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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність та доцільність дослідження. Специфіка європейської 

культури ХХІ століття полягає у зверненні до проблеми почуттєвості сучасної 

людини, в межах якої набувають актуальності як теоретичні дослідження, так і 

художня практика, що демонструє необмежені можливості та засоби 

розширення естетичного досвіду суб’єкта. Постнекласична парадигма 

естетичного знання розгортає значимість плюралізації цінностей та засобів 

художнього сприйняття і вираження, що призводить до урізноманітнення типів 

реальності. Даний процес відображає докорінні зміни естетичної структури 

сприйняття сучасної людини, започатковані в першій половині ХХ століття у 

формі теоретичних концепцій, що мали переважно міждисциплінарний 

характер. 

На сьогодні постнекласичний стан є кінцевою формою трансформації 

естетичного досвіду. Концепція Жоржа Батая (1897-1962), в якій центральне 

місце займає аналіз проблеми трансгресії та трансгресивного досвіду 

(«внутрішній досвід») проявляє радикальні зміни в контексті переходу до 

постнекласичної парадигми естетичного знання: різноманіття типів реальності 

перетворюється на протистояння реального та віртуального. Трансгресивний 

досвід репрезентує сферу чуттєвого, адже поза даною сферою такого досвіду не 

існує, він існує суто на порубіжжі. 

Ж. Батай є автором філософської концепції, яка володіє потужним 

теоретичним потенціалом, що дозволяє по-новому дослідити риси сучасної 

художньої практики та здійснити її опис й аналіз на рівні естетичного 

дослідження. Теоретичний інструментарій, застосований філософом та його 

послідовниками («трансгресія», «трансгресивний досвід», «сміх», «безформне», 

«анти-естетичне») дозволяє розглянути нові аспекти взаємодії теоретичного та 

практичного рівнів почуттєвої культури сучасної людини, що полягають у 

пошуку нових форм вираження стану постмодерного суб’єкта. 

Духовні засади європейської культури ХХІ століття можуть бути 

проаналізовані та досліджені за рахунок виявлення специфічного естетичного 

досвіду, відповідного сучасній картині світу. Даний проект здійснюється 

представниками постмодерністської естетики, серед яких: Т. Адорно, Р. Барт, 

 З. Бауман, Ж. Бодрійяр, Ю. Габермас, Ж. Дерріда, Ф. Джеймісон, У. Еко, Ю. 

Крістєва, Ж.-Ф. Ліотар. 

У філософських дослідженнях ХХ і ХХІ століть слід зауважити, що, як 

уже зазначалося вище, до проблеми трансгресії зверталися такі науковці, як Р. 

Барт, Ж. Батай, М. Бахтін, М. Бланшо, П. Клоссовські, Ю. Крістева, М. Лейріс, 
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Ф. Соллерс, М. Фуко.    

Серед основних учасників сучасної західної філософської думки, які 

займалися проблемою трансгресії, слід виділити наступних: Л. Абель, К. 

Дженкс, Т. Корн, А. Плотніцкі, Ж. М. Рей, Р. Сассо, С. Р. Сулейман. Варто 

також зазначити сучасних російських дослідників, які звертаються до поняття 

трансгресії: Г. Гладарєва, Д. Дорофєєва, С. Зєнкіна, О. Тимофєєву, В. Фарітова, 

С. Фокіна.   

Аналізу естетичних ідей постмодернізму присвячені праці таких 

вітчизняних дослідників, як І. Бондаревська, М. Бровко, Є. Днепровська, Л. 

Левчук, В. Малахов, О. Павлова, В. Панченко, М. Русін, Р. Шульга. Проблеми 

статусу художньо-естетичного досвіду є предметом дослідження В. Личковаха, 

В. Мазепи, В. Малахова, Н. Хамітова. А. Шевченко. 

Дослідженню механізмів художньої творчості в поєднанні естетичного, 

психологічного, етичного та мистецтвознавчого параметрів в просторі сучасної 

культури присвятили свої праці І. Живоглядова, Л. Левчук, О. Оніщенко. 

Потенціал біографічного методу, обґрунтованого Ш. О. Де Сен-Бевом, 

проаналізовано у філософських дослідженнях О. Валевським.  

Проблема співвідношення трансгресивного та інтуїтивного морального 

досвідів розкрита в працях Т. Аболіної, А. Морозова. Поряд з цим, особливого 

місця набуває естетичний аспект концепції трансгресивного досвіду Ж. Батая, 

адже дослідження цього питання дозволить розширити проблемне поле й 

поняттєвий апарат сучасної української естетики. 

Дослідженню естетичних питань, поставлених у роботі Ж. Батая 

«Доісторичний живопис. Ласко, або Народження мистецтва» (1955), присвячені 

роботи С. Ангера, Б. Бучанена, Р. Вайта, К. Ноланд, К. Рашке, М. Аварге, С. 

Бейкер, Д. Ейдс, М. Хадсон, що здійснюють мистецтвознавчий аналіз творів Ж. 

Батая. 

Проблема естетичного досвіду була досліджена в межах різних 

філософських напрямів, кожен з яких демонструє власну естетичну складову. 

Зокрема, аналітична традиція містить вагомі напрацювання щодо проблеми 

естетичного досвіду, здійснені М. Бердслі, С. І. Палмером, М. Смітом та А. П. 

Шімамуром. Поряд з аналітичною традицією, на теренах континентальної 

Європи, виконується більш повний аналіз історії естетичних вчень, в межах 

яких так чи інакше поставала зазначена проблема. Зокрема, в традиції 

рецептивної естетики (М. Дюфренн, X.Р. Яусс) та герменевтичної (Г. Ґадамер).  

Специфіка визначення досвіду в контексті різних філософських традицій 

постає як предмет аналізу вітчизняних дослідників А. Богачова, В. Кебуладзе, 

А. Лактіонової, М. Мінакова, В. Приходька. Проблемі естетичного досвіду свої 

розробки присвячують С. Бондарчук, І. Зязюн, О. Павлова, Є. Скороварова, в 
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роботах яких порушується питання перспективності – з точки зору розширення 

меж естетичного досвіду – концепції трансгресивного досвіду.  

Великий обсяг напрацювань з проблематики трансгресивного та 

естетичного досвідів доводить її значущість та актуальність. Втім, відсутність 

систематичного та цілісного естетичного аналізу концепції трансгресивного 

досвіду зумовлює необхідність даного дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана в межах комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» і 

науково-дослідної роботи філософського факультету № 11 БФ 041-01 

«Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку 

сучасного суспільства». 

Мета дослідження полягає у філософському аналізі концепції 

трансгресивного досвіду Ж. Батая, її теоретико-естетичного потенціалу та 

художньої трансляції в літературній творчості мислителя. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення наступних 

завдань: 

- проаналізувати основні теоретико-методологічні підходи дослідження 

трансгресивної проблематики; 

-  дослідити кореляцію понять «трансгресивний досвід» та «естетичний досвід»; 

-  простежити розвиток естетичних ідей Ж. Батая в контексті контрестетики 

авангарду; 

- розкрити досвід аналізу мистецтва на підґрунті філософсько-естетичних 

поглядів Жоржа Батая; 

проаналізувати феномен літературної творчості Ж. Батая як трансгресивного 

досвіду взаємодії теоретичного та практичного; 

- узагальнити основні ідеї літературно-критичної спадщини Ж. Батая щодо 

особливостей мистецького простору кінця ХІХ – першої половини ХХ століття 

та його впливу на зміну філософсько-естетичної парадигми європейської 

гуманістики. 

Об’єкт дослідження: філософсько-літературна спадщина Жоржа Батая в 

контексті духовних засад європейської культури першої половини ХХ століття. 

Предмет дослідження: естетичні виміри концепції «трансгресивного 

досвіду» Жоржа Батая, її сутність та специфіка втілення в літературній 

творчості мислителя. 

Методи дослідження. У дослідженні використані методи, звернення до 

яких обумовлюється комплексним підходом до висвітлення складного спектра 

питань, що розкривають естетичні погляди Ж. Батая. Базовими при цьому є 
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загальнонаукові принципи об’єктивності та історизму, систематизації та 

узагальнення досліджуваної проблеми, а також провідні методи сучасної 

філософії та культурології. Застосовані в дослідженні методи аналізу та підходи 

інтерпретації можна визначити як поліметодологію. Методологічне підґрунтя 

дослідження зумовлене складністю та гетерогенністю досліджуваної проблеми. 

Протягом написання роботи залучалися історичний, порівняльно-історичний, 

біографічний, герменевтичний методи. Оперування історичним методом 

передбачає об’єктивний підхід до накопичення первинних даних, отриманих із 

першоджерел та критичної літератури, висвітлення та реконструкцію 

історично-культурного контексту розвитку естетичних ідей Ж. Батая. 

Важливу роль у осмисленні проблеми естетичного світовідчуття відіграли 

переваги міждисциплінарного підходу, який сприяв використанню відповідних 

здобутків філософії, естетики, мистецтвознавства, культурології та етики. 

Наукову новизну визначають мета, предмет та завдання дослідження. 

Вона полягає у тому, що вперше у вітчизняній естетичній науці здійснюється 

аналіз філософської концепції Ж. Батая в якості одного з основних джерел 

зародження філософії постмодернізму та постнекласичної естетики, в межах 

якої відбувається перехід до нової теоретичної парадигми, до нових норм 

вираження та відмови від існуючих канонів, через звернення до 

трансгресивного досвіду як одного зі способів конституювання людської 

почуттєвості. Досліджується естетичний потенціал та художня актуалізація 

концепції трансгресивного досвіду в літературному доробку філософа, що 

представляє собою засіб вираження трансгресивного досвіду в мистецькій 

формі. Відповідно, здійснено спробу естетичного аналізу концепції 

трансгресивного досвіду Ж. Батая на двох рівнях: теоретичному та 

практичному. Міждисциплінарний характер концепції трансгресивного досвіду 

надає підстави для вибудовування нового предмету сучасних естетичних 

досліджень. 

У результаті вирішення поставлених у дослідженні завдань 

обґрунтовано положення, що мають ознаки наукової новизни, а саме:  

Вперше: 

-  виокремлено та здійснено порівняльний аналіз понять «естетичний досвід», 

«трансгресивний досвід», «внутрішній досвід» (Ж. Батай) та «досвід-межа» (М. 

Бланшо). Виявлено основні точки перетину трансгресивного та естетичного 

досвідів, серед яких слід виділити спрямованість на чисту чуттєвість, вихід за 

межі власного Я, екстатичний стан буття у спільному просторі; 

- проаналізовано філософсько-теоретичний та культурний контекст зародження 

трансгресивної проблематики французького мислителя Ж. Батая. Виокремлено 

особливу значимість естетичного виміру трансгресивної проблематики, 
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концептуалізованого в наступних поняттях: «безформне», «жорстокість», 

«низьке», «сміх». Таким чином, трансгресивний досвід корелюється з 

естетичним досвідом в якості його специфічної форми, адже в його межах 

неодмінне місце займають некласичні форми естетичного (гра, дарування, 

безформність, жах, суверенітет), завдяки яким відбувається вираження суто 

людської почуттєвості; 

- розглянуто та проаналізовано творчий і літературно-критичний доробок 

філософа в якості художнього ретранслятора основних концептів 

трансгресивного досвіду. Автономізація мистецтва доби Модерну призводить 

до необхідності формування інституту художньої критики у взаємодії полів 

художнього виробництва та споживання, функціонування культуріндустрії в 

цілому. Батай послідовно опановує та репрезентує всі види естетичної 

діяльності: теоретика, практика та критика, що свідчить про системність його 

естетичної концепції та методологічне значення поняття «трансгресивний 

досвід»; 

-  досліджено методологічну роль концепції трансгресивного досвіду в процесі 

трансформації некласичної естетики у постнекласичну. 

Отримали подальший розвиток: 

-  дослідження філософсько-теоретичних концепцій, що мали безпосередній 

вплив на теоретичну діяльність Ж. Батая та постають відображенням таких 

аспектів трансгресивної проблематики, як соціологічний, етичний та 

естетичний; 

- розгляд ключових позицій теоретичних дебатів між представниками 

французького авангарду (Ж. Батай, А. Бретон, Ж.-П. Сартр), результатом яких 

постало згуртування Ж. Батая та його прихильників в окрему групу мислителів, 

націлених на дослідження можливості виходу за межі естетично-даного в 

досвіді, на звернення до позачуттєвого, містичного, трансцендентного, 

«безформного» (як негативного прояву естетичного, яке розширює можливості 

естетичного досвіду за рахунок надання йому трансгресивного статусу), що 

визначило магістральний рух філософсько-естетичної рефлексії до 

постмодерністської парадигми. 

Удосконалено: 

-  розуміння основних підходів до тлумачення понять «естетичний досвід» та 

«трансгресивний досвід» (згідно з тлумаченням Ж. Батая, М. Бланшо та М. 

Фуко) в межах аналітичної, герменевтичної традицій та традиції рецептивної 

естетики. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, 

здійсненою на основі аналізу науково-літературного доробку та теоретичних 

ідей Жоржа Батая, його сучасників та критиків. Висновки і положення новизни 
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одержані самостійно. Дванадцять публікацій за темою дисертаційного 

дослідження є одноосібними. 

Теоретичне і практичне значення дослідження полягає у здійсненні 

філософського аналізу естетичних ідей Ж. Батая. Дана проблема не є достатньо 

опрацьованою у вітчизняних дослідженнях. Висновки, одержані в роботі, 

обґрунтовують необхідність дослідження концепції трансгресивного досвіду Ж. 

Батая задля розширення термінологічного та методологічного апарату сучасної 

теорії естетики. Матеріали дослідження можуть бути використані при 

викладанні нормативних курсів лекцій з естетики, етики, культурології, історії і 

теорії світової культури, літературознавства. Концепція трансгресивного 

досвіду Ж. Батая надає підстави для особливої уваги дослідників різних країн 

світу. На наш погляд, дана концепція може представляти значний інтерес як для 

українських дослідників (естетиків, зокрема), так і для більш широкого кола 

громадян, що цікавляться сучасним мистецтвом. Адже концепція Ж. Батая 

може постати в якості метатеорії сучасного мистецтва, українського зокрема. 

Апробація результатів роботи. Основні результати дисертаційного 

дослідження доповідалися на щорічних наукових конференціях «Дні науки 

філософського факультету» у 2013, 2014 та 2015 рр. (м. Київ, Національний 

університет імені Тараса Шевченка), на Міжнародному молодіжному 

науковому форумі «Ломоносов – 2013» (Росія, м. Москва, Московський 

державний університет імені М. В. Ломоносова, 2013), на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку суспільних наук» 

(м. Київ, Київська наукова суспільствознавча організація, 2013), на 

Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки: проблеми та 

досягнення сучасних наукових досліджень» (м. Одеса, Причорноморський 

центр досліджень проблем суспільства, 2013). 

Публікації. Впровадження результатів дисертаційного дослідження 

здійснено у формі тринадцяти публікацій: 6 статей, 5 з яких були вміщені у 

фахових наукових виданнях України (одна з них має наукометричний статус); 6 

тез, опублікованих у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи обумовлені специфікою 

дослідження, логікою розкриття проблеми, а також метою і завданнями 

дисертаційного дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів 

(7 підрозділів), висновків та списку літератури, що налічує 225 найменувань, з 

яких 95 джерел англійською мовою. Повний обсяг дисертації – 195 сторінок 

(основна частина – 170 сторінок). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, окреслено його 

джерельну базу та ступінь розробки, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання 

дослідження, сформульовано наукову новизну отриманих результатів, 

відображено теоретичне та практичне значення роботи, містяться відомості про 

апробацію та список тематичних публікацій автора дисертації. 

Перший розділ – «ТРАНГСРЕСИВНИЙ ДОСВІД ЯК ОБ’ЄКТ 

ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ» – присвячений аналізу теоретико-

методологічного підґрунтя а також основних понять концепції трансгресивного 

досвіду Ж. Батая. 

У підрозділі 1.1 – «Теоретична спадщина Жоржа Батая в просторі 

французької гуманістики 30-х – 50-х років ХХ століття» – здійснюється 

аналіз культурного оточення та умов становлення Жоржа Батая як письменника 

та мислителя. 

Естетична концепція Ж. Батая була сформована в контексті розвитку 

французького літературного життя, а також полемічної філософської думки 30-

х – 50-х років ХХ століття, представники якої постали засновниками основних 

мистецьких течій, які також працювали на перетині філософії та літератури, що 

стало продуктивним з точки зору вироблення нових форм та засобів 

репрезентації метаморфоз сучасної почуттєвої культури. 

Ж. Батай є автором критичних статей, начерків, розповідей еротичного 

характеру, а також праць з економічної тематики, філософських роздумів, в 

яких був здійснений аналіз культурних феноменів, симптоматичних для 

тогочасного суспільства. В центрі уваги французького мислителя опинилися 

такі ключові в контексті розвитку філософсько-теоретичної думки ХХ століття 

поняття, як «комунікація», «суверенітет», «гетерологія», «внутрішній досвід», 

«священне», «витрати», «трансгресія», «безформне», «сміх» та інші, подальший 

аналіз яких здійснили французькі філософи-постмодерністи. 

У підрозділі 1.2 – «Теоретико-методологічні підходи в дослідженні 

трансгресивного досвіду» – розглядаються основні теоретико-методологічні 

підходи дослідження трансгресивної проблематики.  

Трансгресивна проблематика розгортається в контексті німецької 

філософської традиції, що охоплює теоретичні ідеї Г. В. Ф. Геґеля (поняття 

кордону в якості межі, що прагне до власного подолання, та за рахунок якої 

відбувається розвиток і повернення до нового тотожного через зняття; 

діалектична опозиція «Господаря» і «Раба» як форм самосвідомості, способів 

буття в світі; та ідеї Ф. Ніцше (розуміння трансгресії як невід’ємної частини 
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доцільності в житті і дестабілізуючого принципу, завдяки якому стабільність 

підтримується або трансформується; проголошення колапсу центру і 

децентралізації цінностей, деконструкція та руйнація християнської моралі). 

Соціологічний аспект концепції Ж. Батая спирається на західно-

європейську філософсько-соціологічну традицію, представниками якої є Е. 

Дюркгайм, З. Фрейд і Т. Парсонс. Естетична проблематика в межах концепції 

трансгресивного досвіду Ж. Батая вибудовується у взаємозв’язку з 

соціологічною тематикою, що прослідковується на прикладі розгляду понять 

надлишку, витрати та задоволення, запозичених у видатних філософів-

соціологів та переосмислених Батаєм відповідно до ідей «загальної економіки».  

Вищезазначені теоретико-методологічні підходи відображають перехід від 

класичного до некласичного типу раціональності в науковому пізнанні, що 

ознаменовується відмовою від попередніх ідей в якості звернення до феноменів 

децентрації, фрагментування, порушення, звільнення, аморальності, межовості 

тощо. Їх виокремлення та аналіз відповідно до певного теоретико-

методологічного підходу призводить до формування трансгресивної 

проблематики як автономної, експліцитної в межах теоретичного пізнання. 

Соціологічний та етичний аспекти концепції трансгресивного досвіду є 

підґрунтям для вибудовування аспекту естетичного в межах аналізу понять 

надлишку, витрати, задоволення, зла, пожертви, безуму, страху смерті, 

комічного, мистецтва, творчості та її механізмів.  

У підрозділі 1.3 – «Трансгресивний досвід як естетичний: 

термінологічний аналіз» – досліджується поняття «трансгресія», а також 

кореляція понять «трансгресивний досвід» та «естетичний досвід». 

Поняття трансгресії аналізується на трьох рівнях: як феномен, як поняття і 

як концепція. Трансгресія як феномен розглядається в контексті історичного 

процесу формування естетичної свідомості людини як визначальна 

характеристика людини як не-тварини, тобто людини як формуючої певні межі 

свого буття і такої, що прагне подолання цих меж. «Трансгресія» досліджується 

поряд з такими поняттями, як «надлишок», «гра».  

В концепції Ж. Батая визначення та розуміння поняття трансгресивного 

досвіду неможливе без звернення до понять внутрішнього досвіду та досвіду-

межі. Поняття «внутрішній досвід» Ж. Батая має наступні ключові 

характеристики: спрямованість на непізнане, децентрація суб’єкта, звернення 

«поза себе», за межі власного «Я», до «ніщо», неспроможність описати досвід в 

мові. Внутрішній досвід не становить користі або цінності й тому він є 

доцільним. Це досвід специфічного «не-знання»,  в ньому превалює чуттєве, що 

дає підстави розглядати трансгресивний досвід в якості естетичного.  

Поняття естетичного досвіду досліджується відповідно до тенденції 
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естетизації постмодерного дискурсу. Спільними характеристиками 

трансгресивного та естетичного досвіду є: зосередженість на комічному (сміх 

постає проявом здійснення внутрішнього досвіду); увага до понять 

«безформне» та «мерзенне» («множинне», «рухливе», «слизьке» як більш 

конкретні форми), які відповідають змісту трансгресивного досвіду як 

здійснення виходу на новий рівень чуттєвого, що втрачає власні форми.  

У другому розділі – «ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ 

ТРАНСГРЕСИВНОГО ДОСВІДУ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКИХ 

ПОГЛЯДІВ ЖОРЖА БАТАЯ» – здійснюється аналіз умов формування 

концепції трансгресивного досвіду Ж. Батая за рахунок звернення до основних 

питань філософсько-естетичної полеміки, розгорнутої між відомими 

представниками французького авангарду (Ж. Батаєм, А. Бретоном та Ж.-П. 

Сартром), а також розгляду наявності естетичних ідей в теоретичних працях Ж. 

Батая. 

У підрозділі 2.1 – «Контрестетика авангарду: від “анти-естетичного” до  

“трансгресивного”» – простежується розвиток естетичних ідей Ж. Батая в 

контексті контрестетики авангарду. 

Феномен контрестетики авангарду є результатом узагальнення практики 

усвідомленої виходу за кордони естетичного та її проявів в культурі й 

мистецтві. Вихід за кордони естетично-даного в досвіді, звернення до 

позачуттєвого, містичного, трансцендентного, «безформного» є негативним 

проявом естетичного, яке не заперечує, проте розширює можливості 

естетичного досвіду за рахунок надання йому трансгресивного статусу. 

Представниками контрестетики авангарду розкриваються окремі питання 

естетичної спрямованості: поява та розвиток мистецтва; сміх, жорстокість та 

безформність як прояви трансгресивного в естетичному тощо.  

Аналіз основних понять, вживаних Ж. Батаєм, здійснюється за рахунок 

звернення до основних питань філософсько-естетичної полеміки, розгорнутої 

між відомими представниками французького авангарду (Ж. Батаєм, А. 

Бретоном та Ж.-П. Сартром): проблема «повідомлення» як можливості та 

характеру комунікації; звернення автора художнього твору до кордонів 

можливості власного досвіду, до «неможливого»; ідея залученості людського 

тіла в процесі набуття естетичного досвіду; дослідження елементів «анти-

естетичного», які мали сакральне значення, пов’язане з трансцендентним 

статусом, та були витіснені за межі свідомості людини ХХ століття. 

У підрозділі 2.2 – «Трансгресія в мистецтві: естетичний аналіз» –

досліджується досвід аналізу мистецтва в контексті філософсько-естетичних 

поглядів Ж. Батая. 

Мистецтво розглядається в якості одного із засадничих елементів системи 
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споживання. Центральним постає поняття «сміх» як символічне вираження 

ірраціонального, специфічний прояв естетичного враження від отриманого 

трансгресивного досвіду. Еротичне та естетичне постають в якості трансгресії 

суб'єкта стосовно «профанного» (тваринного, до-трансгресивного), звернення 

до межі, за якою відкривається світ «сакрального» як суто людської 

характеристики. Взаємодія ігрового, еротичного та естетичного начал 

трансгресивного постає основою для можливості отримання трансгресивного 

досвіду людини як досвіду естетичного (аналіз малюнків в печері Ласко як 

результату першого трансгресивного та естетичного досвіду людини). 

Пов’язаність поняття безформного та його прояву в феномені сміху в 

трансгресивній проблематиці виражається через звернення Ж. Батая до образу 

жінки в його літературних творах. 

Відповідно до концепції трансгресивного досвіду, мистецтво у своїй 

сутності нерозривно пов’язане з феноменами гри, свята, релігійного 

святкування та поняттями трансгресії, еротизму, смерті, священного. Всі вони 

виступають в якості взаємопов’язаних і взаємообумовлених складових 

трансгресивного досвіду людини і структурують людське життя. 

Трансгресивний досвід є іноформою естетичного, що найбільш виразно 

проявляється на практичному рівні, зокрема – в межах літературної творчості, 

де основними характеристиками постають метафоричність, «анти-

естетичність». 

У третьому розділі – «ТРАНСГРЕСІЯ ЯК КОНСТИТУТИВНИЙ 

ЧИННИК ДОСВІДУ ХУДОЖНІХ ПРАКТИК ЖОРЖА БАТАЯ» – 

здійснюється аналіз концепції трансгресивного досвіду Жоржа Батая на 

практичному рівні (на основі літературного та літературно-критичного доробку 

митця) як досвіду взаємодії теоретичного і практичного, а також аналіз 

літературних творів мислителя в контексті його філософсько-естетичних 

поглядів. 

У підрозділі 3.1 – «Феномен літературної творчості Жоржа Батая: 

взаємодія теоретичного та практичного» – досліджується літературна 

творчість Жоржа Батая в якості репрезентанти трансгресивного досвіду 

взаємодії теоретичного та практичного. 

Ключовими елементами літературної мови Ж. Батая є: прагнення до 

неможливого і недосяжного, висловлення невимовного за допомогою метафор, 

відокремлення свідомого від неусвідомленого і несвідомого, забороненого від 

дозволеного; екстатичність (спонтанність та імпульсивність), долання існуючих 

норм і канонів; незавершеність; функціонування наперекір мові. Концепти 

тілесності, еротизму, закладені в літературній мові Ж. Батая, визначають її 

структуру, темп та напрямки  розвитку художніх подій.  
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Літературним творам Ж. Батая притаманні метафоричність і 

трансгресивність, що вибудовуються завдяки дії уяви, володіючи якою, суб’єкт 

здатний до виходу на межі наявного досвіду як досвіду естетичного.  

Основними характеристиками творчої манери Ж. Батая є: гра з мовою, 

порушення лінії взаємозв'язку автора та читача, «смерть читача» через 

«насилля автора» над ним; користування новими можливостями іронічного в 

літературі (дражнити, епатувати, руйнувати підвалини традиційних цінностей 

західноєвропейської культури); симулякр як «загравання» з відсутністю 

означуваного; звернення до сміху як символу чистого естетизму, вільного від 

етичного навантаження. 

У підрозділі 3.2 – «Література ХІХ – ХХ століть як об’єкт філософсько-

естетичного аналізу Жоржа Батая» – розглядаються основні ідеї літературно-

критичної спадщини Ж. Батая щодо особливостей мистецького простору ХІХ – 

ХХ століть. 

Батай послідовно опановує та репрезентує всі види естетичної діяльності: 

теорія, практика та критика, що свідчить про системність його естетичної 

концепції. В літературно-критичному доробку Ж. Батая слід виокремити 

наступні проблеми естетичного спрямування: аналіз трансгресивності як 

ґрунтовної характеристики літературного героя; оцінка безпосередньої ролі та 

участі автора в діях трансгресивного характеру своїх героїв; дослідження 

«надморалі» як етичного релятивізму, в якому панує прагнення до межі, 

виражене в естетичних образах; свідомий вибір оспівування сторони Зла, аналіз 

творчості як «негативної поезії»; естетизація божевілля та виокремлення 

концепту безуму; звернення до жіночого образу як символу трансгресивного; 

дослідження ігрової жорстокості відносно реципієнта, естетичний досвід якого 

втрачає класичну форму, проте викарбовується у новому – безформному – 

стані. 

У своїх літературно-критичних працях Ж. Батай здійснює трансгресивний 

акт на ґрунті аналізу особистого досвіду естетизації етичного. Літературна та 

критична творчість для Ж. Батая постала, з одного боку, формою 

трансгресивного досвіду самого автора, а з іншого, — не лише втіленням, але й 

«перевіркою» основних постулатів його концепції, що демонструє 

багатошаровість та багатоманітність проявів постмодерної художньої культури. 

 

ВИСНОВКИ 

В межах даного дисертаційного дослідження був проведений комплексний 

філософсько-естетичний аналіз концепції трансгресивного досвіду (та її 

елементів) французького філософа, письменника та літературного критика ХХ 

століття Жоржа Батая.  
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Актуальність дослідження визначається особливою роллю постаті Ж. 

Батая як автора однієї з найяскравіших авангардистських концепцій – концепції 

трансгресивного досвіду, викладеної в межах його теоретичних праць, 

літературних творів та літературно-критичних і «словникових» статей.  

Актуалізація трансгресивного досвіду в якості предмета естетичного 

аналізу постає ключовим елементом переходу від класичного до некласичного 

типу раціональності. Концепція трансгресивного досвіду Ж. Батая посідає 

особливе місце в логіці переходу від некласичної до постнекласичної естетики, 

а поняття «трансгресія» перетворюється у концептуальну категорію. 

Основні ідеї Ж. Батая та його прихильників сприймалися як дискусійні (А. 

Бретоном,  Ж.-П. Сартром), або як продуктивне поле для співпраці (М. Бланшо, 

Р. Кайуа, П. Клоссовські, М. Лейрісом). Зазначені мислителі звертались в 

межах своїх теоретичних досліджень та художніх творів до аналізу та 

вираження понять, ідей та процесів, близьких за змістом (гра, насилля, 

еротичне, межовий досвід, симулякр, неможливе, сміх тощо). Також спільною 

для представників гуманістики 30-х – 50-х років ХХ століття є прагнення до 

антропологізації та естетизації методів та результатів філософського 

дослідження. 

Розвиток концепції трансгресивного досвіду відбувався під впливом ідей 

філософів-попередників Ж. Батая, серед яких виокремлено основні теоретико-

методологічні підходи дослідження трансгресивної проблематики: 

філософсько-теоретичні концепції німецьких мислителів: діалектична 

концепція взаємовідношення «Господаря» та «Раба» (Г. В. Ф. Геґель), 

концепція «волі до влади» та «Надлюдини» (Ф. Ніцше); їх переосмислення в 

межах побудови трансгресивної проблематики Ж. Батаєм, а також трактування 

зазначених концепцій філософами-постмодерністами (Ю. Габермас, Ж. 

Дерріда, Ю. Крістєва); філософсько-теоретичні концепції, що відображають 

різні аспекти актуалізації трансгресивної проблематики: концепція соціальних 

фактів та проблема співвідношення сакрального і профанного (Е. Дюркгайм), 

концепція соціальних систем (Т. Парсонс), психоаналітична концепція (поняття 

«табу», «смерть», «відновлення» в трактуванні З. Фрейда), концепція дару та 

жертвопринесення (М. Мосс). 

Поняття «трансгресивний досвід» осмислено в якості специфічного 

різновиду естетичного, де суб'єктом здійснюється звернення до межового стану 

буття, даного через позитивне знання. В якості аналогу трансгресивного 

досвіду виступає «внутрішній досвід», вибудований в концепції Жоржа Батая, а 

також «досвід-межа» Моріса Бланшо. Здійснено аналіз даних понять, 

спрямований на відображення отримання досвіду виходу до стану «ніщо», 

екстазу, смерті – досвіду, який принципово неможливо отримати. 
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Трансгресивний досвід – це досвід, спрямований сам на себе, без певної 

зовнішньої мети, спрямований на чисту чуттєвість, вільну від епістемологічних 

та моральних настанов. Трансгресивний досвід розглядається в якості 

історичної трансформації естетичного досвіду. 

В логіці опису трансгресивного досвіду Ж. Батай звертається до сфери 

естетичного, де значне місце посідає проблема комічного. Комічне постає 

означником трансгресії. Поряд із розгортанням концепції трансгресивного 

досвіду відбувається розширення поля естетичної проблематики: відмова від 

форми як необхідного атрибуту естетичного споглядання або творення, а 

натомість – звернення до понять безформного, мерзенного, слизького, які 

активно використовуються в межах процесу теоретизації мистецтва ХХ та ХХІ 

століть. 

В філософсько-естетичній полеміці, розгорнутій між відомими 

представниками французького авангарду, важливе місце посідає критика Ж. 

Батаєм екзистенціалістської теорії «проекту» як концепту, що принципово 

обмежує можливості суб’єкта в здійсненні власного трансгресивного досвіду; 

непорозуміння Ж. Батая та Ж.-П. Сартра стосовно проблеми «повідомлення» як  

можливості та характеру комунікації. Комплекс теоретичних ідей сюрреалістів, 

використаних та розвинутих Ж. Батаєм в межах його власної концепції: 

прагнення до подолання меж власного Я у творчості автора, заперечення 

існуючих цінностей і шляхів створення поетичного твору поряд з принциповою 

відмовою від формулювання нових проблем тілесності, відмова від наявності 

класичної позиції автора як творця смислу власного твору, зосередження суто 

на процесі творчості, занурення у позасвідоме автора, контрестетичність як 

відмова від слідування канонам класичної естетичної теорії. 

Феномен «революції Ласко» проаналізовано Ж. Батаєм в якості нового 

етапу розвитку чуттєвої культури людини та її подальшого розвитку: «поява 

мистецтва» є найяскравішим проявом соціально-культурного надлишку – 

основи розвитку соціальної системи через її подолання, звернення до меж її 

існування на рівні індивідуального як трансгресії в межах сфери естетичного.  

Основними характеристиками літературної творчості Жоржа Батая, що 

виражені в межах схоплення трансгресивного досвіду, є: прагнення до 

вираження неможливого (станів смерті, екстазу), принципова незавершеність та 

непослідовність розповіді, алогічність та дискретність тексту. 

Ключовими елементами трансгресивності літературного тексту Жоржа 

Батая постають: вихід на мета-рівень оповідання як трансгресія по відношенню 

до всього попереднього досвіду літератури, звернення до специфічного образу 

жіночого начала (сфери поєднання божественного і непристойного, піднесеного 

та низького) як апелювання до сакрального в межах трансгресивного досвіду. 
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Літературно-критична діяльність Ж. Батая розгортається відповідно до 

широкого кола  проблем: дослідження феномену взаємозалежності творця та 

його твору в межах загального естетичного поля, «тексту», який існує та 

розвивається вже за своїми власними законами; демонстрація дієвості та 

продуктивності концепції трансгресивного досвіду по відношенню до творчості 

інших авторів. Безформність постає проявом трансгресивного досвіду в 

мистецтві, що виражається в нечіткості форми твору, а також є центральним 

прийомом естетизації етичного в межах літературно-критичної діяльності Ж. 

Батая. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Буцикіна Є. О. Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: 

естетичний аналіз. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.08 – естетика. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2015. 

Дисертація присвячена здійсненню естетичного аналізу основних ідей 

французького мислителя Жоржа Батая в контексті його концепції 

трансгресивного досвіду. В роботі наведене теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукової задачі, що виявляється у доцільності дослідження 

теоретичних ідей, літературної творчості та літературно-критичної практики Ж. 

Батая як таких, що містять основні проблеми сучасної почуттєвої культури: 

звернення до трансгресивного досвіду як специфічної форми історичної 

трансформації естетичного досвіду, що виражається у комічному, потворному, 

безформному, жорстокому та «анти-естетичному».  

Проведений аналіз доводить, що концепція трансгресивного досвіду, як на 

теоретичному, так і на практичному рівні, дозволяє розширити проблемне поле 

сучасної естетики у напрямку міждисциплінарних досліджень та розгляду 

мистецьких практик ХХ та ХІХ століть відповідно до їх концептуального 

навантаження, що відповідає трансгресивним ідеям Жоржа Батая.  

Встановлено, що літературна та літературно-критична творчість Батая 

вибудовуються у зв’язку з його теоретичними ідеями. Дана модель 

взаємозв’язку теоретичного та практичного рівнів діяльності є показовою для 

філософсько-естетичного дискурсу другої половини ХХ та початку ХХІ 

століть. 

Ключові слова: Жорж Батай, естетичний досвід, трансгресія, 

трансгресивний досвід, внутрішній досвід, безформне, комічне, «анти-

естетичне». 
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Буцыкина Е. А. Концепция трансгрессивного опыта Жоржа Батая: 

эстетический анализ. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.08 - эстетика. - Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко МОН Украины. - Киев, 2015. 

Диссертация посвящена эстетическому анализу основных идей 
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французского мыслителя Жоржа Батая в контексте его концепции 

трансгрессивного опыта. Ж. Батай является автором критических статей, 

набросков, рассказов эротического характера, а также работ по экономической 

тематике, философских размышлений, в которых был осуществлен анализ 

культурных феноменов, симптоматических для общества того времени. В 

центре внимания французского мыслителя оказались такие ключевые в 

контексте развития философско-теоретической мысли ХХ века понятия, как 

«коммуникация», «суверенитет», «гетерология», «внутренний опыт», 

«священное», «растрата», «трансгрессия», «бесформенное», «смех», которые в 

дальнейшем изучали французские философы-постмодернисты. 

В рамках исследования осуществляется анализ культурного окружения и 

условий становления Ж. Батая как писателя и мыслителя. Рассматриваются 

основные теоретико-методологические подходы исследования трансгрессивной 

проблематики. Среди важных факторов в пределах влияния на построение 

концепции трансгрессивного опыта Ж. Батая выделены следующие: 

методологическое различение нормального и патологического как основного 

источника трансгрессивного поведения; феномен «табу» и его преодоление; 

сочетание позитивистских и психоаналитических идей в рамках единой 

социально-философской концепции. 

Исследуется понятие «трансгрессия», а также корреляция понятий 

«трансгрессивный опыт» и «эстетический опыт». Данный терминологический 

аппарат является отображением пространства, в котором происходит 

концепция трансгрессивного опыта Ж. Батая. Главным условием возможности 

осуществления трансгрессии возникает наличие самой границы, которую 

субъект должен преодолеть, и которая разделяет сферы возможного и 

невозможного. Трансгрессия символизирует отказ философии постмодернизма 

от классической установки трансцендентальности субъекта, преодоление 

границы власти его сознания и нахождения других позиций в соотношении 

бытия и чувственности. 

Производится анализ условий зарождения концепции трансгрессивного 

опыта Ж. Батая за счет обращения к основным вопросам философско-

эстетической полемики, развернутой между известными представителями 

французского авангарда (Ж. Батаем, А. Бретоном и Ж.-П. Сартром), а также 

рассмотрения наличия эстетических идей в теоретических трудах Ж. Батая. 

Прослеживается развитие эстетических идей Ж. Батая в контексте 

контрэстетики авангарда. Опыт сотрудничества и творческого взаимодействия 

с сюрреалистами и экзистенциалистами предоставил мыслителю возможность в 

дальнейшем развить полноценную концепцию трансгрессивного опыта, в 

которой эстетическая проблематика выстраивается рядом с «общей 
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экономикой» и социально-философской парадигмой. 

Исследуется опыт анализа искусства в контексте философско-эстетических 

взглядов Ж. Батая. Онтология Батая исходит из того, что противоречия между 

высоким и низким, природой и духом принципиально не решаемы: первое 

существует постольку, поскольку существует второе. Но в отличие от 

предыдущих исследований взаимосвязи противоположных эстетических 

понятий и категорий, внимание сосредоточено на негативных членах 

оппозиции «безобразное» и «низменное». 

Рассматривается феномен литературного творчества Жоржа Батая как 

трансгрессивный опыт взаимодействия теоретического и практического, а 

также опыт анализа искусства в контексте философско-эстетических взглядов 

Ж. Батая. 

Осуществляется анализ концепции трансгрессивного опыта Жоржа Батая 

на практическом уровне (на основе литературного и литературно-критического 

наследия художника), в рамках которого было выделено ключевые элементы 

концепции трансгрессивного опыта: литературное творчество, метафоричность, 

антинормативность и «анти-эстетичность».  

Повествование Ж. Батая является трансгрессивным по отношению к 

предыдущему опыту литературы, что приводит к переносу литературного 

произведения формально и концептуально в плоскость письма, а также 

предоставляет условия для построения внутреннего опыта реципиента, 

читателя. 

В процессе анализа анти-эстетичности литературного языка французского 

философа используется понятие бесформенного, которое является важным в 

контексте исследования эстетической концепции Жоржа Батая: отказ от формы 

означает отказ от возможности эстетической оценки со стороны субъекта, а 

следовательно – тотальный отказ от методологии классической эстетики. 

Бесформенное приравнивается к мерзкому, низменному, жестокому. 

Теоретическое значение исторического акта трансгрессии выражается в 

символической связи эротического и эстетического: эротизм как избыточная 

чувственность предстает в рамках концепции Батая определенной имманентной 

трансгрессивной составляющей чувственной культуры человека и выражается в 

феноменах комического (смех), трагического (страх, жестокость, ужас) и 

бесформенного (концептуального понятия, характеризующегося преодолением 

границ и отрицанием категориальности эстетического мышления) 

Ключевые слова: Жорж Батай, эстетический опыт, трансгрессия, 

трансгрессивный опыт, внутренний опыт, бесформенное, комическое, «анти-

эстетическое». 
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SUMMARY 

 

Butsykina Y.O. Georges Bataille concept of transgressive experience: 

aesthetic analysis. - Manuscript. 

The study to achieve Philosophy Candidate degree with specialization in 

09.00.08 - Aesthetics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. - Kyiv, 2015. 

The study is dedicated to the analysis of the implementation of major aesthetic 

ideas by French thinker Georges Bataille in the context of his concept of 

transgressive experience. The paper describes the theoretical generalization and new 

solution of scientific problems, manifested in the feasibility of the study of theoretical 

ideas, literary works and literary-critical practices by G. Bataille, containing the basic 

problems of modern sensual culture: an appeal to the transgressive experience as a 

specific form of the aesthetic experience historic transformation, reflected in the 

comic, ugly, formless, violent and "anti-aesthetic". 

The analysis showed that the concept of transgressive experience, on both 

theoretical and practical levels, allows us to extend the problematical field of 

contemporary aesthetics towards interdisciplinary research and review of artistic 

practices of the twentieth and twenty-first centuries, according to their conceptual 

load, that corresponds to the transgressive ideas by Georges Bataille. 

It is stated that literary and literary-critical Bataille's oeuvre arranged in 

connection with his theoretical ideas. This model of interconnection between 

theoretical and practical levels is indicative of philosophical and aesthetic discourse 

of the second half of the twentieth and early twenty-first centuries. 

Keywords: Georges Bataille, aesthetic experience, transgression, transgressive 

experience, inner experience, formless, comic, "anti-aesthetic". 

 


