б. Дзємідока, позиція М. Валліса в цьому 

питанні близька до поглядів американського філософа та естетика Девіда 

В. Пралла [127, c. 262].  

Визнання помилок у розумінні як однієї з причин неправильних 

естетичних оцінок мало бути наступним кроком у боротьбі з крайнім 

релятивізмом, перш за все було, однак, прочитане як позиція М. Валліса щодо 

способу існування цінностей. Саме так сприймав здійснений цим естетиком 

аналіз естетичного судження Р. Інґарден, закидаючи йому «психологізацію 

цінностей». Йшлося про цитований фраґмент, у якому М. Валліс пише, що не 

бачить жодної різниці між судженням «S є естетичне» та судженням «S є 

таке, що відповідному реципієнту за відповідних умов дає позитивне 

естетичне відчуття». 
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 Варто підкреслити, що умови, які висуває Р. Інґарден правильним 

естетичним оцінкам, принципово не відрізняються від вимог, які відносно 

естетичної оцінки сформулював М. Валліс. На думку Р. Інґардена, право 

видавати судження з приводу естетичної оцінки мають лише реципієнти, які 

наділені відповідними кваліфікаціями і безпосередньо переживають 

і пізнають твір [186, c. 238]. 

Загалом, погляди Р. Інґардена і М. Валліса на умови формування оцінки 

є подібними. Однак простежується відмінність у ставленні до проблеми змісту 

оціночних суджень. Спочатку М. Валліс так само, як Р. Інґарден, вважав, що 

оцінка йде в парі з естетичним переживанням, але в останні роки життя цей 

зв’язок не здається для нього таким очевидним, як раніше. Однією з причин 

цього сьогодні є, зокрема, радикальна зміна самого поняття мистецтва. 

У межах естетичної парадигми можемо назвати також інші причини відриву 

оцінки від цінності й естетичного переживання. На одну з них звертає увагу 

й сам М. Валліс. Естетик показує, як оцінки з часом творять дискурси, які 

мало чи зовсім не пов’язані зі справжнім впливом мистецтва на реципієнта.  

Плюралістична концепція естетичних явищ була розвинена 

й обґрунтована також С. Оссовським. Сфера естетичних цінностей 

визначається ним як така, що не є ані єдина, ані однорідна. У передмові до 3-

го видання «Біля основ естетики» читаємо: «Результати конкретних 

досліджень типів естетичних цінностей, типів естетичних оцінок і естетичних 

переживань довели до плюралістичних відповідей» [286, c. 7-8].  

У своїх дослідженнях теорії естетичних цінностей С. Оссовський 

здійснив делікатне поняттєве розрізнення естетичних цінностей, представив 

семантичний аналіз і класифікацію основних позицій та їх варіантів. Він 

також зіставив популярні в науці про мистецтво та поточні погляди 

з художньою практикою і практикою естетичного оцінювання.  

У статті «Прекрасне» («Piękno») 1936 р., опублікованій в енциклопедії 

«Світ і життя» («Świat i życie»), С. Оссовський стверджував, що не існує 
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якогось загального критерію прекрасного. Існують різноманітні типи 

прекрасного – проявлені різним чином, викликають естетичну позицію у тих, 

що відповідно налаштовані. 

Джерелом естетичних цінностей, на думку С. Оссовського, може бути 

експресія. У значенні властивості виражання чиїхось переживань 

і диспозицій, вона дозволяє нам вникнути в чужу психіку, відкриває дорогу до 

порозуміння між людьми, може бути засобом для пізнання чиїхось 

переживань, таких, які можуть бути для нас цінними самі по собі (наприклад, 

глибоких думок і піднесених почуттів) [288, c. 198].  

С. Оссовський вважає, що факт проникнення в чужу психіку сам по собі 

може становити естетичне задоволення. Спеціальну естетичну цінність, 

твердить естетик, має для нас делікатне і глибоке словесне відображення 

чиїхось переживань. Чарівність, яку нам дарує витончена психологічна 

повість, – це щось більше, ніж естетичне задоволення від правильного 

відображення дійсності. Ця чарівність випливає, згідно з естетиком, з того, що 

повість дозволила нам зазирнути в душу якоїсь істоти – так глибоко, що 

відкрила нам такі сфери, які взагалі були для нас недоступними. 

На думку С. Оссовського, глибше проникання в душу інших людей 

дозволяє нам брати участь у їх житті: на полях свого життя проживаємо чуже 

життя. Виходимо поза самих себе. Відбувається ніби примноження нашої 

екзистенції. З цим фактом, на думку естетика, пов’язані теорії про 

компенсаційну роль мистецтва: дозволивши нам проникнути в переживання 

героїв, мистецтво дає нам те, чого в реальному житті можна було б лише 

даремно очікувати [288, c. 199]. 

Проникнення у психіку творця є більш складною справою. Якщо ж нам 

це вдається, то відчуваємо особливе задоволення, твір стає ще цікавішим, 

оскільки він є, таким чином, віконцем у чужу душу, захоплює нашу увагу, 

а також викликає естетичну контемпляцію. 
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Щось аналогічне відбувається при естетичній оцінці людського тіла. 

Нам подобається, зазначає С. Оссовський, коли психічне життя сильно 

відбивається у вигляді тіла; нам подобається експресія рук; любимо обличчя, 

з якого можна багато вичитати. Цей чинник, на його думку, відіграє незмірно 

важливу роль при оцінці краси людського тіла. Нам не подобаються типові 

взірцеві обличчя в яскравій рекламі косметики, бо їм, як зауважує філософ, не 

вистачає експресії. Чарівність роденівських рук, облич і тіл полягає, згідно 

з Оссовським, у їх експресії [288, c. 200]. 

Найбільшим досягненням естетичної теорії С. Оссовського є здійснене 

ним розрізнення художніх і естетичних цінностей. У 1928 р. в нарисі «Про 

протиставлення природи і мистецтва в естетиці» («O przeciwstawianiu przyrody 

i sztuki w estetyce») С. Оссовський вперше висловив погляд, що існують два 

різні типи оцінювання естетичних предметів і дві цілком відмінні концепції 

естетичних цінностей: «Предмети, з якими естетика має справу, в одних 

випадках оцінюємо з точки зору переживань, отриманих при їх 

спостереженні, в інших – із точки зору тих творчих зусиль, завдяки яким цей 

предмет виник» [282, c. 49].  

Цей погляд отримав розвиток та обґрунтування у праці «Біля основ 

естетики», у передмові до третього видання якої читаємо: «Вже немає 

сумніву, що поняття естетичних цінностей і естетичних переживань не є 

пов’язаними, а в загальних естетичних теоріях має місце розбіжність між 

загальними тезами і сферою явищ, до яких вони належать» [286, c. 7].  

Твори мистецтва, як твердить С. Оссовський, оцінюємо або з огляду на 

причини (творча діяльність художника), або з огляду на результати 

(переживання реципієнта). Таким чином, здійснено розрізнення двох видів 

оцінювання: з огляду на прекрасне (естетичні цінності) і з огляду на артизм 

(художні цінності) [286, c. 282]. Отже, слід говорити не про дві концепції 

естетичної цінності, а про дві концепції цінностей в естетиці. 
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Ці дві концепції оцінювання не виділені ані в поточних оцінках, ані в 

теоретичних міркуваннях. Тому, на думку С. Оссовського, в сучасних 

європейських культурних колах поняття «естетична цінність» функціонує як 

«поняттєве зрощення». Змішання цих двох цінностей відбувається, також 

тому що на практиці між ними виникають певні кореляції. Естетичне 

переживання реципієнта часто є критерієм оцінки плідності творчого зусилля 

й навпаки: цінність, яку приписуємо твору мистецтва з огляду на вкладену 

в нього художню творчість, може бути досить важливим чинником 

естетичних переживань слухача чи глядача. Краса твору, що проявляється 

в реакціях слухачів чи глядачів, може тоді бути свідченням його художності; 

а в інших випадках художність твору може бути чинником його краси, ставши 

мотивом естетичних переживань. Важко, переконує С. Оссовський, оцінити 

майстерність якогось твору і при цьому не отримати естетичне задоволення. 

Художні цінності стосуються тільки мистецтва, вони є об’єктивними, 

оскільки їх критеріями є такі характеристиками твору мистецтва, які можна 

об’єктивно визначити (наприклад, оригінальність задуму, ступінь технічної 

складності, досконалість виконання, функціональність, правильність 

відтворення дійсності тощо) [286, c. 299-300]. Вирок щодо художніх цінностей 

не має спиратися на естетичне переживання, хоча при цьому вимагає 

компетенції і знань (зрештою, як і в концепції Р. Інґардена), які не притаманні 

кожному реципієнтові мистецтва. Тому є підстави ствердити, що художні 

цінності мають аристократичний характер.  

Своєю чергою, естетичні цінності мають демократичний характер, бо 

єдиним їх критерієм є естетичне переживання. При цьому вони 

є необ’єктивними, а об’єктивно-суб’єктивними (реляційними), оскільки їх не 

можна звести ані до характеристик, ані до переживань суб’єкта. Вони 

є результатом встановленого відношення між певними характеристиками 

об’єкта й переживанням суб’єкта. При цьому С. Оссовський не заперечує 

позахудожні й позаестетичні цінності мистецтва, наприклад, моральні, 
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релігійні чи політичні. Естетик вважає, однак, що вони не є компонентами 

художньої цінності, хоча суттєво впливають на її глобальну (суспільну) 

цінність.  

Розуміння художніх і естетичних цінностей, аналогічне до розуміння 

С. Оссовського, в 70–80-х рр. ХХ cт. запропонували естетики різних країн, 

наприклад, Річард Руднер, Каролін Корсмаєр і Пітер Ківі (США), Девід Бест 

(Велика Британія), Гьоран Гермерен (Швеція), Томас Кулька (Ізраїль), Ілька 

Орамо (Фінляндія), Здіслав Найдер і Богдан Дзємідок (Польща). При цьому 

більшість із них (окрім двох останніх) не знали, що їх попередником був саме 

С. Оссовський, а його дослідження цих питань з’явилися аж на п’ятдесят років 

раніше.  

З. Найдер вважає, що мистецтву притаманні два типи своєрідних 

цінностей: художні цінності й емпіричні цінності [269, c. 139-140].  

З. Найдер, як і С. Оссовський, свідомий того, що обидва типи цінностей 

сплетені між собою. Не йдеться про те, щоб на практиці розділити ці два типи 

оцінювання творів мистецтва, бо це є неможливим і, мабуть, непотрібним. 

Зрештою на практиці досить важко відділити естетичне оцінювання 

(у широкому значенні) мистецтва від позаестетичних форм оцінювання. 

Йдеться про теоретичне усвідомлення існування двох пов’язаних одне 

з одним, але різних типів оцінювання і врахування цього факту в теоретичних 

розв’язаннях.  

Подібну позицію у цій справі зайняв ізраїльський естетик Т. Кулька 

[229, c. 115], [230, c. 336]. Предметом його аналізу є, передусім, живопис, але 

пропоновані ним установки мають універсальний характер. У своїх статтях 

Т. Кулька відрізняє естетичну й художню чи художньо-історичну цінність 

картини. Цінність першого виду стосується візуальних якостей твору. Вона 

визначається завдяки візуальному сприйняттю і є відносно стабільною. 

Історичний контекст виникнення й ролі цієї картини, її автентичність та 

оригінальність не мають важливого значення. Проте всі ці фактори мають 
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велике значення при визначенні художньо-історичної цінності твору. 

Художню цінність не можна, на думку Т. Кульки, визначити без відповіді на 

питання: де, коли й ким намальована картина, – а також без порівняння її з 

попередніми творами, сучасними йому і більш пізніми. Важливим для 

визначення художньої цінності є те, чи це оригінал, підробка чи копія, а також 

те, чи твір є новаторським  у постановці й розв’язанні фундаментальних 

художніх проблем певної сфери мистецтва.  

При цьому, Т. Кулька зазначає, що естетичні й художні цінності картини 

на перекриваються. Досконалі з технічної точки зору копії, майстерні 

підробки й наслідування можуть мати таку саму естетичну цінність, як 

автентика чи оригінальні твори майстрів, при мінімальній чи практично 

нульовій художній цінності. Історія мистецтва також знає випадки, коли 

твори, визнані великими чи значущими з художнього погляду, мали 

мінімальну (наприклад, Дівчата з Авіньйону Пікассо) чи нульову 

(концептуальне мистецтво) естетичну цінність.  

Ідеальним рішенням є ситуація, коли картина одночасно має найвищі 

художні й естетичні переваги як, наприклад, у випадку творів Рембрандта чи 

Мондріана. Бувають, однак, цілі епохи, коли одна з цих цінностей 

трактувалася поверхнево. Академічний живопис ХІХ cт. концентрувався на 

естетичній досконалості, ігноруючи справу художніх інновацій, новий 

авангардизм, натомість, абсолютизує цінність новаторства й оригінальність, 

зневажаючи естетичні переваги. На думку Т. Кульки, принаймні мінімальна 

присутність обох цих компонентів є обов’язковою умовою, аби якийсь 

предмет був визнаний твором мистецтва. 

Про необхідність розрізнення художніх цінностей і естетичних 

цінностей твердив також ще один представник польської естетики першої 

половини ХХ ст. Леон Хвістек. Концепція естетичних цінностей Л. Хвістека 

нерозривно поєднується з його теорією переживань, викликаних твором 

мистецтва. Розуміння естетиком цих двох типів цінностей, однак, відрізняться 
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від окреслення їх у концепціях Р. Інґардена та С. Оссовського. Незважаючи на 

термінологічні відмінності й неідентичні позиції, значно ближчий 

Л. Хвістекові був М. Валліс, який поділяв естетичні цінності на «м’які» та 

«гострі». 

Прийняття пропонованої дистинкції дозволяє вдосконалити 

дослідницький апарат естетики, краще визначити її основні поняття і в 

результаті цього уникнути ряду непорозумінь, викликаних фактом, що 

найбільш ґрунтовні категорії використовують у різних значеннях (раз у 

широкому, раз у вузькому) й автори часто не усвідомлюють цього. Суттєвою 

справою є також автентичні проблеми традиційної філософської естетики, 

особливо її безпорадність (С. Оссовський відстоює переконання про 

естетичну природу мистецтва) щодо суперечливих пропозицій сучасного 

художнього авангардизму. 

Окреслення позиції С. Оссовського в естетичній аксіології 

безпосередньо пов’язане з його розумінням способу буття естетичної цінності. 

Якщо відштовхуватися від визначення ним «прекрасного» як «здатності 

викликати естетичні переживання» [286, c. 285], то випливає, що естетична 

цінність – це реляційна характеристика прекрасного предмета; таке розуміння 

не передбачає, чи це є риса залежна від чогось зовнішнього відносно цього 

предмета (наприклад, від предмета естетичного переживання) і в цьому сенсі 

відносна. На жаль, спроба визначення естетичного переживання вдалася лише 

частково: С. Оссовський сягнув до найближчого виду (є ним «життя 

миттєвістю»), а не видової різниці окресленого предмета. Додамо від себе, що 

таке відсилання не можливе без звернення до самих цінностей як  

(безпосередньо даних) кваліфікацій предметів естетичних переживань. 

Насправді С. Оссовський говорить про цінності самого предмета, а це художні 

цінності, приписані предмету з огляду на артизм творця. 

С. Оссовський трактує суб’єктивізм як прояв релятивізму. Стверджує, 

що речення «ця характеристика є суб’єктивна» рівнозначне реченню 
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«судження, яке приписує цю характеристику предметам, є суб’єктивне» 

[286, c 307]. Суб’єктивна характеристика – це характеристика, залежна від 

диспозиції особи, яка спостерігає цю характеристику, чи судження про неї. 

Далі С.Оссовський називає чотири версії суб’єктивізму (і, відповідно, 

об’єктивізму), останню у двох варіантах, при цьому не схиляється серйозно 

розглядати онтологічну та епістемологічну проблематику естетичної цінності.  

На думку С. Оссовського, ані об’єктивізм, ані суб’єктивізм не здатні 

охопити багатоманітності естетичних явищ, тому більш суттєвою та 

універсальною позицією, ніж реляціонізм, є, згідно з ним, плюралізм. 

Плюралізм С. Оссовського в теорії естетичних цінностей не зводиться, 

однак, лише до вирізнення ним двох основних типів цінностей і відповідних 

їм способів оцінювання. Плюралізм панує також всередині кожної з цих двох 

основних видів естетичних цінностей. Про визнання твору мистецтва 

художньо ціннісним свідчать, на думку вченого, дуже різні, часом навіть 

протилежні погляди, наприклад, оригінальність задуму й досконала 

вправність ремесла, формальні системи кольорів чи звуків і змістовні погляди, 

правильне відтворення дійсності чи теж її стилізація тощо. Подібну ситуацію 

маємо у сфері естетичних цінностей і скорельованих із ними естетичних 

переживань. Дуже різноманітними є як самі переживання, так 

і характеристики предметів, які ці переживання викликали [280, c. 254]. 

У питанні художніх цінностей С. Оссовський наближався до 

об’єктивізму, в питанні естетичних цінностей – до психологічного 

реляціонізму. 

У праці «Соціологія мистецтва» («Socjologia sztuki») C. Оссовський 

висловив думку, що проблема узгодження об’єктивності цінностей і їх ієрархії 

з суб’єктивністю естетичних уподобань, з чим безрезультатно боролася 

філософська естетика, може бути вирішена на ґрунті соціології: «Для 

соціолога справа об’єктивності в естетичних оцінках не є загрозою. 

Об’єктивна ієрархія естетичних цінностей – це ієрархія, прийнята 
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в суспільному оточенні, до якого належить той, хто в об’єктивність цієї 

ієрархії вірить» [284, c. 371].  

Хоча в окремих випадках, твердить С. Оссовський, можуть існувати 

естетичні оцінки, що мають визначене дійсне підґрунтя (наприклад, 

оригінальність задуму, технічна досконалість виконання тощо), яке не 

залежить від позиції різних суспільних груп, однак, в останній інстанції треба 

спиратися на соціологічно сприйняту об’єктивність: оскільки не має жодного 

критерію, який би дозволив у всіх випадках визначати естетичні цінності та 

ієрархії, то завжди якесь суспільне оточення вирішує, що конкретно в певних 

випадках визначає об’єктивність естетичних цінностей твору мистецтва [284, 

c. 371]. Саме такий підхід, на думку Б. Дзємідока, виключає можливість 

приписання С. Оссовському суб’єктивізму. Здається, що соціологічно-

культурний реляціонізм, який відстоює С. Оссовський, є тією концепцією, яка 

дає найбільше шансів для досягнення задовільного розв’язання. 

Складно при цьому не погодитись із Р. Інґарденом, який твердить, що 

так само як переживання, викликане якимось предметом, не ідентичне з ним, 

так само й цінність естетичного переживання слід відрізняти від цінності 

предмета, що викликав це переживання. Складно також не погодитися 

з С. Оссовським, який твердить, що естетичне переживання не можна 

приймати мірилом естетичної цінності, а інтенсивність цього переживання 

показником високості естетичної цінності предмета (наприклад, твору 

мистецтва), який викликав це переживання. 

Якщо цінності твору мистецтва зведені до переживань чи позицій, то 

художня цінність і такі поняття, як «досконалість виконання», «талант», 

«оригінальність», «новаторство» тощо втрачають будь-який сенс, а роль 

художника зводиться до нуля. 

Естетичний суб’єктивізм не може пояснити тривалість певних художніх 

і естетичних цінностей, багатовікового визнання шедеврів і притаманної всім 
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типам культур ієрархії художніх цінностей, сприйнятих як об’єктивні 

й загальновизнані представниками цієї культури. 

Онтологічний естетичний об’єктивізм (ідеалістичний і натуралістичний) 

або веде до відриву сфери цінностей від людини, що не здається раціональним 

і обґрунтованим і може вести до містифікації світу цінностей, до його 

трактування як цілком гетерономного щодо людини, або теж за необхідності 

відсилається до переживань і позицій індивіда, в результаті чого перестає бути 

послідовним об’єктивізмом і на практиці переходить у реляціонізм. 

Як слушно зауважує Б. Дзємідок, нікому до цього не вдалося визначити 

загальну характеристику, спільну для всіх прекрасних предметів (яка була б 

необхідною й достатньою умовою прекрасного), або ж групи характеристик, 

які б дозволили виокремити естетичні цінності в онтологічній сфері [126, c. 

XXXV]. 

Послідовники плюралістичного об’єктивізму, які стверджують, що 

прекрасними можуть бути абсолютно різні групи понять, оминають, однак, 

досить суттєві питання: хто і коли ці групи як естетично ціннісні визначив і 

чому вони визнаються естетично ціннісними. 

Загалом, єдиний різновид об’єктивізму, який можна успішно 

відстоювати, – це соціологічний об’єктивізм. Будь-який соціологічний 

об’єктивізм є, однак, безпосередньо виразом соціологічного естетичного 

реляціонізму. В цьому випадку замість індивіда (чи індивідів) і його 

переживань суб’єктним членом реляції стає суспільна група, яка визначає 

й навіює індивіду відповідні ієрархії цінностей. 

Визнання мистецтва суспільним феноменом є в теорії С. Оссовського 

проявом поміркованого релятивізму. На думку Б. Дзємідока, поміркований, 

історичний та соціологічний естетичний релятивізм є більш удалою позицією, 

ніж крайній релятивізм і естетичний абсолютизм. Варто підкреслити, що 

проблематика відносності естетичних оцінок і цінностей та можливість 

об’єктивного обґрунтування оціночних суджень є актуальною і характерною 
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для сучасної естетики. Дослідження і спори на цю тему велися у другій 

половині ХХ століття [244], [88], [136]. Деякі представники аналітично-

лінгвістичної естетики вважають, що це є відповідний предмет естетики, яка 

може мати справжні повноваження тільки як метакритика. 

 

 

Висновки до 4 розділу 

 

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. З’ясовано, що 

більшість із них розглядає естетичну цінність найбільш очікуваним ефектом 

естетичного переживання твору мистецтва, а також основним і визначальним 

його критерієм.  

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.  

Встановлено, що представники універсальності естетичного 

переживання в польській естетиці першої половини ХХ ст. прагнули, 

передусім, здійснити цілісний і системний аналіз взаємозалежності естетичної 

цінності від якісних характеристик предмета естетичного переживання. При 

цьому Г. Ельзенберг висловлювався щодо об’єктивності і абсолютності 

естетичних цінностей, більш помірковану позицію в цьому питанні займав 
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Р. Інґарден. Натомість позицію Л. Блауштайна можна визначити як  

естетичний реляціонізм.  

Концепціям представників у польській естетиці естетичного плюралізму 

характерний аналітичний підхід. В. Татаркевич і М. Валліс прагнули 

здійснити ґрунтовний аналіз природи й основних характеристик естетичних 

цінностей, виявляючи їх зв’язок із предметом естетичного переживання; вони 

визначали спосіб буття естетичних цінностей, окреслюючи тим самим свою 

власну позицію в цьому питанні. Натомість С. Оссовський переймався 

переважно осмисленням критеріїв естетичних цінностей, прагнув визначити, 

що може бути їх причиною і яке це має значення для переживань реципієнта, 

а також наголошував на соціокультурному підґрунті формування естетичних 

суджень. Усі три представники естетичного плюралізму в польській естетиці 

підкреслювали існування різноманітних видів і типів естетичних цінностей.  

Позицію В. Татаркевича і М. Валліса можна визначити як естетичний 

реляціонізм і плюралізм. Для позиції С. Оссовського найбільш відповідним 

є окреслення соціологічного естетичного реляціонізму.  
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РОЗДІЛ 5 

ЗНАЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 

ДЛЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕСТЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ І МИСТЕЦЬКОЇ 

ПРАКТИКИ 

 

 

Осмислення значення польської естетики першої половини ХХ ст. для 

розвитку сучасної естетичної теорії та мистецької практики має враховувати 

окреслену польськими естетиками перспективу подальшого розвитку 

естетичної теорії у зв’язку з перетвореннями у сфері образотворчості, що мали 

місце з початку ХХ ст. При цьому важливо звернутися до здійсненого ними 

аналізу тогочасної художньої творчості, а також визначення в їхніх 

концепціях аксіологічного горизонту естетичного переживання творів 

сучасного мистецтва. 

 

 

5.1. Від арт-критики до теорії розуміння: аналітика мистецтва початку – 

першої половини ХХ ст. у концепціях представників польської естетики  

 

Проблеми, пов’язані з розумінням сучасного мистецтва, породжені, 

зокрема, тим, що його прояви оцінюють переважно через призму традиційної, 

часто нормативної естетичної теорії, яка затискає сферу художньої творчості 

в чітко регламентованих рамках, викликає опір митців і породжує численні 

дискусії серед теоретиків. Подібні проблеми у площині сучасного мистецтва 

стали логічним результатом тисячолітньої історії його сприйняття.  

Мистецтво прагнуло до автономності, протиставлялося природі й науці, 

хотіло зайняти особливу нішу серед інших практик, підкреслюючи свою 

унікальність. У результаті цього відбулося звуження самого поняття 

«мистецтво» (зведення його до ряду позитивних естетичних цінностей) 
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і також сфери його застосування. Ситуація почала змінюватися лише 

наприкінці ХІХ століття. Однак і сьогодні питання визначення поняття 

мистецтва, як і положення його ідентичності, залишається відкритим.  

Початок ХХ ст. – це період бурхливих змін у сфері мистецтва. Тому 

закономірно, що польські естетики першої половини цього століття 

намагалися осмислити ці зміни в межах власних теорій. Варто при цьому 

відмітити, що їхні погляди на мистецтво початку – першої половини ХХ ст. 

відображають характерні для їхніх концепцій підходи й позиції в розумінні 

основних естетичних феноменів (естетичного переживання й естетичної 

цінності), аналіз яких представлений у попередніх розділах цього 

дослідження.  

Відповідно до своїх переконань, деякі з представників польської 

естетики досліджуваного періоду демонструють певне дистанціювання щодо 

нових явищ у мистецтві. Зокрема, революційні зміни в мистецтві початку – 

першої половини ХХ ст. не були предметом досліджень представника 

радикального об’єктивізму та абсолютизму в естетичній аксіології 

досліджуваного періоду Г. Ельзенберга.  

Інші представники універсалізму у сприйнятті естетичних феноменів, 

зокрема Р. Інґарден та Л. Блауштайн, зосереджувалися на аналізі лише тих 

явищ тогочасної образотворчості, що відповідали теоретичним установкам 

їхніх естетичних концепцій, а також входили до кола їхніх наукових інтересів.  

Не дивно, що найбільш відкритими до трансформацій у мистецтві 

першої половини ХХ ст. виявилися представники плюралізму в польській 

естетиці: В. Татаркевич, М. Валліс і С. Оссовський. Вони намагалися 

окреслити перспективу подальшого розвитку естетичної теорії, яка б 

ураховувала зміни в тогочасній мистецькій практиці.  

Аналіз деяких проявів і напрямків авангардного мистецтва початку 

ХХ століття здійснив Р. Інґарден. У полі його зору перебувало, зокрема, 

абстрактне мистецтво. Погляди на абстрактне мистецтво містяться 
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в четвертому й дев’ятому параграфах його праці «Про будову картини» [195], 

а також у статті «Про так званий абстрактний живопис» [187].  

Р. Інґарден пише про можливість існування непрезентативних образів, 

які для свого адекватного сприйняття вимагають повної ізоляції від оточення. 

Цей образ вимагає від глядача концентрації уваги лише на ньому. На думку 

Р. Інґардена, він є певною єдиною самодостатньою естетичною цілісністю.  

Метою появи статті «Про так званий абстрактний живопис» було 

прагнення Р. Інґардена зрозуміти абстрактний живопис за допомогою 

структурного аналізу. Філософ звернув увагу на різницю абстрактного 

і презентативного живопису в питанні їх сприйняття. Традиційно 

налаштований на сприйняття зображеного образу, реципієнт абстрактного 

твору не знає як поводитися, відчуває свою безпорадність і навіть відкидає як 

неважливе те, що йому дає побачений образ [187, c. 198].  

Про сутність stricte «aбстрактної» картини Р. Інґарден зауважує, що 

вона позбавлена зображуваних об’єктів. Єдине, що в ній залишається, – це 

певна система кольорових плям, світла й тіні, а також цілісність, із них 

сформована. Сприймаючи їх, глядач залишається при них, не маючи приводу 

вийти за їхні межі, як це відбувається у випадку зображувальних картин.  

Тому Р. Інґарден пропонує використовувати термін живопису 

«конкретні» картини, а не «абстрактні», оскільки те, що в них є для огляду, є 

конкретним, чисто візуальним твором [187, c. 205]. Учений зауважує, що 

назву «конкретний живопис» часто пропонують самі художники (зокрема, 

Дж. Арп).  

Вивчаючи питання оцінювання творів абстракціонізму, Р. Інґарден 

зазначає, що положення загальних умов появи естетично ціннісних якостей на 

основі чисто візуальних моментів (кольорів, світла, тіні, форм) теоретично ще 

не вирішене. Естетик підкреслює, що абстрактне мистецтво є досить 

складним, оскільки художник має інтуїтивно передбачити естетично ціннісні 

якості та їх набір, що формує окреслену естетичну цінність, ще до того, як 
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з’ясує, яка основа чисто візуальних якостей може чи мусить довести до 

бажаних якостей цінності. При цьому величезна кількість «абстрактних» 

картин не є, на думку філософа, чітко непрезентативними, а часто 

трапляється, що вони не мають жодних художніх цінностей, оскільки є, по 

суті, кітчем [187, c. 217]. 

Р. Інґарден виокремлює декілька значень «абстрактного образу». 

Здійснює, крім того, ретельний феноменологічний аналіз цього поняття.  

У праці «Про будову картини» йдеться також про імпресіонізм та 

кубізм. Естетик зазначав, що у творах кубізму відбувається відмова від 

відтворення змістів на користь зображених об’єктів. Порівнюючи 

імпресіонізм із кубізмом, Р. Інґарден писав: «Імпресіоністи наголошують на 

багатстві та різноманітності безпосередніх кольорових плям, [...] кубізм 

здійснює спробу якнайбільше абстрагуватися від цієї різноманітності 

і змінності. Таким чином, у картині відбувається реконструкція з чуттєвого 

підґрунтя виглядів лише найпростішого матеріалу, часто зведеного до одної 

якості» [188, c. 51].  

Різниця між імпресіонізмом і кубізмом, на думку Р. Інґардена, полягає 

в методі творення. При репрезентації речі у формі кулі кубізм вибирає серед 

різних еліпсів такий, у якому форма кола є найбільш виразною. 

В імпресіоністському живописі, натомість, вибирають такий вигляд, який був 

би найбільш ефектний і найкраще передавав би вигляд кола при 

спостереженні за ним в оберненій перспективі.  

Відомо, що Р. Інґардена звинувачували в нормативізмі. Певною мірою 

це звинувачення відповідає дійсності, оскільки філософ визначає умови, які 

слід виконати, аби певний предмет був визнаний твором мистецтва. Все ж 

цінність його естетичної теорії полягає в тому, що нею він засвідчив тяглість 

мистецтва загалом і актуальність тез традиційно орієнтованої естетики, як 

чинять це також Г.-Ґ. Ґадамер, В. Татаркевич, М. Валліс та ін. Р. Інґарден 

підкреслював автономність «країни мистецтва» [196, c. 183], і тому його 
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концепція залишається досі актуальною. Заслугою концепції Р. Інґардена є, 

зокрема, те, що йому вдалося увиразнити естетичний вимір творів мистецтва.  

У своїх естетичних дослідженнях Л. Блауштайн критикував естетичний 

«дальтонізм» і пов’язану з ним відсутність відчуття меж між мистецтвом 

і дійсністю. Сьогодні ці межі дедалі більше розмиваються. Наприклад, 

віртуальна дійсність заступає реальну. На думку Л. Блауштайна, відсутність 

межі, неможливість розрізнення імагінативного предмета й дійсності 

перешкоджають естетичному переживанню. Крім того, постає актуальне 

питання естетичного оцінювання продуктів сучасної творчості, що постали в 

результаті зникнення напруги між тим, що художнє, й тим, що утилітарне, що 

не має жодної художньої цінності. 

Скасування меж, на думку Блауштайна, є виразом духовної втоми 

й відмови від зусилля. Однак у художніх звершеннях воно може виражати 

течію творчого пошуку. Зусилля перетину меж, зауважує Блауштайн, 

притаманне мистецтву з початку ХХ століття, і часто це усвідомлене зусилля.  

Доланню меж, твердить Блауштайн, зазвичай притаманний опір 

і свідоме чи несвідоме встановлення нових обмежень в іншому місці чи на 

нових просторах. Відомі також випадки відмови від напруги між тим, що 

художнє, й тим, що корисне. Достатньо навести приклад т. зв. мистецтва 

ілюстрації, тобто «агіток». Усупереч видимості, воно не становить 

теоретичної проблеми. Бачимо тут не лише працю скасування меж, але їх 

долання [96, c. 13-15]. Цю проблему підіймав також Г.-Ґ. Ґадамер [164].  

У сучасних дослідженнях аудіовізуальної культури можна зустріти 

безперечне переконання, що естетична парадигма більше не зобов’язує, 

оскільки голос отримала парадигма суспільної комунікації. Іншими словами, 

зацікавлення естетичним досвідом і пошук його сутності в ізольованому 

характері сприймається як щось анахронічне, не адекватне сучасному 

дискурсу й сучасним культурним тенденціям. 
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Для Л. Блауштайна «межа» не є нерухомою сталою лінією, яка 

контролює, розділяє і яку не можна перетинати. Навпаки, межі перетинаємо. 

Блауштайн належить до тих, хто вірить у дійсність. «Імагінативні предмети, – 

пише він, – лежать десь поза, над нашим просторовим світом. І тут криється 

джерело нашого почуття піднесення над реальністю життя в естетичному 

переживанні пластичних творів, театру й кіно» [96, c. 13].  

Подібну різницю між імагінативними й реальними предметами 

Л. Блауштайн вбачає в часовому вимірі. «Час, у якому виникають, тривають 

і зникають імагінативні предмети, не є часом реального світу, який оточує 

глядача» [96, c. 13]. Жодні часові відношення не пов’язують імагінативні 

предмети з подіями цього світу. Але все ж вражає подібність між 

імагінативними, дійсними часовими і просторовими предметами. Тому 

Л. Блауштайн так само, як Р. Інґарден, вводить поняття «квазі». Він називає 

імагінативні предмети квазі-часовими і квазі-просторовими, зауважує, що 

здатність осягнення окремішності імагінативної художньої дійсності не є 

вродженою, а навпаки, характеризує, передусім, культурних і освічених 

людей. 

Достатньо цінними є спостереження В. Татаркевича щодо мистецтва 

початку і першої половини ХХ ст. Естетик прагнув проаналізувати ті зміни, 

що відбулися в художньому житті початку ХХ ст., намагався визначити 

причини цих змін, порівнюючи мистецтво першої половини ХХ ст. 

з мистецтвом попереднього періоду. Крім того, він прагнув виявити зв’язок 

трансформацій у тогочасному мистецтві з розвитком нових напрямків 

філософії. Зокрема, він зауважує, що  на відміну від мистецтва ХІХ ст., яке 

вирізнялоcь тим, що мало програмний уклад, відповідало смакам загалу і в 

результаті цього було конвенційним, мистецтво першої половини ХХ ст. 

є програмно опозиційним. Конвенційне мистецтво минулого створювало, 

згідно з філософом, швидше речі прекрасні, ніж нові; теперішнє – навпаки. 

Раніше мистецтво прагнуло радувати, тепер – шокувати [350, c. 53].  
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В. Татаркевич уважає, що зміни в мистецтві пов’язані з явищем 

авангардизму й відбувалися у три етапи: етап проклятого авангардизму – 

войовничого – переможного. Перший етап припадає ще на ХІХ ст., коли 

панувало конвенційне мистецтво, але з’являлись поодинокі незалежні митці, 

які не зважали на загальну думку, провокували її; сьогодні вони славетні, тоді 

вважалися «проклятими». В останні десятиліття того століття «опозиціонерів» 

стало більше, вони об’єднувалися в асоціації; тоді з’явилися школи 

символістів та імпресіоністів. Однак авангардизм ще не мав тоді широкого 

визнання і впливу [350, c. 54].  

У ХХ ст. авангардне мистецтво стало поширеним явищем, викликаючи 

захоплення. З’явилися великі авангардні угрупування (сюрреалізм, футуризм, 

кубізм, абстракціонізм, експресіонізм тощо). В. Татаркевич уважає, що саме 

авангардизм сприяв тому, що свобода в мистецтві не просто допускалась, але 

й вимагалась; відповідно до цієї вимоги у згаданий період завершились утиски 

художників.  

Після першої, а особливо після другої світової війни авангардизм став 

переможним. Авангардні митці були затребувані, добре оплачувані, відомі. 

Консервативні художники були, натомість, відкинуті на узбіччя, прагнули 

наслідувати авангардистів. Якщо модернізм назвати войовничим 

авангардизмом, то, як зауважує філософ, можна сказати, що з війни почався 

період постмодернізму. Авангардизму вже нема, якщо, твердить він, є лише 

авангардизм. 

Авангардизм, за В. Татаркевичем, переміг завдяки таланту художників, 

своїй інакшості, яка стала своєрідною програмою: нехай буде інакше, ніж 

було. Саме інакшість підняла цей напрямок на вершину і лише вона може 

його тут утримати: якщо раніше авангардне мистецтво відрізнялося від 

конвенційного, то тепер має щоразу бути іншим, відмінним від самого себе, 

невтомно має бути новим; мистецтво, яке зародилося з бунту, тепер стало 

професією. 
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Основною рисою авангардного мистецтва В. Татаркевич визначає 

новизну. Але ще однією його характеристикою є кидання у крайність. 

Кількість крайніх рішень була обмеженою, натомість їх поєднання з новизною 

дало змінам вигляд кидання з кінця в кінець, поляризації, відходу 

й повернення до крайностей. На думку В. Татаркевича, причиною цього є те, 

що сучасне мистецтво має розбіжні інтенції – хоче бути собою, а водночас 

бажає створювати засоби масового переказу, належить до технічної ери, 

а разом із цим прагне «полювати на таємницю» в невідомому світі. 

Філософ стверджує, що у сфері сучасного мистецтва простежується 

схильність до супротиву: проти музеїв – не вони є призначенням мистецтва; 

проти естетики – вона узагальнює індивідуальний досвід, а з узагальнень 

народжуються догмати; проти розрізнення художніх видів – це неістотне; 

проти форми – вона цементує живу творчість; проти суспільного трактування 

мистецтва – через це воно перестає бути особистою справою, розмовою 

творця зі всесвітом; проти реципієнтів, глядачів і слухачів – є непотрібними; 

проти митця – кожен може ним бути; проти концепції авторства – в гепенінгу 

втратило сенс; проти самих творів мистецтва – є непотрібними і ми ними ситі; 

проти самої інституції мистецтва. Навіть проти самого поняття «мистецтво» 

[350, c. 56]. 

У цьому контексті згадаймо про те, що в 1919 р. Станіслав Ігнатій 

Віткевич віщував кінець мистецтва, вважаючи, що цей процес вже розпочався. 

Він називав дві причини цього явища:  

1) людство втратило «метафізичне хвилювання», яке є справжнім 

джерелом  мистецтва;  

2) факт, що в світі існує обмежена кількість подразників та їх 

комбінацій, вони вичерпуються; звикаючи до них, людина щоразу слабше 

реагує на них, аж поки не перестане реагувати зовсім.  
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С. І. Віткевич переконаний, що ніщо не зможе затримати цей процес. 

Він вважав, що людство зможе досконало обходитись без мистецтва і нічого 

іншого в цьому напрямку не з’явиться [422, c. 432]. 

В. Татаркевич зазначає, що не всі естетики думають так, як 

С. І. Віткевич, хоча й певна їх частина проголошує ліквідацію мистецтва, 

вважаючи його всього лише перехідним етапом життя людей. 

Мистецтво, зауважує естетик, за своєю природою є сферою свободи, 

а тому може мати різний вигляд. Свого часу Ф. Шилер сказав, що мистецтво 

є тим, що саме визначає свої правила. Це, між тим, свобода в певних рамках: 

конструювання форм, відтворення речей, виражання переживань так, як вони 

реалізовані в якомусь творі. Сам проект без його реалізації не є мистецтвом.  

Те, що мистецтво може перестати бути малюнком олійною фарбою на 

полотні, оправленим у позолочені рами, – це безперечно. Але воно може 

тривати в інших формах. Більше того, мистецтво існує не лише там, де є його 

дефініція, випрацюване її поняття і готова теорія. Наприклад, не було їх 

у гротах Ласко, але там є твори мистецтва. 

В. Татаркевич міркує, чи мистецтво сьогодні втратило свої давні 

функції, зокрема, відтворення? Радикальний абстракціоніст Бен Ніколсон 

пише: «Спираючись на досвід абстракції, поволі маємо перейти назад до 

фігуративності». В. Татаркевич від себе додає, що живемо в часи пошуку 

новизни, але історія вчить, що все змінюється, тому можна передбачати, що 

потреба змін теж минеться. Не зважаючи на заповіді кінця мистецтва, які 

проголошують час від часу теоретики й митці, цього, твердить він, і досі не 

сталося [350, c. 60-61]. 

Естетик прагнув з’ясувати, чи філософія вплинула на появу сучасного 

абстрактного мистецтва. Він звертає при цьому увагу на те, що деякі 

теоретики абстрактного мистецтва (зокрема, Г. Рід) говорять, що його появі 

сприяв, зокрема, інтуїтивізм А. Бергсона.  
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Згідно з В. Татаркевичем, абстрактне мистецтво загальною концепцією, 

моделями та фотографіями коливань і хвиль надихала нова фізика. 

Становленню сучасного мистецтва сприяла, на його думку, також філософія 

А. Н. Уайтхеда, який зробив крок від фізики до естетики. Для прикладу, 

В. Кандинський писав: «Розпад атому дорівнював у моїй душі розпаду всього 

світу. Враз було зруйновано найміцніший мур. Все стало непевне, хитке, 

м’яке». Це було в 1911 р., в часи зародження абстракціонізму [349, c. 182]. 

Гештальт-психологія у ХХ ст., за В. Татаркевичем, також сприяла появі 

абстракціонізму (як психоаналіз сприяв появі сюрреалізму). Ця теорія схиляла 

митців до зображення самих форм. Часом ця теорія викликала бажання 

розриву з тиранією загальних форм, сприяла виникненню негеометричного 

мистецтва. 

Серед філософських напрямків, які мали вплив на розвиток 

абстракціонізму, В. Татаркевич виділяє: 

а) феноменологію Ф. Брентано. Він твердив, що характеристикою 

психічних актів є їх інтенційність, тобто скерування на якісь об’єкти, інтенції 

актів є різними, вони можуть бути скеровані на різні об’єкти – реальні, 

конкретні, ідеальні й абстрактні. Під кінець життя Брентано змінив погляд, 

казав, що об’єктами актів є лише конкретні речі. Але значна частина його 

школи продовжувала розвивати первісну теорію, зокрема, австрійська школа 

на чолі з А. Мейнонгом, що розвивав загальну «теорію предметів», яка 

охоплює реальні, конкретні, а також нереальні й абстрактні предмети. Такої 

позиції дотримувався також Е. Гусерль, який досліджував різноманітні 

інтенції розуму й відповідні їм «феномени», як реальні, так і ідеальні. Вся ця 

багатоманітність актів і предметів від Брентано до Гусерля проголошувалась 

у сфері пізнання. В. Татаркевич стверджує, що якби ці філософи займалися 

мистецтвом, то мали б підстави дійти від епістемологічних принципів до 

аналогічної позиції: визнання абстрактного мистецтва. Саме до цього дійшов 

головний естетик феноменології Роман Інґарден. 
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б) неопозитивізм, який походить від Д. Г’юма: реальні науки 

спираються на досвід, а формальні – на довільні аксіоми, з них роблять 

висновки, досліджують зв’язки між поняттями і твердженнями, незважаючи 

на їх реалізацію в світі; тому можливими є різні геометрії, різні логіки, на які 

спираються аксіоми [349, c. 185-187].  

В. Татаркевич прагнув також з’ясувати, чи в давнину серед філософів 

і теоретиків мистецтва існували погляди, які б могли вплинути на становлення 

абстрактного мистецтва. Він приходить до висновку, що такі погляди були 

характерні, насамперед, для вчення Платона. У «Філебі» Платон писав, що 

коли говорить про красу, то має на увазі не красу живих істот, але красу таку, 

як пряма лінія й коло. В. Татаркевич зауважує, що, таким чином, Платон був 

речником не лише абстрактного, але й космічного розуміння прекрасного. Він 

випередив сучасне мистецтво в його сутнісних речах: слова з «Філеба» 

можуть бути гаслом сучасного мистецтва. Однак В. Татаркевич звернув увагу 

на відмінність між поглядами Платона і сучасним мистецтвом: хоча античний 

мислитель і вважав, що геометрична краса є найдосконалішою красою 

Всесвіту, але йому не спало на думку, що мистецтво може ставити собі 

завдання цю красу зобразити. 

Подібні ідеї характерні також для доби класицизму. Зокрема, 

Й. Вінкельман вважав, що прекрасне має бути прозоре як вода з чистого 

джерела, яка є здоровішою настільки, наскільки менше в ній смаку. Таким 

чином, прекрасного в творі мистецтва є тим більше, чим менше воно має 

індивідуальних рис, чим більш воно загальне і абстрактне. Й. В. фон Гете, 

натомість, твердив, що твір мистецтва є найбільш досконалим тоді, коли його 

предмет є байдужим. 

Наступне питання, яке цікавило В. Татаркевича: чи філософське 

підґрунтя абстракціонізму має космічну, метафізичну основу  розуміння цього 

мистецтва? Він ствердно відповідає на це питання, зазначаючи, зокрема, що:  
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а) мистецтво з пізнавальними запитами посилається на бергсонізм: 

образне пізнання дорівнює поняттєвому, але стоїть вище за нього, сягає 

глибше до натури буття. В. Татаркевич підкреслює, що жодна з філософських 

теорій ХХ ст. не пішла далі, якщо йдеться про визнання за мистецтвом 

можливості пізнання, і то метафізичного пізнання;  

б) подібними були погляди представників марбурзького 

неокантіанства, зокрема Е. Касірера. В «Есе про людину» він писав, що 

форми мистецтва беруть участь в побудові й організації людського досвіду. 

Отже, він також санкціонував пізнавальні та космологічні запити мистецтва; 

в) загальна ситуація в філософії також сприяла поширенню таких 

поглядів. Зокрема, напрямок, що виник перед ІІ світовою війною, – 

екзистенціалізм, що проголошував випадковість, ірраціональність та 

абсурдність життя, знайшов прихильників серед митців. Не словами 

й поняттями, але за допомогою форм і барв, екзистенціалісти змогли показати 

сили, що діють у світі: виникнення й загибель, стабільність і плинність речей, 

закон і випадковість.  

У результаті цих роздумів В. Татаркевич приходить до висновку, що 

сучасне мистецтво саме хоче бути філософією [349, c. 196]. 

В. Татаркевич цитує П. Клее, який писав: «Який художник не хотів би 

перебувати в центрі великих часових і просторових змін, у тому, що можна 

назвати мозком чи серцем творення, в лоні природи, де таємний ключ від 

усесвіту безпечно схований». Це, твердить В. Татаркевич, вже не філософія 

філософів, сприйнята митцями, але філософія митців. За панування 

раціоналізму в філософії для неї не було місця; натомість ірраціоналізм ХХ ст. 

створив відповідну для неї атмосферу. У філософії – як на війні: коли 

професійне  військо капітулює, за зброю беруться партизани. Мистецтво взяло 

на себе також ті завдання, які раніше виконувала філософія. Якщо філософи 

зізнаються, що не можуть виконати своє завдання, схоплення характеристик 
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і законів світу, це завдання по-своєму спробують виконати інші: художники за 

допомогою фарб і форм [349, c. 197].  

Наступне питання має історичний характер: чи космологічне розуміння 

сучасного мистецтва може відсилатися до давньої філософії? В. Татаркевич 

зауважує, що: 

а) зародки цього можна знайти ще в епоху античності, в еллінізмі. Тоді 

з’явилася думка, що мистецтво може бути пізнанням світу, навіть 

досконалішим, ніж філософія. Пізніше подібний погляд висловив Плотін: 

мистецтво не наслідує вроджені речі, але підноситься до прабуття,  з якого 

вони з’явились; 

б) цей погляд посилився в християнській філософії. Псевдо-Діонісій 

твердив: «Завдяки чуттєвим образам піднімаємося до споглядання 

божественних речей», – а малюнок, виконаний художником, відрізняється від 

свого праобразу лише матерією. Іоанн Дамаскін, Теодор Студіонський 

твердили, що образ веде людину до надбожественної сутності буття; 

в) середньовічна схоластика й епоха Відродження підтримували погляд 

Псевдо-Діонісія. М. Фічіно, наприклад, бачив у живописі ідею безтілесних 

речей. 

У ХVII ст. запанувала доба раціоналізму: пізнання буття очікували від 

філософії і науки, не від мистецтва, але вже наприкінці наступного століття 

романтизм знову розширив межі мистецтва; 

г) у листах романтиків читаємо, що мистецтво є рівнею філософії 

(Ф. В. Шеллінг). Й.-Г. Гердер і Й. Вінкельман твердили, що принаймні деякі 

твори мистецтва (мали на увазі класичне мистецтво) є позачасовим 

об’явленням людськості. Ф. Ніцше вказував, що відчувати річ як прекрасну 

значить відчувати її фальшиво: прекрасне, власне, є рятунком перед істиною; 

ґ) потім відбувся поворот. Він, як твердить В. Татаркевич, був 

неочікуваний, бо був викликаний абстрактним мистецтвом. Найбільшого 

вираження абстракціонізм набув у ХХ ст., але його історія є досить давня, 
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сягає ще до появи зображувального мистецтва. Для багатьох культур це був 

найбільш природній прояв мистецтва. Свідченням цього є мистецтво Єгипту і 

Близького Сходу, скандинавська скульптура. Давнє абстрактне мистецтво 

було релігійне, ритуальне; розумілося магічно й містично, було незрівнянно 

ближче до космізму, ніж до чистого формізму. Тоді абстрактне мистецтво 

існувало без теорії. Натомість абстрактне мистецтво ХХ ст. постало 

в супроводі теорії [349, c. 201-202]. 

Аналіз мистецтва першої половини ХХ ст., здійснений у теорії 

В. Татаркевича, дозволяє осягнути сутність змін не лише у сфері сучасної 

художньої творчості, але й у загальнокультурній сфері в цілому, таким чином, 

допомагає зрозуміти причини сучасних трансформацій мистецької практики 

і стимулювати розвиток сучасної естетичної теорії. 

Близьким до поглядів В. Татаркевича виявилося бачення мистецтва 

першої половини ХХ ст., представлене С. Оссовським. Так, характерною 

рисою різних сучасних художніх течій є, згідно з C. Оссовським, свідоме 

протиставлення усій європейській художній традиції. При цьому або шукають 

нових форм, або відсилаються до екзотичного чи первісного мистецтва. 

Відмова від ілюзії третього виміру в живописі, поява нефігуративного 

живопису відповідають, твердить естетик, сучасній атональній і політональній 

музиці. 

С. Оссовський прагне з’ясувати: якою мірою і яким чином, 

антитрадиційні тенденції мистецтва ХХ ст. мають свої аналоги в художніх 

революціях минулого, а яким чином вони є чимось новим в історії культури? 

Так само цікавим явищем, на думку С. Оссовського, є поділ сучасного 

мистецтва на дві паралельні течії: поряд з нетрадиційним сучасним 

мистецтвом надалі розвивається традиційне мистецтво [286, c. 389]. 

Проаналізувати й оцінити сучасну художню творчість в численних 

рецензіях у пресі та при обговоренні презентацій сучасного мистецтва 

прагнув також М. Валліс. Він звертав увагу на зміни в оточенні людини, які 
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виникають із прогресу технізації, і на реакцію мистецтва на ці події. Естетик 

писав про не зрівняне за шкалою захоплення потворним, притаманне 

художникам експресіонізму, веризму, надреалізму, творців повісті та драми з 

кола екзистенціалізму, «театру абсурду» і фільму з «чорним гумором».  

Характерними рисами мистецтва першої половини ХХ століття 

М. Валліс визнав стирання меж між різними видами мистецтва, поляризацію 

позицій щодо будови твору мистецтва, звернення до справжньої участі 

реципієнта, алеаторизм та антиестетизм. 

Багато характерних рис сучасного мистецтва, за естетиком, можна 

знайти вже в сецесії чи навіть раніше – в романтизмі, коли відбувся розрив із 

великими історичними стилями. Контекст, у якому виникло авангардне 

мистецтво, надає інше значення спільним категоріям творчої свободи, 

необмеженої свободи у виборі тем і засобів реалізації. Не зважаючи на 

виразну прихильність до делікатних форм, сецесія, вважає М. Валліс, не є 

однорідним періодом і передбачає відхід від м’яких цінностей. Філософ 

показує сецесію як рух, який започаткував найважливішу зміну: необхідність 

розриву з традицією, почуття вичерпання давніх цінностей і функцій 

мистецтва, програмне прагнення до новизни та оригінальності, «радість 

експериментування». З нових форм і точок зору виростає, на його думку, 

відмінний від панівних дотепер у мистецтві, образ дійсності – більш плинної, 

що перетинає межі між окремими сферами життя і способами існування [396, 

c. 290-291]. 

М. Валліс не бачить у мистецтві авангарду «розриву» з усією – давньою 

і близькою – традицією, не бачить теж потреби в змінених суспільно-

політичних умовах після Другої світової війни. Вчений зауважує, що історію 

мистецтва не можна розглядати як один тривалий процес, як історію однієї 

художньої традиції [372, c. 86].   

Сучасні художники, на думку М. Валліса, просто захоплені потворним, 

тим, що неймовірно жахливе, гротескне, потворне, шокуюче, а навіть тим, що 
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огидне і брутальне. Їх праці викликають нерозуміння в реципієнтів, звиклих 

до академічних ідеалів прекрасного і до ієрархії тем, гідних для зображення 

в мистецтві [380, c. 283-284]. 

1968 р. у «Додатку» до роботи про потворне М. Валліс вводить власне 

визначення для визнання цінності потворного, протиставляючи антиестетизм 

– явище відвернення від естетичних цінностей взагалі – антикаллізму як 

тенденції до появи творів із цінностями, протилежними прекрасному 

у вузькому значенні цього слова [392, c. 11].  

Дослідження цих явищ М. Валліс здійснював через призму аналізу 

авангардного мистецтва. Він зауважував, що, не зважаючи на трансценденцію 

до інших цінностей, авангард не є естетично нейтральним. Те, що єднає 

художні прагнення творців ХХ ст., – це подібність типу психічної реакції, яку 

прагнуть викликати в реципієнта.  

Найсуттєвішою характеристикою авангарду є, на думку М. Валліса, 

інтелектуалізм. На відміну від сецесії авангард усвідомлює обмеженість мови 

мистецтва, є чутливим до меж комунікативності твору. Помітна тут також 

утеча від зображення, відмова від завершеності структури твору, неочікуване 

в історії інтерпретаційне зусилля реципієнта, яке межує зі співтворенням. Це 

нові характеристики, які говорять про те, що сутність феномена, яким був 

авангард, не слід шукати в електризованій формі й зовнішньому прояві 

авангардних творів. 

М. Валліс є одним із перших теоретиків, які здійснили опрацювання 

нової моделі естетичних досліджень, яка б ураховувала зміни в мистецтві та 

естетичній свідомості ХХ ст. Уважно приглядався вчений до чергових 

художніх революцій, мав багато сумнівів щодо напрямку змін, які надходили, 

але не підпадав риториці кризи мистецтва. 

Послідовний естетичний і художній плюралізм, ерудиція та естетична 

вразливість дозволили йому побачити прекрасне в багатьох предметах 

і явищах, відтак дослідження М. Валліса є, здається, ближчими 
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сьогоднішньому читачеві, аніж вихованому на академізмі реципієнту, якому 

складно сприймати авангард.  

 

 

5.2. Аксіологічний горизонт естетичного переживання творів сучасного 

мистецтва в контексті польської естетики першої половини ХХ ст. 

 

Ґрунтовний аналіз польськими естетиками першої половини ХХ ст. 

основних естетичних феноменів, увага до нових явищ у мистецтві початку – 

першої половини ХХ ст., а також прагнення зрозуміти можливі наслідки 

трансформацій тогочасної мистецької практики для розвитку сучасної 

естетичної теорії відкриває перспективу дослідження аксіологічного 

горизонту естетичного переживання творів сучасного мистецтва в контексті 

польської естетики досліджуваного періоду. 

У цій роботі представлено концепції універсальності і плюралізму 

естетичних феноменів. Як відомо, в сучасній естетиці домінує плюралізм, 

який проголошує існування багатьох естетичних цінностей. На зламі ХІХ 

і ХХ століття 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 і створив 

шанс розуміння й визнання ціннісно відмінних, деколи навіть екзотичних 

художніх прагнень, стилістичних конвенцій, художніх мов і способів 

реагування на мистецтво. Художньому плюралізму сприяв і бурхливий 

розвиток мистецтва на зламі століть, а також невтомні сміливі та новаторські 

художні пошуки. 

Представники новаторських напрямків у сучасному мистецтві 

акцентували увагу на мистецтві інших культурних кіл (Африка, Азія, Далекий 

Схід тощо). Всі перетворення мистецтва наших днів ведуть до збагачення 

естетичного досвіду, до розширення обсягу естетичної вразливості. Вони 
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також сприяли посиленню переконання в багатоманітності художніх 

цінностей.  

Здається, досить правдоподібно, що художній плюралізм полегшив 

спостереження багатоманітності якостей і естетичних цінностей як таких 

(у мистецтві й поза ним), сприяв усвідомленню складності цілої сфери 

естетичних явищ і великого багатства його проявів. Ідеться тут не тільки про 

факт існування якісно відмінних естетичних цінностей (прекрасне, піднесене, 

експресивне, комічне тощо), але також про те, що існує ряд варіантів 

(«ізотопів») однієї естетичної цінності (наприклад, різні види комічності). 

Різновиди якоїсь цінності, наприклад, прекрасного (у вузькому значенні цього 

слова), існують не тільки на ґрунті відмінних типів культур; в різних періодах 

свого життя чи в різних станах душі один і той самий суб’єкт може надавати 

преференції різним варіантам якогось типу цінності (ці факти також помічає 

релятивізм). Естетичний плюралізм звертає увагу також на те, що та сама 

людина може в той самий час визнавати однаково прекрасними дуже різні 

квіти, продукти творчості, людські обличчя; може одночасно захоплюватися 

Ренуаром і Кандинським, Моцартом і Пендерецьким. 

Однак виявляється, що досить непросто вирізнити й чітко визначити 

окремі естетичні цінності, оскільки існує якісна подібність чи спорідненість 

певних естетичних цінностей, які служать багатьом (різним) предметам. 

З іншого боку, множина й різноманітність того, що і як естетично ціннісне, 

складно піддається розрізненому опису, чітким кваліфікаціям, а хитка поточна 

мова нам тут також не допомагає. Треба розбивати зрощені поняття, прагнути 

до однозначності – шляхом арбітражного рішення – розуміння певних слів 

і зворотів у ситуаціях, у яких не можна оперувати дефініціями, можна лише 

відсилатися до спільного (з читачем чи співрозмовником) досвіду, 

розраховувати на нього. 
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Саме такий комплексний і аналітичний підхід у висвітленні естетичних 

явищ демонструють нам представники польської естетики першої половини 

ХХ ст. 

Одним із послідовників художнього плюралізму як умови розуміння 

різних типів мистецтва був у польській естетиці досліджуваного періоду 

М. Валліс [385, c. 59-60]. Він брав участь у художньому житті в той час, коли 

до Польщі нарешті потрапили нові напрямки західного мистецтва, 

і спостерігав, що їх сприйняття є різним і значною мірою залежить від 

розуміння художніх прагнень творця. Нерозуміння, згідно з М. Валлісом, веде 

до невідповідних естетичних переживань і оцінок, не співмірних із дійсною 

цінністю твору [402, c. 170]. 

М. Валліс вважає наївним погляд, згідно з яким видатний твір мистецтва 

має промовляти до кожного, хто наділений хоча б мінімальною естетичною 

вразливістю, не зважаючи на те, з якої епохи чи якої країни він походить. 

Сильне, глибоке естетичне переживання, особливо творів давнього чи 

екзотичного мистецтва, вимагає, на думку М. Валліса, виконання низки умов. 

Загалом, їх можна звести до знання з темою відповідного для певної епохи 

спостереження (здалека чи зблизька, з одної чи багатьох точок зору тощо), 

способу компонування цілісності твору (важливості контуру й лінії, чи 

розмиття й відсутності меж), інтерпретації семантичного змісту. 

У працях М. Валліса знаходимо переконання, що залежність між 

знанням і розумінням художніх прагнень є двосторонньою. Мистецтво не 

ділиться виключно на «хороше» й «погане», але на «свійське» і «чуже». 

Безпосередньо, твердить естетик, звертається до нас тільки «свійське» 

мистецтво, тобто таке, прагнення якого нам зрозумілі. Натомість, щоб до нас 

звернувся навіть найбільш видатний твір «чужого мистецтва», маємо 

зрозуміти художні прагнення мистецтва, яке він репрезентує. При цьому 

«свійське» мистецтво не обов’язково покривається з сучасним нам 

мистецтвом [385, c. 65-67]. 
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М. Валліс зауважує, що найновіші художні події бувають для 

пересічного реципієнта більш «чужі», ніж багато творів давнього мистецтва. 

На його думку, слід зберігати обережність в оцінках як щодо авангардних 

експериментів, так і щодо творів, віддалених у часі і просторі [396, c. 272-

273].  

Знання про різні типи культур важливе, на думку М. Валліса, не тільки у 

звичному рецептивному досвіді, воно, передусім, відіграє принципову роль 

у науках про мистецтво. Вихід поза коло середземноморської культури 

дозволяє, за М. Валлісом, визнати ціннісними ті твори, які раніше вважалися 

«варварськими, дивакуватими, буйними і без форми». Розуміння відмінних 

художніх прагнень, стилістичних конвенцій, художньої мови й різних типів 

поведінки сприйняття веде до художнього плюралізму. 

Історію мистецтва, на думку естетика, не можна розглядати як один 

безперервний процес, як історію однієї художньої традиції – це головна 

думка, присвяченої мистецтву частини праці «Про безперервність 

і перервність (З особливим урахуванням безперервності й перервності у 

творах мистецтва)» («O ciągłości i nieciągłości (Ze szczególnym uwzględnieniem 

ciągłości i nieciągłości w dziejach sztuki))». М. Валліс стверджує, що 

внутрішньо-художні зміни відбуваються і поступово, і стрибками [372, c. 80-

86].  

Досить влучним є спостереження вченого, що кожен стиль поряд із 

шедеврами продукує певну кількість видатних творів, багато пересічних і ще 

більше посередніх. Так було і з сецесією, і з авангардом. Еклектизм, 

змішування стилів, вільне використання доробку різних культур і їх 

поєднання в нові цілісності сьогодні не лише дискваліфікують, але й додають 

мистецтву цінності. 

З’ясування радикальних змін у характері визначальних у ХХ ст. 

цінностей має, на думку естетика, фундаментальне значення для розширення 

естетичної чуттєвості. Так, експресіонізм зробив нас чутливими до естетичних 
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цінностей експресивно потворного у давньому мистецтві, а надреалізм схилив 

до неповторних якостей фантастики, гротескності й неймовірності творів 

Босха, Брейгеля  та інших художників. 

Філософ звертає увагу на соціокультурну зумовленість сприйняття 

естетичних предметів. Зокрема, здійснений ним у працях про автопортрет і в 

«Історії дзеркала» («Dziejach zwierciadła») аналіз доволі сучасного питання, а 

саме: положення відчуття естетичних цінностей людського тіла – виявив, що 

так само, як і щодо природи й техніки, в цьому випадку також залежимо у 

способі спостереження і відчуття тіла від художніх течій. 

Наприкінці 60-х рр. ХХ ст. в контексті підготовки книги про сецесію 

М. Валліс повернувся до проблематики історії мистецтва. Розвинув, зокрема, 

тему вибору методологічної опції, підкреслюючи, що бачення мистецтва 

минулого через призму сучасності не можна уникнути не лише в результаті 

власних художніх преференцій. Учений звертав увагу на релятивізацію понять 

історії мистецтва і змінність самого знання, яке невтомно зіставляється з тим, 

що настало пізніше.  

Погляд М. Валліса був близьким популярним у ХХ ст. теоріям 

історіософського релятивізму, згідно з якими точка відліку, з якої розглядаємо 

минуле, постійно пересувається; історія, отже, має бути написана ніби знову 

наново. 

Загалом, із праць М. Валліса, передусім, із концепції розуміння й 

цінності, витікає, що він приймає (частково слідом за Г. Вельфліном) 

внутрішньо-художні причини стилістичних змін, але поза семантичною 

будовою, творінням і технікою бере також до уваги еволюцію художніх 

прагнень [394, c. 22-23]. Простежується тут також вплив герменевтичної 

концепції В. Дільтея і позитивістської естетики, яка тяжіє до впорядкування 

знання про мистецтво з огляду на правила, які надаються для опису. 

Прийняття установки про бачення мистецтва минулого через теперішнє 

і прийняття у зв’язку з цим різних – використовуючи термінологію Г.-
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Ґ. Ґадамера – горизонтів розуміння остаточно привело М. Валліса до 

переконання про безперервність мистецтва. 

На думку М. Валліса, історична дистанція дозволяє нам побачити лінії, 

які ведуть до попереднього чи наступного напрямку навіть тоді, коли в 

момент появи новий здавався цілковитим запереченням давнього. Коли в 90-х 

рр. ХІХ ст. з’явилася сецесія, то вона здавалася антинапрямком. Коли в 1910 

р. в мистецтві з’явилися нові течії: раціоналістично-функціональна 

архітектура, експресіонізм, безпредметне мистецтво, над реалізм, – то вже 

вони здавалися протилежністю сецесії. В герменевтичному дусі М. Валліс 

визнає можливість присвоєння того, що чуже, але лише з погляду всього 

доступного знання. Кожен новий напрямок, кожен видатний твір, зазначає він, 

модифікує сприйняття історії, дозволяє побачити зв’язки, яких раніше не 

помічали [396, c. 273]. Цю важливу декларацію М. Валліс підтримує навіть 

тоді, коли інші теоретики віщували кінець мистецтва й цілковитий розрив із 

традицією. 

У 70-х рр. ХХ ст. ідея художнього плюралізму, заснована на досвіді 

авангардизму, знайде своє вираження у праці естетика «Зміни в мистецтві і 

зміни в естетиці» («Przemiany w sztuce i przemiany w estetyce»). Тут 

підкреслюється позитивна роль «відкритості» на художні цінності мистецтва 

за межею нашого культурного кола і – що варто уваги – врахування творів із 

різних сфер культури. Разом із тим, М. Валліс пише про естетичні цінності 

народного мистецтва і своєрідну чарівність творів «наївних» художників, не 

відкидає пластичну цінність дітей і розумово відсталих людей [392, c. 14-15]. 

Концепція «м’яких» і «гострих» естетичних цінностей розглядається як 

частина теорії естетичного й художнього плюралізму М. Валліса. Вона 

виявилася незвичайно привабливою пропозицією в дослідженнях ХХ cтоліття. 

Позиція естетичного й художнього плюралізму в концепції М. Валліса 

визначала прихильність дослідника до різних цінностей,  вона також 

дозволяла визнати ціннісними різні прояви новітнього мистецтва без потреби 
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відмови від прихильності до творів давнього мистецтва. Позиція відкритості 

до змін у сучасному мистецтві не дозволяла мовчати про методологічну 

непристосованість естетики щодо мистецтва» [341, c. 133].  

М. Валліс був одним із перших польських естетиків, що звернув увагу 

на проблему антиестетизму в сучасній творчості. На Міжнародному 

естетичному конгресі в Бухаресті 1972 р. вчений вдало представив принципові 

риси антиестетизму. Зокрема, він відрізнив відкидання естетичних цінностей 

узагалі від відмови від формування естетично м’яких цінностей. На основі 

цього постала пропозиція, щоб відносно більшості дій сучасних художників 

використовувати термін «антикаллізм», оскільки не йдеться про поворот від 

естетичних цінностей в цілому, а лише від естетичних м’яких цінностей – 

прекрасного, вишуканого, гарного. Разом із тим, такі прояви сучасного 

мистецтва, як агресія, потрясіння, брутальність, шок, – це характеристики, які 

М. Валліс пов’язує з типом гострих цінностей.  

Як проникливий спостерігач і критик мистецтва, естетик не бачив 

у зміні типу цінностей кризи мистецтва. Не вважав він теж, що авангардизм 

був стилістично однорідним і що можна було назвати його дії ім’ям 

антиестетизму. У більшості випадків це є антикаллізм. М. Валліс зауважує, що 

художні прагнення сучасних творців єднає, передусім, подібність типу 

психічної реакції, яку прагнуть викликати в реципієнта. 

Естетик звертав особливу увагу на нову форму сприйняття, породжену 

сучасними творами, описує її як «удар, шок». В. Беньямін називає її 

«точковим» випадком і так само, як М. Валліс, використовує визначення 

«шоку» в описі естетичного враження, отриманого від деяких творів 

сучасного мистецтва. П. Вірільо говорить у цьому контексті про швидкість 

і «розірване», «перерване» спостереження. Гостро ціннісний тип мистецтва 

сприяє, як твердив С. Моравський, «інтенсифікованій рецепції», яку естетик 

протиставляв контемпляційному сприйняттю. 
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Новий тип сприйняття пов’язаний з переоцінкою у сфері естетичної 

свідомості. Без урахування цього виміру авангардизму не можливо зрозуміти 

радикальні зміни творення, засоби вираження, теми. М. Валліс слушно 

відділяє у своїх текстах антикаллізм та антиестетизм від формального виміру 

художніх змін. 

Розрізнення антикаллізму й антиестетизму може бути допоміжним 

у реконструкції повної картини мистецтва ХХ cт., у якій дистинкції між 

сучасним мистецтвом та авангардизмом, а також між різними течіями 

авангардизму не завжди правильно інтерпретуються. 

Загалом сучасна, смілива концепція художнього плюралізму М. Валліса 

є окремою, надзвичайно важливою ідеєю, на основі якої виникнула його 

концепція «відкритої естетики». 

Поняття «відкритого твору» впровадив італійський філософ У. Еко 

[137]. Відкритість твору, на його думку, розглядається як фундаментальна 

багатозначність художнього переказу, яка є перманентною рисою будь-якого 

твору в будь-який час; в сучасному мистецтві вона, однак, більш просунена, 

ніж у традиційному [137, c. 6-9].  

Зародки цієї концепції з’явилися в різних варіантах у багатьох 

теоретиків. Так, на думку Ж.-Ф. Ліотара, сучасна естетика мусить бути 

«відкритою естетикою». Ця концепція відсилається до тез У. Еко, М. Вейтца 

і В. Кенніка.  

М. Валліс вважав, що художній плюралізм є однією з характерних рис 

ХХ ст. Він був підготовлений інтенсивним розвитком наук про культуру: 

історією, археологією, етнологією, культурною антропологією, соціологією. 

З ідеєю художнього плюралізму М. Валліс зіткнувся вперше в теоретичному 

вигляді у праці В. Татаркевича «Розвиток у мистецтві» («Rozwój w sztuce») 

1916 р. Основні ідеї художнього плюралізму М. Валліс виклав в одній із робіт 

про розуміння художніх задумів у творах мистецтва. Знаходимо там погляд, 

що кожен тип мистецтва, який «дає чи давав більшій частині людей упродовж 
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тривалого часу сильні, багаті і глибокі естетичні переживання, має бути 

визнаний повноцінним» [385, c. 65-68]. 

Моністичним концепціям М. Валліс закидає «суб’єктивність, 

штучність», відсутність толерантності, однобокість в оцінці тих прагнень, 

шкіл і художніх стилів, які відрізняються від загальновизнаних. Він зауважує 

відмінність сприйняття панорами історії живопису теоретиком імпресіонізму, 

теоретиком кубізму та експресіонізму. 

Плюралізму в історії мистецтва, на його думку, уникнути не можливо. 

Визнання різних, але рівноцінних типів скульптури, поезії чи музики означає, 

згідно з М. Валлісом, що вони є непорівнянні, що кожен із них є у своєму роді 

«довершений», «досконалий», бо кожен із них упродовж тривалого часу дає 

чи давав значній групі людей сильні, багаті та глибокі естетичні переживання.  

Загалом, М. Валліс підкреслює, що різноманітність типів мистецтва 

виникає з різноманітності художніх прагнень – у виборі цінностей, 

у наближенні до природи, у відношенні до дійсності [385, c. 63]. 

Пропозиції інших представників естетичного плюралізму в польській 

естетиці першої половини ХХ ст. були так само значущими для розвитку 

сучасної мистецької практики. Зокрема, В. Татаркевич твердив про 

необхідність створення широкої дефініції мистецтва, яка б ураховувала 

різноманітність художніх феноменів, а також підкреслював провідну роль 

у мистецтві оригінальної творчості, тяжіння до новизни і прагнення викликати 

сильні відчуття. 

Перспективною в дослідженні сучасного мистецтва є також концепція 

С. Оссовського, а саме здійснене ним розрізнення у творі мистецтва художніх 

цінностей та естетичних цінностей [286, c. 277-290]. Потреба такого 

розрізнення викликана, передусім, художнім авангардизмом. Радикальні 

деестетизаційні (антиестетичні) тенденції в сучасному художньому 

авангардизмі, які простежуються як у самій творчості, так і в художніх 
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маніфестах, програмних деклараціях і коментарях до творчості, підважили 

концепцію естетичної природи мистецтва.  

Загалом, про актуальність цього розрізнення свідчить його здатність 

вирішення багатьох складних проблем сучасної естетики, наприклад:  

1) художній статус багатьох неоавангардних пропозицій, цілком 

позбавлених естетичних переваг, але визнаних художньо значущими; 

 2) парадокс естетичної привабливості досконалих фальсифікацій чи 

копій при мінімальній художній цінності цих праць.  

Досить важливим обґрунтуванням прийняття розрізнення цих типів 

цінностей є методологічні погляди й необхідність вдосконалення поняттєвого 

апарату естетики як теоретичної дисципліни. Не слід два споріднених, але 

суттєво відмінних (з огляду на аспекти оцінюваного об’єкта, роль 

безпосереднього сприйняття й інтелектуальної активності суб’єкта, роль його 

знань про певну сферу мистецтва і способи обґрунтування оцінок) способи 

оцінювання окреслювати однією назвою.  

Важливість дистинкції цих двох порядків цінностей в естетиці 

акцентував ще один представник польської естетики першої половини ХХ ст., 

а саме Р. Інґарден [194, c. 266-287].  

Зауважимо, що його естетична теорія містить цілий ряд положень, які 

можуть використовуватися з метою окреслення аксіологічної перспективи 

досліджень творів сучасного мистецтва. Серед них можна назвати, зокрема, 

роль реципієнта у творенні естетичного предмета й, відповідно, естетичної 

цінності; концепцію «зустрічі» реципієнта з твором мистецтва, ідею 

співтворення і взаємодії між автором і реципієнтом тощо. У сучасному 

мистецтві надто тонкою є межа між автором і реципієнтом. Між ними зникає 

дійсна дотепер дистанція, часом не відомо до кінця, хто автор, а хто 

реципієнт.  

Естетичні інтуїції Р. Інґардена торкалися тих проблем, які були 

предметом досліджень також інших теоретиків ХХ ст. (зокрема, Р. Байєра, 
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Р. Дж. Коллінгвуда та ін.). Ідеться про зауваження того факту, що для 

сучасного мистецтва характерний принцип аксіологічної незаповненості, 

непевності, беззасновковості. Незавершеність картин розглядається навіть 

умовою прекрасного. Варто, однак, звернути увагу на те, що своєрідна 

недовизначеність, незавершеність, характерна загалом для всіх видатних 

творів мистецтва. На думку Р. Інґардена, незавершеність свідчить про 

відкритість форми твору. Художній твір як твір схематичний збудований так, 

що завжди «розраховує» на доповнення з боку реципієнта.  

Згідно з У. Еко, відкритий твір є певною пропозицією «поля» 

інтерпретаційних можливостей, групи стимулів, фундаментальною рисою 

яких є їх невизначеність. При цьому естетична цінність твору є тим більша, 

чим багатші є можливості його інтерпретації, чим більше аспектів він 

відкриває реципієнту, не втрачаючи разом з цим власної ідентичності [203, c. 

26]. Таким чином, твір мистецтва «відкритий» тільки у визначеному полі 

реляції. Подібним чином Р. Інґарден говорить про велику кількість можливих 

конкретизацій твору мистецтва в рамках, визначених логікою і провідною 

ідеєю твору, a одночасно про межі «належності» (відповідності), яку певна 

конкретизація віддає твору, про «близькість» чи «віддаленість» конкретизації, 

про її адекватність і встановлення наближених критеріїв, які дозволяють 

визначити межі цьогo «віддавання належності» (справедливості) твору [186, 

c. 380-381].  

Визнання Р. Інґарденом існування різних естетичних якостей цінності 

дозволяє краще зрозуміти та проаналізувати якісне наповнення творів 

сучасного мистецтва (як позитивні, так і негативні моменти цінностей), 

оскільки естетик твердив про існування не тільки одного й того ж 

прекрасного, але про багато його різновидів. Багато можливостей пов’язано 

з визнанням Р. Інґарденом існування поряд із «позитивними цінностями» 

також їх «негативних» відповідників, що, зокрема, розширює поле 

дослідження неоавангардизму, феномени якого позбавлені позитивних 
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естетичних цінностей, але скеровані на шокування публіки, викликання 

гострих переживань. Слід, однак, пам’ятати, що негативні цінності, втілені 

у творах традиційного мистецтва, були в певному розумінні прилаштовані до 

гармонійної цілісності, запровадження їх не мало на меті викликати такі 

гострі в негативному сенсі переживання, як це робить неоавангардизм.  

Естетик звертав увагу на те, що деякі види художньої творчості 

перебувають на межі різних мистецтв. Він писав, зокрема, що кіномистецтво 

є художнім твором, що знаходиться на межі багатьох видів мистецтв, які, 

взаємодіючи одне з одним, сплітаються у цілком окремі твори. Твір кіно 

є близьким, з одного боку, літературному творові, а, з іншого – творові 

образотворчого мистецтва, також він наближається до театральної вистави, 

хоча й суттєво відрізняється від неї, і нарешті, містить у собі істотні моменти 

музичного твору [195, c. 303]. Подібні спостереження Р. Інґардена цілком 

співзвучні з сучасним розумінням питання синтезу або інтеграції мистецтв.  

Детальний аналіз сутнісних характеристик різних видів мистецтва, 

здійснений Р. Інґарденом, осмислення естетичного значення в результаті їх 

поєднання в одному творі допомагають осягнути онтологічний і аксіологічний 

вимір сучасного театрального і кіномистецтва, сучасної пластики, які 

виявляють потяг до інтеграції з іншими видами мистецтва.  

Загалом, Р. Інґарден відмітив основні зміни в сучасному мистецтві (але 

не в естетиці) – зауважив те, що змінилося: у позиції митця (його творчих 

предиспозиціях); у структурі самих творів мистецтва; у процесі естетичного 

переживання й оцінювання, а також у позиції реципієнта. 

Варто зауважити, що однією з характерних рис сучасного мистецтва 

є його відкриття у позаестетичну площину. Стало зрозуміло, що естетичні 

цінності є лише частиною тих цінностей, якими професійно цікавиться 

сьогодні естетик [167, c. 7]. Для творів сучасного мистецтва головними часто 

є не суто естетичні, але якісь інші цінності. Характерним, таким чином, 

є зростання уваги до нетипових естетичних цінностей або ж провокативне 
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звернення до неестетичності в радикальних напрямках образотворчості, 

прагнення вийти за рамки, санкціоновані традиційною естетичною теорією. 

У зв’язку з цим сучасна естетична аксіологія має враховувати також значення 

позаестетичних цінностей.  

Сучасна естетика як теорія мистецтва прагне відповідати подібним 

викликам, «тримаючи» цей провокативний удар, нанесений по класичних 

естетичних цінностях новими художніми феноменами; переосмислює основні 

аспекти естетичного досвіду, можливості естетичного пізнання та оцінювання.  

Аналіз позаестетичних якостей естетичного переживання, увага до 

переживань на пограниччі естетики здійснюється в теоріях польських 

естетиків досліджуваного періоду. 

Зокрема, С. Оссовський звертав увагу на те, що більшість чинників, які 

мають характеризувати різні типи естетичних переживань, не є виключною 

характеристикою переживань цього типу [286, c. 260]. Навіть більше, окремі 

типи переживань, визнані естетичними, здаються значно ближчими певним 

видам психічних станів, які загалом уміщують поза сферою естетики, ніж 

типам естетичних відчуттів. Наприклад, театральна вистава часто дає 

глядачам зворушення аналогічне до тих, які відчувають на спортивному матчі, 

якщо сильно переймаються спортом чи долею гравців. Естетик зазначає, що 

сильні драматичні емоції дає іспанцям битва биків, де вид жорстокого 

змагання поєднаний із видовищем крові й загрозою смерті, що нависла над 

ареною. Ці стани зближує не лише визначальна емоція, але й позиція 

видовища (приходять для того, щоб подивитися). Тим часом, зауважує 

С. Оссовський, в одному випадку такі емоції вважають психічними станами, а 

в іншому – ні. Насправді в театрі маємо справу з ілюзією, а на спортивному 

матчі чи на бої биків із реальними подіями. 

Ще важче, стверджує філософ, провести межу між певним типом 

естетичних переживань та інтелектуальними переживаннями. Так само 

складно виокремити суто естетичні переживання від зворушень еротичного 
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характеру, серед характерних рис яких називають, зауважує він, виразне 

фізіологічне підґрунтя й особистий характер сексуальних переживань. Але 

загальне визначення таких критеріїв, вважає він, далося б непросто: 

переживання, естетичний характер яких є безсумнівний, так само залежать від 

загального стану організму, а сп’яніння від музики також може 

супроводжуватись якимись гормональними зрушеннями [286, c. 261-262]. 

С. Оссовський зазначає, що при розрізненні еротичних переживань та 

естетичних зазвичай не беруть до уваги величезну шкалу еротичних 

зворушень, не враховують, зокрема, витонченість форм сексуальної 

присутності. В тенденції до виключення сексуальних елементів зі сфери 

естетичних зворушень відіграло роль, на його думку, знецінення «справ 

тілесних» у християнській культурі. 

Приймаючи поняття «контемпляційного життя миттєвістю» за 

найближчу головну категорію для всіх типів естетичного переживання, 

С. Оссовський водночас висловлює сумнів, чи колись вдасться знайти якусь 

специфічну рису, яка б дозволила виокремити всі естетичні переживання від 

позаестетичних контемпляційних станів «життя миттєвістю» [286, c. 275].  

Спробувати здійснити елімінацію естетичних переживань від 

позаестетичних контемпляційних станів «життя миттєвістю», згідно 

з С. Оссовським, можна завдяки врахуванню певних застережень: наприклад, 

задоволення, яке отримуємо від зустрічі з рідним чи близьким, або перегляд 

пам’яток можна виключити завдяки кантівському постулату, що естетичні 

переживання не можуть визначати якісь особисті випадки.  

Відповідно до цього, певні піднесені відчуття визнаємо естетичними 

переживаннями лише тоді, коли особа, яка переживає, завдячує своїм 

задоволенням об’єктивним характеристикам предмета, тобто якщо вона 

переконана, що цей предмет подобається не лише їй, але й іншим.  

С. Оссовський також розмірковує над тим, яким чином можна було б 

виключити зі сфери естетичних явищ враження низьких почуттів або певні 
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подразнення, які не є досить шляхетними. На його думку, сприяти цьому має 

вимога певної складності для естетичних предметів як певний їх критерій. У 

такий спосіб, загалом, можна було б отримати категорію, яка своїм діапазоном 

охоплює лише відповідні поточним інтуїціям і мовним звичаям поняття. При 

цьому С. Оссовський розуміє, що таке поняття, яке спиралося б на цілий ряд 

застережень, буде штучно сконструйованим. 

На його думку, тут можливі лише два вирішення: 1) або відмовитися від 

знаходження спільного адекватного поняття, що б дозволило охопити різні 

типи естетичних переживань, 2) або теж прийняти категорію з широким 

застосуванням: чи приписати естетичну позицію будь-якому 

контемпляційному життю миттєвістю, чи встановити інші критерії. 

С. Оссовський підкреслює необхідність відокремлення науки про 

художні твори й науки про естетичні переживання, що значно полегшує 

розв’язання проблем, які насуває поняття «позаестетичних» чинників при 

оцінюванні творів мистецтва. 

У праці «Про виховні потенціали творчості» С. Оссовський показав, що 

автотелічне мистецтво завдяки здатності викликати складні естетичні 

переживання може виконувати різні позаестетичні, життєво- й суспільно 

важливі функції: по-перше, це катарсистичні, очищувальні дії естетичних 

переживань; по-друге, це функція, яку можна визначити як суспільно-

інтегрувальну. Йдеться не лише про зв’язок між самими реципієнтами 

мистецтва, але й між ними й автором твору, а також фіктивними постатями. 

С. Оссовський має на увазі також міжкультурний зв’язок і єднання людей 

різних культур та епох. Учений говорить про те, що мистецтво сприяє 

кращому порозумінню між людьми [283, c. 347]. Третій важливий наслідок 

для колективного й індивідуального спілкування з мистецтвом полягає, згідно 

з естетиком, у «поглибленні пластичності розуму й почуттєвої вразливості» 

реципієнтів художньої творчості. По-четверте, С. Оссовський гадає, що 

мистецтво може формувати творче ставлення до світу і йдеться не лише про 
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самих авторів творів, але також про співтворців, якими є активні реципієнти 

мистецтва. По-п’яте, мистецтво, згідно з естетиком, інколи може мотивувати 

як самих творців, так і деяких реципієнтів до активного перетворення 

суспільної дійсності [283, c. 345-346]. 

Художня творчість у сучасній культурі вважається найбільш вільною 

формою творчості, однак, як зауважує С. Оссовський, і сьогодні мистецтво 

своєю позицією завдячує суспільним функціям, які сягають поза сферу 

естетичних переживань і пов’язують його з різними сферами колективного 

життя. Серед творів, які знаходяться на вершині наших естетичних ієрархій, 

знайдемо багато таких, творці яких прагнули до цілей, які не обіймає сфера 

художніх цінностей. С. Оссовський твердить, що експансія великих творців 

рідко обмежується діяльністю, яка прагне творити прекрасні твори 

й викликати естетичне збудження в реципієнтів. Якщо хтось, зазначає він, 

творить «для самого мистецтва» – це не означає, що творить тільки для 

мистецтва [286, c. 298]. 

Таким чином, у дослідженнях мистецтва як сфери людської культури, у 

проблематиці соціології мистецтва, як переконує С. Оссовський, гетеротелічні 

функції мистецтва можуть бути так само важливі, як і характерне для нього 

автотелічне завдання. «Позаестетичні» цілі творця є так само важливі, як і 

його естетичні цілі.  

Основоположне значення для розуміння суті мистецтва, його 

призначення, цінності і зв’язку з іншими сферами культури мають, на думку 

С. Оссовського, соціальні передумови. Вчений звертає увагу на те, що 

функціональна школа соціальної антропології (видатним представником якої 

є Броніслав Малиновський) ґрунтується на положенні, що кожна культура 

становить органічну цілісність і що жодна сфера культури чи якась інституція 

не може бути зрозуміла належним чином, якщо не буде досліджуватися 

у зв’язку з цілісністю цієї культури. 
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Cоціологічні дослідження мистецтва в його взаємодії з іншими сферами 

культури, на думку С. Оссовського, охоплюють, з одного боку, роздуми над 

загальними функціями мистецтва як складової усіх відомих нам культур, а з 

другого боку, роздуми про взаємозв’язок окремих характеристик художньої 

творчості із культурним середовищем, у якому ці цінності народжуються. 

Залежність мистецтва від суспільного устрою і форм економічного 

життя, від ідеалів виховання і релігійних систем, на думку С. Оссовського, 

може проявитись різним чином. У гру вступають чинники, які обумовлюють 

розквіт і занепад художньої творчості як з якісної так і з кількісної точок зору, 

а також процеси емансипації і ритуалізації мистецтва; перевага тих чи інших 

функцій творів мистецтва, поява тих чи інших форм, тем; позиція мистецтва 

і позиція митця у суспільстві [286, c. 385]. 

Положення залежності мистецтва від соціально-економічного устрою 

і панівної ідеології яскраво постало в марксистській інтерпретації культури, 

але не отримало належного рівня розвитку.  

С. Оссовський зауважував значення соціологічного підґрунтя сучасного 

мистецтва, того мистецтва, яке він вважав заповіданням нового соціального 

устрою, а також глибоких культурних змін [286, c. 388]. 

Загалом, як твердив естетик, соціологія мистецтва не обмежується 

дослідженням мистецтва й реакціями реципієнтів, має також займатися 

справою формування теоретичної надбудови залежно від суспільних умов. 

Соціологія мистецтва охоплює, таким чином, окрім положення ґенези 

мистецтва, положення ґенези поняття мистецтва; займається історичним 

поясненням сфери, яку цьому поняттю приписуємо, сягає ґенези поняття 

естетичної цінності, займається соціальним зумовленням окремих естетичних 

теорій. Тому в межах соціології мистецтва перебуває також «соціологія 

естетики». 

С. Оссовський звертається до аналізу досить актуальної сьогодні 

проблеми сексуальних мотивів у мистецтві. У роздумах про джерела 
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художньої творчості і про роль мистецтва в історії культури, згідно з 

естетиком, рано чи пізно наштовхуємося на положення залежності між 

мистецтвом і сексуальним життям. Естетик аналізує погляд на зв’язок між 

ними, репрезентований у дослідженнях психоаналітиків.  

Залежність мистецтва від сексуального життя може, як указує 

С. Оссовський, підтвердити зв’язок еротики з естетичними переживаннями 

взагалі. Спів, музика, квіти, парфуми, гра кольору і світла чи то в чудових 

інтер’єрах, чи серед прекрасної природи становлять загальновідомі чинники, 

які, на його думку, сприяють пробудженню чи посиленню любовних 

хвилювань.  

Зв’язок між еротикою й естетичними переживаннями, зазначає естетик, 

є двостороннім: естетичні переживання сприяють еротичному збудженню 

й навпаки, періоди еротичного збудження є періодами значного посилення 

естетичної чуттєвості. Й естетичні, й еротичні збудження належать до 

психічних станів, у яких зникає налаштування на майбутнє, вони належать до 

станів, у яких, як зауважує Оссовський, інтенсивно «живемо миттєвістю» 

[286, c. 320]. 

В історичному плані, зазначає естетик, теорії психоаналітиків, які 

пов’язують художню творчість і сексуальне життя, випередив Ч. Дарвін і його 

школа. Якщо психоаналітики цікавляться в основному зв’язком між 

мистецтвом та статевим інстинктом у сучасної людини, то дарвіністи 

філогенетичним чином виводять мистецтво зі статевого інстинкту. Тому 

цікавляться вони, передусім, первісним мистецтвом.  

Сексуальні мотиви відіграють значну роль у давньогрецькому мистецтві 

й мистецтві вищих азійських культур. Відомо, який міцний зв’язок існував 

між мистецтвом та еротикою, наприклад, в Індії. Шляхетні фігури індійських 

богинь відповідають уподобанням індусів, не мають у собі нічого 

провокативного, їх оголеність не асоціюється з почуттям порушення 



339 

суспільних конвенцій. Цей зв’язок не є такий міцний на ґрунті християнської 

культури, де всі справи статі оточені атмосферою гріха.  

Очевидно, що погляд З. Фрейда на функції мистецтва тісно пов’язаний з 

європейською культурою. Однак це не означає, що стосовно європейського 

мистецтва можна було б прийняти теорію сексуальної компенсації як загальне 

пояснення художнього збудження. Погляд З. Фрейда на мистецтво, так само, 

як і погляд Ч. Дарвіна, слушний відносно певних явищ на ґрунті певних 

культур, але ні один, ні другий не може претендувати до визначення ґенези 

художньої творчості взагалі [286, c. 328].  

С. Оссовський стверджує, що сексуальні чинники, без сумніву, 

відіграють дуже важливу роль у мистецтві, оскільки є досить значущими в 

нашому житті, але художня творчість не зводиться лише до цієї сфери 

людських імпульсів і почуттів. Для фрейдистів людина в певному сенсі 

протиставляється природі. Тільки людина наділена психологічними 

комплексами, бо комплекси виникають разом із людською культурою. 

Сексуальний характер мистецтва в інтерпретації психоаналітиків виникає 

тому, що воно є суто людським явищем. Із точки зору дарвіністів, навпаки, 

людина разом зі своєю культурою є лише частиною природи і підлягає тим 

самим законам, що й весь тваринний світ. Таким чином, для дарвіністів 

сексуальний характер мистецтва виникає через те, що воно не є суто 

людським явищем. 

Загалом, увага до суспільнозумовлених функцій мистецтва, притаманна 

естетичній концепції С. Оссовського, є сьогодні однією з провідних тенденцій 

сучасної естетики. Здійснений ним аналіз сексуальних мотивів творчості є як 

ніколи актуальним і відкриває перспективу подальших досліджень цієї 

проблематики. 

Своєю чергою, М. Валліс вважав, що естетика повинна уникати 

нормативності, а тому визнавав, що твори мистецтва часто виникають 

з позаестетичних причин і виконують відмінні від естетичних функції. Він 
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твердив про необхідність відкриття естетики на нехудожні явища, вдало 

закладаючи сучасне бачення цієї проблеми. При цьому, однак, вчений 

підкреслював, що тривалу цінність творів мистецтва в основному 

забезпечують естетичні якості. Естетична функція визначається як найбільш 

тривала, суттєва й необхідна функція творів мистецтва. Про це естетик пише 

в останні роки своєї творчості. Лише у 1970 р. він звернувся до проблеми 

функцій мистецтва, передусім, із дидактичною метою. М. Валліс ділить їх на 

реальні і проголошувані (наприклад, магічна), а також функції, які твір 

виконує щодо всіх реципієнтів і самого автора твору (автокатарсистична 

функція). Цей поділ, однак, не був М. Валлісом до кінця опрацьований і не 

був опублікований. 

Естетичний досвід, широко сприйнятий світ мистецтва, що 

відкривається на цінності інших культур і сучасну техніку, побачений через 

призму концепції М. Валліса спричиняється до спостережень певної 

аналогічності цивілізаційних механізмів, про які писав У. Еко у праці 

«Відкритий твір» 1962 р. [387, c. 243-254], [392, c. 3-18]. 

Не можна оминути увагою й того, що під час аналізу естетичних 

переживань, викликаних кіно, про можливість отримання як естетичних, так 

і позаестетичних відчуттів зауважував Л. Блауштайн. До позаестетичних 

філософ зараховував еротичні, релігійні, патріотичні і пізнавальні відчуття. 

Він зазначає, що часто глядач не здатен розрізнити, які з них є естетичні, а які 

– ні. Крім того, самі естетичні відчуття можуть бути глибші чи поверхневі. 

Поверхневі дають глядачеві миттєву насолоду, глибші – потрясають його 

і роблять щасливішим. Кіно часто прагне лише розважити, і тоді в психіці 

глядача не з’являються почуття – також позаестетичні, – які є результатом 

глибокого естетичного переживання [99, c. 47].  

Л. Блауштайн вважає, що позаестетичні чуттєві стани, до яких належать 

уже згадувані еротичні стани, реакції моральної чи політичної природи, не 

ліквідують естетичні переживання, але не належать до них, так само як не 
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належить до них, наприклад, апетит, викликаний унаслідок страви, яку 

показали на екрані. Відносно позитивних чи негативних моральних реакцій на 

події і вчинки, показані у фільмі, наприклад, моральна зневага чи 

патріотичний ентузіазм як наслідок пережитих сцен, філософ зауважує, що 

подібні реакції можуть бути не лише чуттєвої природи, але й інтелектуальної 

[99, c. 34].  

Серед позаестетичних переживань він звертає увагу на задоволення від 

пізнання за посередництвом мистецтва нових країн, людських звичаїв тощо.  

Естетик зазначає, що мисленнєві операції, необхідність міркувати, 

схоплювати «складні», заплутані місця твору також можуть бути джерелом 

задоволення для реципієнта.  

Своєю чергою, на думку Р. Інґардена, основною функцією мистецтва є 

функція естетичного спілкування [194, c. 438], і хоча вчений не нехтує іншими 

функціями, як і цінностями (пізнавальними, гедоністичними тощо), але 

називає їх другорядними. 

Філософ підкреслював значення в мистецтві позаестетичних 

метафізичних якостей. Він писав: «Ці якості з’являються рідко. Але коли 

з’являються, надають нашому життю новий, глибший сенс, а разом із тим 

викликають у нас загадковий сум за ними, хочемо ми того чи ні. Їхня поява є 

найвищою точкою, а разом із тим найвищою глибиною нашого життя і всього, 

що існує» [185, c. 369]. В обох галузях – філософії та мистецтві – різним 

чином прагнемо сягнути суті, повноти буття.  

Прагнення конкретизації позаестетичних метафізичних якостей (окрім 

естетичних цінностей) становить у концепції Р. Інґардена основне джерело 

мистецтва. 

Переконання, що в ґенезі мистецтва лежить людська потреба 

спілкування з цінностями є швидше оптимістичним мотивом. Але 

народжується він із відчуття трагізму людської екзистенції. Мистецтво та інші 

види культуротворчості є проявом боротьби з усамітненням і відчуттям 
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нетривалості людського буття. З цього приводу Р. Інґарден писав: «Це є 

потреба продовження існування не лише в межах свого власного життя, але й 

поза його межами. Це така, як здається, дуже песимістична концепція 

мистецтва, але цей момент також належить до досить складної групи 

переживань, серед якої хотів би назвати лише деякі важливі моменти, тому що 

це є питання для роздумів – чому все ж таки виникає мистецтво. І не лише 

мистецтво» [205, c. 184]. 

Розуміння Р. Інґарденом метафізичних якостей викликає асоціації 

з гайдеґґерівським розумінням екзистенції (Dasein). «Реалізація» 

метафізичних якостей у цьому контексті може розумітись як щось, що змінює 

не лише людське існування (нашу духовну сутність), але також буття як 

цілісність «у становленні» [371, c. LXXV].  

Виразно проблематика позаестетичних функцій у мистецтві постає 

в роботах «наступного покоління» польської естетики ХХ ст., а саме: 

М. Голашевської і К. Вількошевської. Зауважимо також і те, що  найбільшого 

розвитку ця тема набула у працях багатьох сучасних естетиків (наприклад, 

Р. Шустермана, У. Еко, В. Велша). Надзвичайна актуальність цієї проблеми 

пов’язана, насамперед, із сучасним прагненням розширити предметні межі 

естетики, з метою її пристосування до запитів сучасного мистецтва, яке давно 

вийшло за рамки традиційних уявлень. 

 

 

5.3. Вплив польської естетики першої половини ХХ ст. на подальший 

розвиток естетичної теорії 

 

Питання, які ставили у своїх працях естетики першої половини ХХ ст., 

не втратили значущість для сучасної естетичної теорії, яка вже вкотре 

зіткнулася з проблемою окреслення свого предметного поля. Ключовою 

проблемою сучасної естетики є питання про власну ідентичність. Будь-яка 
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галузь знання час від часу, а особливо за умов змін у культурі, ставить 

питання про власну ідентичність. В естетиці ж це питання постає значно 

частіше, ніж в інших дисциплінах.  

У пошуку самовизначення естетика, як кожна інша дисципліна, має 

визначитись щодо свого минулого і проектованого майбутнього. Сьогодні 

стало зрозумілим, що прогноз заміни естетики анти-естетикою (пропозиція 

С. Моравського) не підтвердився. Йдеться швидше про трансформацію 

класичної естетичної теорії у бік посткласики. 

Якщо на початку і в середині XX ст. твердили про глибоку кризу 

класичної моделі естетики, яка захищає автономію й естетичність мистецтва, 

то вже наприкінці цього ж століття теоретики постмодерну проголосили її  

(естетики) нечуваний ренесанс. Так, наприклад, В. Велш твердить, що 

«переживаємо нечуваний бум естетики, [...] живемо в добу естетизації всієї 

нашої дійсності» [407, c. 524]. Про винятковий розквіт естетики наприкінці 

ХХ ст. пише також Б. Шир [322, c. 1-7].  

На думку учасників міжнародної конференції в Уппсалі, яка відбулася 

під гаслом «The Aesthetic Turn» (2001), естетичний поворот, який 

спостерігається у кінці ХХ – початку ХХІ ст., торкається сучасної філософії й 

полягає у її трансформації, яка веде до відкидання раціональної парадигми 

західної філософії.  

Поворот в естетиці пов’язаний із двома різними сферами: філософією 

і культурою. Тому теоретики твердять про естетизацію філософії й 

естетизацію широкого розуміння культури і щоденного життя. 

Зрозуміло, що актуальна естетизація сучасної культури і щоденного 

життя не може ігноруватися естетикою. Дослідженням цих явищ має 

займатися філософія і соціологія культури. Предметом досліджень естетики 

залишиться, натомість, мистецтво й естетичні явища. У цьому контексті 

В. Велш твердить, що завжди буде очевидним, що естетика досліджує, 

передусім, зустріч філософа-теоретика з мистецтвом [408]. 
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Положенням, яке пов’язує класичну й некласичну естетики, є категорія 

естетичного досвіду як такого, що організовує естетичну рефлексію над 

мистецтвом та всіма іншими естетично зорієнтованими сферами. Увага до 

цього поняття сьогодні тільки зростає. Свідченням цього є поява низки праць, 

присвячених, зокрема, аналізу емансипованого потенціалу естетичного 

досвіду (П. Шоленбергер, 2007), визначенню онтологічного статусу 

естетичного досвіду (О. Павлова, 2008), герменевтичним аспектам 

мистецького досвіду (А. Богачов, 2011), проблемі естетичного переживання в 

некласичній естетиці (В. Личковах, 2011) тощо. 

Важливим положенням естетичної теорії завжди було й буде питання 

про аксіологічний статус художньої творчості. Сучасна мистецька практика, 

що пориває з класичними естетичними цінностями (прекрасне, досконале, 

піднесене, гармонійне), але не відкидає значення цінностей як таких, викликає 

в теоретиків ще більшу увагу до цього положення (К. Політ «Авангардне 

мистецтво та традиційні естетичні цінності», Е. Щенсна «Персвазійність 

прекрасного»). 

Аналітика естетичного переживання й естетичного оцінювання, 

здійснена представниками польської естетики першої половини ХХ ст., не 

лише не втратила свого мериторичного значення, але й спонукала появу нових 

досліджень цієї проблематики.   

Характерною рисою вчень польських естетиків першої половини ХХ ст. 

є те, що вони виростали з класичної естетики, тому очевидно, що більшість 

понять, якими вони оперують, мають витоками традиційну естетичну теорію. 

Засадничі принципи і сам напрямок їхніх досліджень сягає, таким чином, 

епохи Просвітництва. Однак час, коли формувалися їхні погляди, виникали 

основні праці, позначений «революцією» у сфері мистецтва. Це спонукало до 

міркувань про майбутнє естетичної теорії, а також про статус художньої 

творчості початку ХХ століття.  
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Більшість представників польської естетики звертали увагу на зміни, які 

відбувалися у сфері образотворчості, багато з них здійснили ґрунтовний 

аналіз ряду феноменів тогочасного мистецтва. Частина з них стверджувала 

необхідність ревізії понять зі сфери естетики. Крім того, польські естетики 

досліджуваного періоду прагнули змалювати перспективу подальшого 

розвитку естетичної теорії, а також висловлювали пропозиції, які досі є 

актуальними. Їхній підхід і сьогодні викликає зацікавлення серед теоретиків, 

які й досі ключовою проблемою естетики вважають cправу її власної 

ідентичності, ставлять питання про аксіологічний статус сучасної художньої 

творчості, а також зосереджують увагу на аналізі основних аспектів 

естетичного досвіду.   

Польська естетична думка першої половини ХХ ст. не розвивалася в 

ізоляції від попереднього етапу її становлення, а також незалежно від 

формування світової естетики. Про розвиток естетики в Польщі можна 

говорити лише з ХІХ ст. У той час переважав геґлізм (Ю. Кремер, К. Лібельт, 

Б. Трентовський, Цєшковський, Е. Дембовський та ін.). На початку ХХ ст. 

відбулося збагачення тематики, урізноманітнення напрямків і підходів.  

Зауважимо, що це був особливий період для Польщі. Перші декади 

ХХ ст. – це час політичної і культурної ідентифікації цієї країни, час, коли 

Польща здобула незалежність після столітнього поневолення; період 

повоєнної кризи новітніх ідеалів у Європі і простору її художніх та 

інтелектуальних впливів. Філософія, естетика, а також художня творчість 

цього періоду були детерміновані ситуацією держави, що відроджувалась. 

Це був етап викликів, а також перевірки на міцність і здатність 

самоствердитись. Прагнення увійти в історію європейської культури 

мобілізувало тогочасну інтелектуальну і творчу еліту до інтенсивної 

й ефективної роботи.  

Польська естетика першої половини ХХ століття вирізнялася високим 

рівнем філософської культури, інтелектуальною винятковістю 
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й незалежністю, а разом із тим, була надзвичайно близькою до європейської 

естетичної думки, а деколи навіть випереджала її (за рівнем теоретичних 

розв’язань, а також оригінальністю підходів).  

Дослідження Р. Інґардена, В. Татаркевича, а також теоретичні задуми та 

ініціативи М. Валліса, Л. Блауштайна, С. Оссовського і Г. Ельзенберга 

зверталися до нетрадиційних методів пізнання, філософських установок, 

сягали до сфери нових із перспективи тогочасної естетики явищ. Стосується 

це, зокрема, здійсненого С. Оссовським аналізу естетичної цінності, що 

спирається на рецепцію творів мистецтва, дослідження рецепції медіа (радіо 

і кіно) у працях Л. Блауштайна, пов’язаних з художньою критикою 

досліджень М. Валліса, конструкції аксіологічної системи критеріїв для 

раціональної критики Г. Ельзенберга, плюралістичного розуміння естетичних 

і художніх цінностей та якостей твору мистецтва Р. Інґардена, критики 

антиесенціалізму в естетичній теорії і відкритості до альтернативних 

розв’язань у сфері мистецької практики В. Татаркевича. Сьогодні їх 

називають класиками польської філософської естетики. Усі вони здійснили 

вагомий внесок у розвиток світової естетики.  

Особливістю концепцій представників польської естетики першої 

половини ХХ ст. було те, що, не зважаючи на відкритість до нових понять 

і художніх засобів, вони й надалі визнавали високий статус категорії 

прекрасного й досконалого, а тому продовжували розвивати традиції 

філософської естетики. Усвідомлювали при цьому те, яку роль мистецтво як 

таке відіграє в житті поляків. Зауважимо, що на рівні з релігією у першій 

половині ХХ ст. мистецтво було місцем окреслення власної ідентичності 

представників цього народу. 

На формування польської естетики першої половини ХХ ст. вплинув 

високий рівень розвитку тогочасного національного мистецтва. На початку 

ХХ ст. у Польщі постала ціла плеяда видатних митців, творчість яких 

надихала естетиків і мистецтвознавців на дослідження у сфері художньої 
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творчості. Зауважимо, що ряд теоретиків того періоду самі за сумісництвом 

були митцями (С. Віткевич, Віткацій, Л. Хвістек) або ж виявляли тісний 

зв’язок естетичної теорії з художньою практикою (В. Татаркевич, М. Валліс, 

Р. Інґарден, Г. Ельзенберг) чи її реципієнтами (С. Оссовський, Л. Блауштайн).    

Саме тому в час, коли під впливом авангардизму на Заході робилися 

спроби розриву з естетичним розумінням мистецтва, позиція польських 

естетиків могла здатися дещо консервативною. Як зауважує Т. Пенкаля, 

з перспективи вже доконаного балансу минулого століття польські концепції 

досліджуваного періоду знаходяться у виграшній позиції, оскільки 

дозволяють розгледіти різноманітність світу мистецтва, а в ньому як 

авангардні, так і ар’єргардні тенденції – за кожним разом нагадуючи про 

складність і неоднорідність художніх змін. 

Варто при цьому зауважити, що польська естетика досліджуваного 

періоду не зайняла належного їй місця у світовій естетиці, попри високий 

теоретичний її рівень. Не вдалося це навіть Р. Інґардену. Лише тоді, коли його 

праці були опубліковані англійською мовою, його доробок був оцінений 

гідно. Праці решти естетиків першої половини ХХ ст., натомість, були відомі 

переважно лише польським читачам, які, зрештою, не віддали їм належне. 

Неоцінений внесок у розвиток як польської, так і світової естетики 

здійснив Владислав Татаркевич. До його заслуг можна віднести те, що він 

прославив польську гуманістику на весь світ. Його праці перекладалися 

багатьма мовами, він репрезентував польську науку як член багатьох 

міжнародних товариств, як учасник міжнародних конференцій і з’їздів. Мав 

честь читати лекції у відомих університетах Європи і США.  

В. Татаркевич виховав три покоління польських науковців. Зокрема, 

одним із його учнів був яскравий представник наступного періоду польської 

естетики Стефан Моравський, у вченні якого знаходимо багато відсилань до 

теорії свого вчителя. Їхні дослідження зближує надзвичайна увага до 

художньої творчості, прагнення сягнути сутності актуальних у сфері 
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мистецької практики тенденцій, при цьому обидва вони належали до 

аксіологічного універсуму класичної естетики, основоположною 

характеристикою творів мистецтва вважали наявність у них естетичних 

цінностей. 

Внесок В. Татаркевича є чимось значно більшим, аніж просто ясний 

погляд на історію, знання про не відомі досі її області або чіткі принципи 

класифікації понять і фактів. Він заклав підґрунтя історії естетики, що 

спирається на документальні джерела, виявив складні механізми її розвитку, 

знайшов і проінтерпретував не розкриті досі культурні зв’язки, проаналізував 

єдність структур, що утворюють значущі в історії й теорії мистецтва 

цілісності. 

Естетична теорія В. Татаркевича була предметом аналізу багатьох 

сучасних дослідників. Серед польських естетиків до його творчості 

зверталися, зокрема, Ян Бялостоцький, Єва Боровецька, Войцех Цесарський, 

Марія Голашевська, Аліція Кучинська, Яцек Ядацький та ін.  

Естетична аксіологія В. Татаркевича спонукала до дослідження таких 

сучасних теоретиків, як Богдан Дзємідок та Ришард Вiшневський. Творчістю 

видатного поляка цікавилися такі відомі закордонні дослідники, як 

М. Бердслі, Т. Діффі, У. Еко.  

Визначення ролі естетичної концепції Генрика Ельзенберга для 

розвитку сучасної естетики не є простою справою. Як зауважував дослідник 

його творчості Лєслав Гостинський, «Ельзенберг був відлюдькуватим, був 

мислителем, для якого суттєвим завданням життя було збереження 

інтелектуальної і політичної незалежності» [179, c. 160].  

Залишатися вірним самому собі і своїм ідеалам – ось девіз його життя. 

Він ніколи не ставав на бік тих, хто мав стосунок до офіційної влади, але був 

неправий, здійснював негідні вчинки. Не вагався він кидати власне життя на 

захист тих інтересів, які вважав справді ціннісними, про що свідчить його 
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участь у якості добровольця у І світовій війні в рядах Легіонів Пілсудського, 

а також участь у польсько-більшовицькій війні 1920 року. 

Усі згадані характеристики особистості Г. Ельзенберга, без сумніву, 

мали значний вплив на формування його поглядів, які достатньо вирізнялися 

на загальному фоні польської філософії першої половини ХХ ст.   

Г. Ельзенберг прагнув створити філософську систему, у якій центральне 

місце належить цінностям. Філософські дослідження Г. Ельзенберга 

концентрувалися навколо загальної аксіології, яка охоплювала формальну 

(філософія цінності) й мериторичну (сфера етичних і естетичних цінностей) 

аксіологію. Для Г. Ельзенберга філософія фактично починалася 

й закінчувалася цінністю. Його дослідження цінності вирізняє прагнення 

сягнути сутності цінності, а не лише визначити передумови її виникнення. 

З метою окреслення такого типу філософії вперше в польській науці 

Г. Ельзенберг використав термін «аксіологія».  

Г. Ельзенберг сприяв розвитку аксіологічної проблематики в польській 

філософії ХХ ст. Його теорія надихала багатьох сучасних представників 

польської естетики й етики, сприяла появі безлічі досліджень з аксіологічної 

проблематики; була предметом палких дискусій між прихильниками 

і противниками його підходу до естетичної цінності.  

Найбільший інтерес до його вчення, зокрема, до його теорії цінностей, 

виявляли такі дослідники, як Тадеуш Чежовський, Тадеуш Школут, Леслав 

Гостинський, Ян Зублевич i Ульріх Шрейд. Реконструкцію поглядів, а також 

аналіз ролі Г. Ельзенберга (і М. Валліса) в польській естетиці ХХ ст. здійснила 

сучасна дослідниця Іоанна Зегзула-Новак. 

Послідовником Г. Ельзенберга у сфері аксіології є сучасний польський 

філософ, логік і публіцист Богуслав Вольневич. Він прагне перетворити 

теорію цінності Г. Ельзенберга в дусі об’єктивізму й раціоналізму. Так само 

як Г. Ельзенберг, Б. Вольневич ділить аксіологію на формальну 
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й мериторичну, схоплюючи першу за допомогою поняттєвого апарату 

семантики можливих світів та онтології ситуації [438].  

Можна зауважити тісний зв’язок вчення Г. Ельзенберга 

й західноєвропейської філософії ХХ ст. Особливо близькою його поглядам 

була та течія філософії, представники якої визнавали об’єктивність існування 

цінності. Тому очевидним чином виникали зв’язки концепції Г. Ельзенберга 

з вченнями М. Шелера, Н. Гартмана і навіть з поглядами представників 

британської аналітичної філософії (особливо з Дж. Е. Муром і Б. Расселом). 

Так, надзвичайно подібними були їхні погляди в питанні пізнання цінності. 

Так само, як М. Шелер і британські аналітики, Г. Ельзенберг вважав, що 

цінності пізнаємо безпосередньо за допомогою інтуїції. Своєю чергою, 

відчуття неспівмірності між інтелектом, дискурсивним мисленням і дійсністю 

– це мотив, який єднає погляди польського філософа та А. Бергсона. Вчення 

Г. Ельзенберга й німецьких феноменологів, натомість, поєднувала його 

концепція цінності як необхідності буття.  

У час домінування позитивізму Г. Ельзенберг став на захист цінностей, 

які подібно до Платона вважав абсолютними й об’єктивними. У цьому сенсі 

був винятковим філософом не лише в польській, але й у європейській 

філософії ХХ ст. Проголошувані філософом постулати у теоретичній сфері 

втілювалися в його практичній діяльності. Був дуже вимогливим до себе, 

твердив, що не можна зійти зі шляху внутрішнього вдосконалення 

й морального спасіння. Прагнув завжди і всюди бути homine ethico, що прямує 

до пізнання й реалізації цінностей. При цьому вчений усвідомлював, що 

виключно аксіологічні мотиви не можуть бути основою поведінки людини, 

такий підхід називав утопією; визнавав, що основним мотивом діяльності 

людей є прагнення до щастя.  

Важливу роль у становленні польської естетики відіграв Леопольд 

Блауштайн. Хоча його життя обірвалося досить рано й він залишив по собі не 

так багато праць, але високий рівень його наукових опрацювань, надзвичайна 
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скрупульозність у дослідженні тих естетичних проблем, які були предметом 

його зацікавлень, а також його проникливі наукові спостереження, які і інколи 

випереджали час і сприяли тому, що його естетична теорія й досі викликає 

інтерес і тішиться увагою сучасних дослідників. 

Тексти Л. Блауштайна справляють враження досить глибоких 

і прецизійних. Філософ прагнув якнайповніше схопити сутність 

досліджуваних феноменів і охарактеризувати основні механізми 

функціонування людського розуму та його зв’язок із культурою.  

Варто зауважити, що блауштайнівська аналітика естетичного 

переживання, а особливо процесів і механізмів сприйняття в його складі, 

є тим епістемологічним ключем, який сприяє відповідному визначенню 

сучасних екзистенційних проблем, пов’язаних, зокрема, з розумінням сучасної 

мистецької практики, а також можливістю її естетичного переживання.    

Спостереження, яке здійснив Л. Блауштайн при дослідженні умов 

перебігу естетичного переживання, а саме його зауваження (всупереч 

поширеним уявленням у тогочасній науці) «спільнотного» характеру 

переживань цього типу; впливу на якість, інтенсивність і тривалість 

естетичного переживання певного реципієнта переживань інших людей – 

надихало подальші розвідки у сфері естетичного досвіду, було високо оцінено 

представниками польської естетики наступного періоду, а також 

дослідниками творчості цього видатного естетика, а саме: Зофією 

Росіньською [313; 314] та Богданом Дзємідоком [134].  

Серед усіх досліджуваних нами класиків польської естетики вчення 

Станіслава Оссовського є найменш опрацьованим і популяризованим. 

Пояснити цей факт частково можна тим, що він був, передусім, соціологом. 

Його доробок у цій галузі знання й досі викликає надзвичайний інтерес серед 

польських соціологів. Натомість естетичний епізод творчості ученого 

обмежується 30-ми рр. ХХ ст. і зводиться, по суті, до однієї праці («Біля основ 

естетики»). Однак зацікавлення серед соціологів викликали погляди естетика, 
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присвячені дослідженням соціологічних положень мистецтва. Зокрема, аналіз 

цього аспекту мистецтва був предметом роздумів таких науковців, як 

Антоніна Клосковська, Олександр Ліпський і Кшиштоф Ленцький, а також Ян 

Шимчик.  

Серед естетиків до концепції С. Оссовського зверталися, зокрема, 

Северин Дзямський, Вітольд Калиновський, Тереза Костирко, Януш 

Рибiцький, Богдан Дзємідок і Юзеф Тарновський. При цьому жодному з цих 

дослідників не вдалося виявити повноти цінності й актуальності естетичної 

думки С. Оссовського. А тому сподіваємося, що ґрунтовні й цілісні 

дослідження наукового доробку цього вченого у сфері естетики ще попереду. 

Мечислав Валліс відіграв ключову роль для становлення наступного 

періоду польської естетики, ідеї його естетичної теорії надихали багатьох 

дослідників до студій у сфері естетичного переживання та естетичних 

цінностей.  

Значення естетичної концепції М. Валліса полягає у спостереженні та 

аналітиці еволюції художніх форм на початку та в першій половині ХХ ст. 

Його спостереження трансформації у сфері мистецької практики першої 

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

сприяли появі сучасних ґрунтовних досліджень цієї проблематики. 

Естетик зауважував характерні для тогочасного мистецтва відхід від 

наративів, розмивання контурів, відмову від образного вираження і пов’язану 

з цим зміну засобів і матеріалів. Естетичні праці М. Валліса ставлять досі 

актуальні питання відношення між художньою теорією і практикою, 

цінностями мистецтва та світом естетичних відчуттів у широкому значенні 

слова, підіймають складну проблематику компетентності у сприйнятті 

мистецтва, схиляють до роздумів над межами естетичного релятивізму.  

Аналіз творчості М. Валліса здійснено в дослідженнях Т. Пенкалі, 

П. Банася, Б. Дзємідока, Т. Школута, М. Ягловського, А. Косовської, 
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З. Маєвської, З. Найдера, К. Піотровського, Я. Пшибиша, Я. Рибiцького, 

К. Роснеp та ін. 

Провідну роль у становленні сучасної естетичної науки відіграв 

видатний представник польської естетики першої половини ХХ ст. Роман 

Інґарден. Багато термінів його естетичної концепції стали загальновживаними 

в теорії літератури, теорії музики, живопису. Роботи філософа надихали таких 

теоретиків, як A. Стемпєнь, Я. Галецький, Я. Макота, В. Стружевський, 

Б. Дзємідок, Ю. Тішнер та ін.   

Високо оцінювала доробок інґарденівської естетики А. Щепаньська. 

У праці «Естетика Романа Інґардена» авторка здійснила ґрунтовний аналіз 

поглядів мислителя. Вона зауважує, що «естетична думка Інґардена підіймає 

його до рівня найвідоміших естетиків сучасності: своїм значенням, 

філософським рангом, систематичністю, глибиною і скрупульозністю рішуче 

переростає решту концепцій і теоретичних досягнень польської між- і 

повоєнної естетики» [340, c. 7].  

Серед дослідників, які зверталися до аксіологічних поглядів філософа, 

слід назвати, зокрема, Гарольда Осборна, який у праці «The Аrt of 

Аppreciation» (1970) відсилався до Інґарденівської концепції недовизначених 

місць. Джером Стольніц розвивав власні погляди на основі аксіологічної 

концепції Р. Інґардена. Пітер Маккормік і Джон Гарелл зіставили теорію 

будови твору мистецтва польського естетика з відповідними дослідженнями 

Монро Бірдслея, А. Ізенберга, В. Гамріка та ін. Про значення постаті 

Р. Інґардена для польської естетики писав M. Різер.  

Положення шарової будови і квазі-часової структури творів мистецтва, як 

писав сам Р. Інґарден у праці «Про філософську естетику», були визнані 

слушними багатьма дослідниками, а саме: Н. Гартманом, Р. Веллеком, 

В. Кайзером, М. Дюфреном та ін.  

Когорта сучасних естетиків звертається до теорії Р. Інґардена, 

аналізуючи, зокрема, значення феноменологічної перспективи в дослідженнях 
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сучасної естетики, проблеми естетичних цінностей і буття творів сучасного 

мистецтва (Я. Цішевська); проблеми естетичного переживання творів сучасної 

творчості (І. Ф’ют), розуміння сутності творів електронного мистецтва, 

можливості їх естетичного сприйняття (М. Островіцький) тощо. 

Р. Інґарден підкреслював естетичний вимір творів мистецтва. У цьому й 

полягає актуальність його концепції. Позитивним моментом його роздумів є 

визначення естетичного критерію мистецтва, який встановлює межі його 

простору, оскільки протистоїть «розмиванню» мистецтва в реальній дійсності 

та редукції естетики до епістемології чи філософії культури. 

Естетична аксіологія Р. Інґардена є важливим підґрунтям сучасних 

естетичних досліджень. Результати здійсненого ним аналізу онтологічних та 

екзистенційних передумов твору мистецтва відкривають перспективу появи 

нових оригінальних дослідницьких проектів, що дозволять розв’язати важливі 

проблеми сучасної естетичної теорії.  

Загалом, представники польської естетики першої половини ХХ ст. 

відіграли важливу роль у становленні наступного етапу розвитку естетичної 

думки в Польщі, їхні теоретичні пропозиції закладали підґрунтя аналітики 

сучасної мистецької практики і стимулювали подальші дослідження щодо 

окреслення аксіологічного статусу її основних феноменів. 

Так, до аналізу естетичної аксіології представників польської естетики 

досліджуваного періоду зверталися С. Моравський [247; 253; 256; 257] 

і Б. Дзємідок [128; 132; 133]. Їхні власні розвідки з цієї проблематики 

виявляють зв’язок із вченнями видатних попередників. Для С. Моравського 

найбільш характерне відсилання до концепцій В. Татаркевича і Р. Інґардена, 

що проявляється у схожій постановці питань, шляхів розв’язання основних 

проблем у сфері естетичної аксіології, а також в аналітичному підході у 

виявленні специфіки естетичних цінностей. Б. Дзємідока найбільше надихали 

вчення Р. Інґардена і С. Оссовського. Значний вплив на формування концепції 

емпіричної естетики М. Голашевської [170; 171; 172] здійснило вчення 
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Р. Інґардена, про що вона сама зазначає у своїх працях. Від Р. Інґардена 

дослідниця запозичила, зокрема, уявлення про «естетичну ситуацію» як 

основний предмет естетики, а також розуміння основних аспектів існування й 

пізнання естетичної цінності. Здійснений Л. Гостинським [179], Т. Пенкалею 

[295], Т. Школутом [341], К. Політом [302], К. Вількошевською [161], 

Я. Цішевською [104] аналіз цінностей і антицінностей у загально-

аксіологічній перспективі, їхні дослідження естетичного виміру авангардного 

мистецтва також виявляють близькість з концепціями Г. Ельзенберга, М. 

Валліса, Р. Інґардена, В. Татаркевича та інших представників польської 

естетики першої половини ХХ ст. 

 

 

Висновки до 5 розділу 

 

Погляди польських естетиків першої половини ХХ ст. на мистецтво 

початку цього століття демонструють відповідність загальним установкам 

їхніх естетичних теорій. Зокрема, представник феноменологічної естетики 

Р. Інґарден вже традиційно зосередив свою увагу, насамперед, на аналізі 

онтологічних передумов існування тих творів мистецтва, які були хоча б 

мінімально наділені художніми якостями та цінностями. Здійснений ним 

аналіз сутності творів ранньо-авангардного періоду, зокрема, творів 

абстрактного мистецтва, кубізму тощо сприяє схопленню їх онтологічних та 

епістемологічних особливостей і є, мабуть, одним із найбільш ґрунтовних 

в історії сучасної естетики.  

Досить влучним і, певно, більш відповідним другій половини ХХ – 

початку ХХІ ст. виявилося здійснене у 30-х рр. ХХ ст. спостереження 

Л. Блауштайном розмивання меж між мистецтвом і дісністю, що, на його 

думку, негативно позначається, зокрема, на можливості естетичного 

переживання творів мистецтва початку ХХ ст. Крім того, Л. Блауштайн 
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звертав увагу на зміну соціокультурної парадигми: втрату позицій естетичної 

складової картини світу та домінантну роль суспільної комунікації.  

Плюралістичним концепціям В. Татаркевича, М. Валліса та 

С. Оссовського притаманна відкритість на зміни у сфері мистецької практики. 

В. Татаркевич звертає увагу на появу нових видів творчості, які не вписуються 

в рамки традиційного уявлення про мистецтво. Вчений прагне дослідити 

причини трансформацій у сфері художньої творчості першої половини ХХ ст., 

а також визначити їх філософське підґрунтя. С. Оссовський подібно до 

В. Татаркевича прагне з’ясувати причини трансформацій у сфері мистецької 

практики першої половини ХХ ст. Важливим є його спостереження, що поряд 

із нетрадиційним надалі продовжує розвиватися традиційне мистецтво. Своєю 

чергою, М. Валліс аналізує основні зміни в художній сфері першої половини 

ХХ ст., зауважує тяжіння до надреалізму, естетизацію потворного тощо. 

У цілому, погляди представників польської естетики першої половини 

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

містяться у площині від арт-критики (зауваження посилення антиестетизму, 

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

до оригінальності коштом художності, кітч тощо) до теорії розуміння 

(визнання естетичної цінності творів тогочасного мистецтва, а також 

сприйняття невідворотності стилістичних трансформацій новітньої 

образотворчості).   

Аналіз сутності основних естетичних феноменів, здійснений 

представниками польської естетики першої половини ХХ ст., так само як 

дослідження ними явищ мистецтва початку – першої половини ХХ ст. відкрив 

перспективу визначення аксіологічного горизонту естетичного переживання 

творів сучасного мистецтва. Найбільш продуктивною в цьому відношенні 

виявилася представлена польськими естетиками досліджуваного періоду 

аналітика онтологічних та екзистенціальних передумов існування твору 

мистецтва (Р. Інґарден, М. Валліс, Л. Блауштайн) і можливості його 
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естетичного переживання та оцінювання (Р. Інґарден, Л. Блауштайн, 

В. Татаркевич, М. Валліс, С. Оссовський). Важливе значення має також 

спостереження ними існування різноманітних типів і видів естетичних 

цінностей (М. Валліс, С. Оссовський, Р. Інґарден, Л. Блауштайн, 

В. Татаркевич), розрізнення процедур художнього й естетичного оцінювання 

(С. Оссовський і Р. Інґарден), окреслення позаестетичних аспектів 

естетичного переживання й оцінювання (С. Оссовський, М. Валліс, 

Р. Інґарден, Л. Блауштайн), а також зауваження інтеграції різних видів 

мистецтв (Р. Інґарден, М. Валліс).   

Здійснений представниками польської естетики першої половини ХХ ст. 

аналіз явищ мистецтва початку ХХ століття враховував зміни у сфері 

тогочасної художньої творчості. При цьому польські естетики намагалися 

пояснити причини цих змін, відсилаючись до трансформацій як естетичного, 

так і загальнокультурного континууму. Естетичні дослідження польських 

естетиків досліджуваного періоду сприяють розумінню тих тенденцій, які 

мали місце в мистецтві ХХ ст.  

Деякі з представників польської естетики досліджуваного періоду 

(В. Татаркевич, М. Валліс, С. Оссовський) звертали увагу на неспроможність 

класичної естетичної теорії описати явища сучасної образотворчості, відтак 

підважували універсальність естетичної концепції мистецтва, акцентуючи 

увагу на значенні плюралістичного підходу в його дослідженнях, а також  

підкреслювали роль позаестетичних функцій мистецтва.  

Прихильники естетичного й художнього плюралізму В. Татаркевич 

і М. Валліс передбачали появу нової естетичної теорії, яка б виявилася значно 

відкритішою щодо явищ сучасної творчості. В. Татаркевич прагнув віднайти 

відповідну сучасним художнім феноменам дефініцію мистецтва. 

С. Оссовський і М. Валліс критикували зведення предметного поля естетики 

до проблем, що виникають у царині західноєвропейського класичного 

мистецтва. М. Валліс поставав проти нормативізму естетичної теорії, 
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підкреслював значущість тих художніх феноменів, які в контексті класичної 

естетики визнавалися б меншовартісними або просто не гідними уваги.  

Значення концепцій представників універсальності естетичного 

переживання в польській естетиці першої половини ХХ ст., а саме: 

Р. Інґардена, Л. Блауштайна і Г. Ельзенберга – полягає в осмисленні 

екзистенційних та онтологічних аспектів буття естетичних феноменів, їхнього 

«квалітативного» контексту, що дозволяє схопити їх надісторичний смисл. 

Такий підхід є сьогодні досить актуальним, оскільки запобігає остаточній 

релятивізації естетичних цінностей у добу домінування масової свідомості з її 

орієнтацією на швидку і поверхневу перцепцію продуктів культури.   

Зауважимо, що в певних аспектах польська естетична думка 

випереджала в розвитку європейську. Йдеться, зокрема, про дистинкцію 

художніх і естетичних цінностей, здійснену в польській естетиці ще 

наприкінці 20-х рр. минулого століття (в концепції С. Оссовського, згодом 

також у теорії Р. Інґердена); зауваження ролі антикаллістичних тенденцій 

в сучасній естетиці (в концепціях М. Валліса, В. Татаркевича), а також 

визначення ролі синтезу різних видів мистецтв у становленні сучасної 

художньої творчості (Р. Інґарден).  

Аналітика основних естетичних феноменів з врахуванням 

трансформацій у сфері сучасної мистецької практики, ґрунтовне дослідження 

найважливіших аспектів естетичного переживання й оцінювання художнього 

твору, здійснене польськими естетиками, сприяє осмисленню аксіологічного 

виміру естетичного переживання сучасних художніх явищ. Естетичний 

доробок представників польської естетики першої половини ХХ ст. значною 

мірою вплинув на становлення сучасної естетичної теорії, крім того, відіграв 

значну роль в осмисленні ряду основних тенденцій розвитку сучасної 

мистецької практики.  

 

 



359 

ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі було проведено комплексне дослідження 

аксіологічного виміру естетичного переживання в польській естетиці першої 

половини ХХ ст. з урахуванням історико-філософського фундаменту 

формування та перспективи подальшого розвитку основних підходів 

і позицій, презентованих представниками універсалізму (Л. Блауштайн, 

Г. Ельзенберг, Р. Інґарден) і плюралізму (М. Валліс, С. Оссовський, 

В. Татаркевич). Досягнути це дозволило здійснення послідовних кроків 

дослідження: окреслення історичного контексту формування естетичних 

концепцій польських естетиків першої половини ХХ ст., визначення 

теоретико-методологічних засад дослідження естетичного переживання 

в польській естетиці даного періоду, виявлення ролі естетичного переживання 

у теоріях її представників, аналіз поглядів на сутність і природу естетичного 

переживання з урахуванням специфіки позицій і підходів представників таких 

різних напрямків, як феноменологія (Л. Блауштайн, Р. Інґарден), герменевтика 

(М. Валліс), антиформалізм (Г. Ельзенберг), історико-філософська 

(В. Татаркевич) і соціологічна естетика (С. Оссовський); окреслення 

характеру зв’язку між естетичним переживанням і естетичною цінністю 

в концепціях представників універсалізму й плюралізму в польській естетиці; 

визначення позицій польських естетиків у сфері естетичної аксіології; 

осмислення значення польської естетики першої половини ХХ ст. для 

розвитку сучасної естетичної теорії і мистецької практики, а також визначення 

аксіологічної перспективи досліджень сучасних художніх феноменів у світлі 

концепцій її представників. Такий підхід допомагає чітко окреслити феномен 

естетичного переживання як такий, дозволяє визначити його цінність як 

процесу, що відкриває перспективу естетичного оцінювання творів мистецтва, 

забезпечує розуміння та інтерпретацію естетичного предмета.  
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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 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. 
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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 якісною характеристикою 

естетичного предмета та якістю естетичної цінності, що ним обумовлена. 
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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 
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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 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 
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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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