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ЕСТЕТИКА: ЗАВЕРШЕНИЙ ПРОЕКТ? 

Сергій Пролеєв: Ми зустрілися для того, щоб обгово-

рити ситуацію в сучасній естетиці. Хотілося б з’я су-

вати: що таке естетика сьогодні? Які засади та 

прин ципи визначають її теоретичну програму та 

самосвідомість? Якою мірою традиція, ідеологія та 

історичні контексти впливають на естетичний дис-

курс? Наскільки українська естетика є (була) інте-

ґрованою у світовий контекст розвитку есте-

тичної думки? 

Почнемо із засад. Свого часу Достоєвський висло-

вив відоме сподівання на те, що «краса врятує світ». 

У ХХ столітті людство стало свідком багатьох спроб 

світ порятувати (ба більше, навіть створити «чудо-

вий новий світ» на місці старого недосконалого); вони 

походили від різних сил, серед розмаїття яких кра сі не 

знайшлося місця. Можливо, це одна із при чин трагіч-

них наслідків соціальних експериментів сто ліття, 

що минуло?

Лариса Левчук: Вважаю, що фраза Достоєв-

сько го «краса врятує світ» — це невдала метафо-

ра, яка аж ніяк не співвідноситься з його життям 

і творчістю. Вона фальшива за суттю. Принагідно 

висловлю ся і проти іншої відомої тези Достоєв-

ського про сльозу дитини, бо вона звучить абсо-
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лютно по-фа ри сейськи. Ми знаємо про ставлення Федора Ми хай ловича 

до дітей і про драму, яку через це пережили його власні діти. Але як пись-

менник він мав право на своє бачення, принаймні ми мусимо бути вдяч-

ні, що його метафори так чи інакше змушують нас сьогодні висловлюва-

тися щодо них. 

Я не вважаю, що краса щось здатна врятувати. Як людина, котра займа-

ється естетикою, знаю, що краса є дуже умовним поняттям. Вона пов’язана 

з історичними, національними та іноді навіть расовими вимірами. Говорити 

про якусь загальну модель, що її сприйняли б усі і визнали як красу, — це 

просто несерйозно. Для мене естетика якнайменше пов’язана з красою чи з 

прекрасним. Я дотримуюсь радше модернізованої версії ідеї Баумґартена: 

наголос належить робити на усвідомленні людської чуттєвості. Для мене ес-

тетика — це наука про становлення і розвиток людської чуттєвості. Розвинена 

чуттєвість може дати нам у перспективі шлях руху до довершеності. Ця до-

вершеність може бути притаманна людини, яка має розвинену чуттєвість і 

яка, по-перше, розуміє складність розвитку почуттєвого і, по-друге, тяжіє 

до того, щоб її чуттєвість збіглася з довершеністю. 

С. П.: Художня творчість, мистецтво, естетичний досвід у багатьох фі-

лософських вченнях визнавали осердям креативної здатності людини та прин-

ципово важливим складником конституювання людського буття. Натомість 

сьогодні виникає враження знецінення ролі естетичних практик — відповіді на 

нагальні гострі питання сучасності шукають різними шляхами, але чи не 

ос тан ньою чергою зважають на здатність мистецтв ці питання осягнути і 

жадані відповіді знайти. Чи слушне це враження? І якщо так, то чому сталася 

така метаморфоза? 

Л. Л.: Це дуже хороше питання, оскільки воно не однозначне. Річ у то-

му, що ми змушені констатувати: XX століття, особливо його друга поло-

вина, значно змінило психологію людини з огляду на можливості науково-

технічного оформлення людського життя й, умовно кажучи, мистецького 

оформлення людського життя. В попередні епохи розвитку людства ми не 

можемо побачити чогось подібного. 

Я ніколи неґативно не ставилася до теорії чистого мистецтва Теофіла 

Ґотьє, себто теорії мистецтва для мистецтва. Цей видатний поет (його збір-

ка віршів «Емалі і камеї» — це просто літературний шедевр) вже в середині 

XIX століття був визнаним критиком і теоретиком мистецтва. Він зрозумів 

або відчув (можливо, це був інтуїтивний прорив, бо зрозуміти це остаточно 

й нині важко), що мистецтво починає знищуватися функціональністю. Всіх 

цікавило передусім не саме мистецтво: художній твір і людина, яка його 

створила, разом з естетичними засадами, що спонукали до творчості. На 

перший план виходили сенс і функціональність мистецтва в контексті 
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су спільного життя. Можливо, на той час це було важливо, віддамо належне 

і Вольтерові, і Дидро, але ця функціональність почала руйнувати мистецтво. 

Уважливився не стільки сам твір, скільки його соціальний ефект — чи він 

виховує, чи пізнає, чи щось передбачає і т. ін.

Відтак, упродовж понад ста років, тривають спроби виокремити мисте-

цтво як таке. Це важко зробити, адже від початку XX століття в мистецтві 

розгортається експериментування (від фовістів, кубістів до абстракціонізму 

та сюрреалізму), що покликано продемонструвати можливості художньої 

форми. Мистецтво як цілісний феномен розпадається. У нашому суспіль-

стві від початку 1930-х до 1990-х років запановує соцреалізм, де функціо-

нальність знов виступає на перший план у вигляді ідеологічності, політич-

ної доцільності, виховної спрямованості. 

Що відбувається наприкінці ХХ — на початку XXI століть? Це складне 

питання. У мистецтві відчуваємо примат технічних засобів, зокрема ком-

п’ю терних ефектів. Сучасне кіно є яскравим прикладом цього. В результаті 

ми схиляємося перед технічними можливостями нашого часу, а все, що сто-

сується чистого мистецтва, залишається десь на узбіччі. Подібним чином 

можна оцінити й різні пошуки нових жанрів у мистецтві. 

Людство через все це мусить пройти. Мені здається (за всієї поваги до 

цього періоду розвитку художньої діяльності), що це не мистецтво. І ось тут 

мали би сказати своє слово мистецтвознавці, позначивши цей період яки-

мось іншим чином, а не словом «мистецтво». Я взагалі вважаю, що з момен-

ту появи кінематографу, появи телебачення потрібно надзвичайно жорстко 

відділяти власне мистецтво від цих видів художньої діяльності. Одна з клю-

чових відмінностей між ними полягає в тому, що в останній творчість на-

буває колективного характеру, на противагу незаперечному примату індиві-

дуальності творця у класиці. 

С. П.: Але наскільки виправдане таке протиставлення? Чи нові форми 

художньої практики заперечують мистецтво і виносять себе за його межі, чи, 

може, такий спосіб існування є просто загальником сучасної мистецької прак-

тики? Я б назвав його культурною індустрією. Подивімося на будь-яку царину 

мистецтва, навіть найтрадиційнішу — скажімо, літературу. Ми побачимо, 

що подія книги — це процес культурної індустрії, поза ним книга не відбудеть-

ся. Потрібна праця редактора, видавця, критика, літературознавця тощо. І 

не лише осіб, а й потужних механізмів та інститутів культури, наприклад 

мас-медіа. Інколи роль літературного критика у створенні події книги не мен-

ша, ніж авторова. І це не сьогодні почалося, згадаймо Бєлінського. Не менш 

показовою є постать вже кінця XIX століття — видавець славнозвісної «Ниви» 

А.Ф. Маркс, якого заслужено називають «творцем російського читача»; не мен-

шою мірою він є творцем літературних доль багатьох видатних російських 

письменників. Звісно, кожна людина може сісти і щось писати, але з цього кни-
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га як величина, введена в культурний, інтелектуальний, мистецький обіг, не 

з’явиться. Вона не стане дійсністю культури, реальним дієвим артефактом, а 

залишиться купою пописаного паперу й особистим переживанням автора. 

Відтак, постає питання: чи існування у формі культурної індустрії означає, 

що ми маємо справу із практикою, яка вже не є власне мистецтвом, чи, мож-

ливо, в такому вигляді постає сучасний спосіб існування художньої творчості 

й мистецтва загалом?

Л. Л.: Усе це цілком слушно. Але можу зустрічно сказати інше. Я розу-

мію роль і значення культурної індустрії в сучасних умовах, однак щоби 

вона спрацювала, спочатку має бути людина-творець. Та людина, що ство-

рює продукт, який буде донесений до нас засобами індустрії. Це людина аб-

солютно самобутня; вона витворює і пропонує  нам свій світ. Перша роль 

належить особистості.

С. П.: Ви дотримуєтесь думки, що на початку процесу — автор… 

Л. Л.: Я взагалі дотримуюсь думки, що на початку всього є людина. В ме-

не є одна велика віра — це віра в людину. Я з нею жила і живу.

С. П.: Це чудова віра, її можна тільки вітати. Я побажав би такої віри 

якомога більшій кількості людей, світ від цього стає кращим. Але поза тим... 

Коли ми зараз кажемо «людина», то відтворюємо класичну модерну традицію 

автономної особистості. Дуже, справді, близької нам, дуже історично продук-

тивної, але наскільки — питання питань — людина у власній автономії збері-

гається поточною сучасністю, наскільки взагалі вона на сьогодні існує? Зок ре-

ма, і як автор, як творець витворів мистецтва. Безумовно, і сучасний пись-

менник — Умберто Еко чи Мішель Вельбек — написав те, що він написав. Але 

питання про культурну індустрію треба ставити ширше, не обмежуючи її роль 

тиражуванням і розповсюдженням творів мистецтва. Подивімося на неї як 

на інтерсуб’єктивний процес створення культурних результатів, у цьому ви-

падку — художніх творів. Всі залучені в цей процес і є його учасниками. Тоді 

постає ключове питання: наскільки особистість є питомим автором того, що 

вона написала; і наскільки інтерсуб’єктивний культурний процес писав за неї 

або в ній? Використаймо для наочності відомий зворот: все ж таки ми говори-

мо мовою, чи мова промовляє нами? 

Другий момент цієї інтерсуб’єктивної практики. Він стосується тих, у 

кому живе твір мистецтва. Адже твір не просто є і його сприймають. Він вза-

галі починає існувати лише тоді, коли його сприймають і коли він живе в тих, 

хто його сприймає. Він там утворюється і не існує поза переживанням його як 

мистецького твору. Тут теж виникає серйозна проблема. Не лише автор під-

лягає сумніву як автономний суб’єкт. Так само й ті, кого, згідно із класичними 

уявленнями XIX століття, звикли вважати читачами книг, глядачами вистав 

чи живопису, слухачами музики, — наскільки вони (як і всі люди нашої сучас-
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ності) є автономними особистостями? Якою мірою вони взагалі існують на 

сьогодні? Бо ми живемо і продовжуємо жити в історичну епоху мас, хоч це, 

може, й сумно. Маса радикально заперечує автономію особистості, вона є аль-

тернативним щодо неї принципом існування і організації людського буття. 

Відповідно, участь омасовленої людини в будь-яких процесах нехтує цією авто-

номією. Людина стає читачем, глядачем, слухачем не безпосередньо, «від себе», 

а опосередковано — залучаючись до велетенських мас-медійних та телекому-

нікаційних практик. Вся естетика, яка керується класичними поняттями, 

зокрема поняттям індивідуального смаку, не може цієї реальності осягнути і 

виявляється безсилою.

Л. Л.: Жодна масовізація не знищує відношення «Я» читача (глядача) і 

«Я» автора-митця. Не знищує. Можливо, масовізація якраз спонукає части-

ну людей працювати над своєю чуттєвістю, вести діалог один на один із 

митцем. Це було, є і буде. Мені не подобається роман Євтушенка «Ягодные 

места». Але за один абзац в цьому романі я йому безконечно вдячна. Він 

пише так: є люди, які прочитали Достоєвського. Є люди, які ніколи не бу-

дуть читати Достоєвського. Є люди, які колись ще його прочитають. І є лю-

ди, які побачать Достоєвського в кіно. Так є. Так було. Так буде. Можливо, 

раніше меншими були масштаби масовізації. Сьогодні її вплив значно біль-

ший, але завжди будуть люди, які прочитали або прочитають. І читання буде 

спілкуванням конкретної людини з конкретним митцем. 

С. П.: Образ гарний, привабливий. Але чи не перетворюється наразі цей 

«читач Достоєвського» на реліктову постать? Чи не є сучасний культурний 

простір (представлений передусім телекомунікаційним і інформаційним про-

стором), вельми їдким середовищем існування, яке унеможливлює всі ті ситу-

ації, що про них Ви кажете. Приклад людей, які дивляться твори Герста у цен-

трі Пінчука, можна декодувати цілком в іншому реґістрі, ніж естетичний 

досвід. Люди приходять тому, що була реклама, тому що телебачення повідо-

мило, тому що це модно, престижно — можна сказати «я там був, я це бачив». 

І при цьому з людиною нічого не відбувається, геть нічого. 

Л. Л.: Естетичний досвід поступово накопичується. Передусім, людина 

має знати, що таке мистецтво. Я завжди була прихильником відповідально-

го ставлення до мистецтва. Не вірю, що людина, яка стоїть зовсім осторонь 

художньої діяльності, здатна зрозуміти, що їй пропонує митець. Ні! Якщо 

ми сприймаємо геніальні твори — того ж Бетховена чи «Зів’яле листя» Фран-

ка — ми самі маємо бути принаймні обдарованими людьми. І працювати 

над цією обдарованістю. Мистецтва треба навчати, естетики треба вчити. 

Дитина має бути поставлена у художній простір від моменту її народження. 

Все це поступово нашаровується. Неможливо побудувати якусь ідеальну 

структуру. Завжди будуть люди, байдужі до мистецтва. Будуть ті, хто вважає, 

що митець нічого особливого не робить. 
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Колись було проведено дослідження, і виявилося, що художньо обда-

ровані люди, здатні професійно працювати в мистецтві, — це 1 % від усього 

людства. Для інших 99 % мистецтво у ліпшому разі — лише певна складова 

їх життя. Але людина не стоїть на місці, вона розвивається, і їй потрібно до-

помагати в цьому. Серед усієї маси буде хтось, хто підійматиметься дедалі 

вище. Я ніколи не малюватиму, як Леонардо да Вінчі. Але це не означає, що 

я не можу удосконалити себе настільки, щоб бодай частково збагнути те, що 

мені хотіла донести ця людина. Таким чином виробляється повага до самого 

себе: ти можеш наблизитись до людей, які здатні створити шедеври. 

Людині потрібно нагадувати, що окрім побутового світу, в який ми всі 

занурені, є й інша реальність. До своїх студентів я звертаюся з великим про-

ханням: хоч раз на два місяці пройтись від червоного корпусу університету 

до Золотих воріт. Обійти їх і повільно пройти далі до Софії Київської, суціль-

но абстраґуючись від тих, хто ходить довкола. При цьому постійно думати: 

цією дорогою ходив Ярослав Мудрий, ходили люди, які цеглина за цеглиною 

будували Золоті ворота. Вони ніколи вже тут не пройдуть, але йдеш ти… 

Якщо ми розуміємо себе в такому ключі — відтворюється зв’язок часів. 

С. П.: Той шлях, про який Ви розповіли, — символічна прогулянка від універ-

ситету до Золотих воріт — справді відсилає людину до особливого виміру існу-

вання, розвиває її чуттєвість. Але чи не є ця прогулянка вельми вузькою стеж-

кою, якою йдуть дуже небагато людей, а поруч із нею пролягає широчезний авто-

бан, по якому мчить безліч автомобілів. Сто, двісті років тому такого не було. 

Структура класичної естетичної ситуації передбачає, що існує повсякденність, 

яка є позаестетичним феноменом, і існує світ мистецтва, який відкриває мож-

ливості для людської чуттєвості. Натомість, зараз існує інша альтернатива 

повсякденності, ніж мистецтво. Місцями масової присутності сучасної людини 

перестали бути театри, картинні ґалереї, музеї, сторінки книг тощо. Людська 

увага і цікавість еміґрували в телекомунікаційний простір. Переважним місцем 

естетичного досвіду стали Інтернет, телебачення, мобільний зв’язок. 

Л. Л.: Це так. Мабуть, людство рухатиметься таким чином деякий час. 

Але все одно мистецтво відтворюється у своїх традиційних формах — і далі 

будують театри, виставкові зали, ніхто не закриває консерваторії. Хай на цьо-

му етапі буде так, хай буде естетизм певної частини людства, для якої 

по т рібні ці культурні форми. Що спонукає людей взагалі ходити до театрів?.. 

Тут, справді, можуть бути різні причини. Може, хлопець просто йшов на по-

бачення з дівчиною і купив випадково квитки... Але коли він потрапляє в 

цей світ, є ймовірність, що він там залишиться. Частина людей там залиша-

ється, і ця частина нікуди не зникає й існує поряд із сучасними віртуальни-

ми реальностями. Ми всі дивимося телевізор (у моїй квартирі по телевізору 

у кожній кімнаті), але це ніколи не стає на заваді інтересові до мистецтва у 

його класичних формах. Коли є діалог митця і глядача чи читача. 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2009, № 6 11

Естетика на межі епох

Люди себе недооцінюють. Варто працювати над тим, щоб людина усві-

домила, наскільки вона є потенційно сильною, багатогранною, цікавою. 

Буденність, із властивим їй прагненням до комфорту, цілком нормально 

може співіснувати з витонченістю справжнього мистецтва. 

С. П.: Ви зараз працюєте над історією української естетики ХХ століт-

тя, що передбачає осмислення цього явища. Як би Ви визначили феномен радян-

ської естетики, його інтелектуальну потугу та евристичні можливості? Як 

оцінити результати радянської естетики, і яким чином вони зумовили наявний 

естетичний дискурс, що його зараз маємо в Україні? Адже те, що наразі існує 

в інтелектуальній царині (та й не лише в ній), є воленс-ноленс спадкоємцем 

радянської доби.

Л. Л.: Я прийшла в естетику 1962 року, коли закінчила університет і по-

чала викладати. У 60-х естетику викладали на всіх факультетах, на природ-

ничих — також. Тривав курс не менш як семестр, 32—36 годин, а в підсумку 

складали іспит чи залік. Студенти сприймали естетику з великою цікавістю, 

бо молодь була широко залучена в мистецький процес. Була велика мережа 

доступних кінотеатрів, творчі зустрічі з акторами, письменниками, худож-

никами, нові книжки ставали подією. 

За радянської доби досить велику увагу приділяли історії естетичної дум ки. 

Інша річ, як її писали. Меншою мірою її писали в Україні, більшою — в Мос кві 

та Ленінграді. Але були праці із цієї тематики і в Україні, зокрема докторська 

дисертація Віталія Передерія. Все подавалося, так би мовити, у «звуженій» ін-

терпретації. Наприклад, у Передерія розгляд таких постатей, як Іван Франко 

чи Леся Українка, зведено до трактування їх як революційних демократів, з 

відповідним акцентом на реалізмі як художньому методі. Наголошується, на-

приклад, факт перекладу Франком текстів Маркса. Одночасно поза увагою 

за лишено речі, які цікаві нам сьогодні. Сьогодні ми робимо багато новацій, 

вивчаючи українську естетику, зокрема звертаючись до хрестоматійних Іва-

на Франка, Лесі Українки, Ольги Кобилянської. Аналізуємо їхнє ставлення 

до ніцшеанських ідей; між ними була гостра полеміка з цього приводу. Тепер 

маємо можливість ширше поглянути на різні теми. Молоді українські вчені 

дослідили естетику О. Кобилянської, естетичні аспекти у спадщині Миколи 

Зерова, Гната Хоткевича, Миколи Вороного, Пан телеймона Куліша.

За радянських часів активно розробляли естетичні категорії: Юрій Бо-

рєв, Леонід Столович у Росії, у нас — Анатолій Канарський. Формально це 

та сама система категорій, але розуміння, підхід був різний. Однак тут по-

стає питання: коли з історико-культурного контексту, з яким працює науко-

вець, вилучаються цілі шари, то навіть якщо ви дуже чесний теоретик, ви не 

можете побудувати теорію, де всі ваші арґументи звучатимуть переконливо. 

Ви можете інтуїтивно щось додати, але у вас немає того матеріалу, який дає 
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змогу відтворити логіку руху, що дає право на виважені висновки. Для мене 

завжди була болючою ситуація, коли з українського контексту був повніс-

тю вилучений Володимир Винниченко. Я з родини, де від народження пе-

ребувала у середовищі митців, акторів, письменників. Відомі люди, «живі 

класики» були просто гостями нашого дому. Батько зібрав унікальну біб-

ліотеку, і я мала можливості, відсутні у інших. Зокрема, читала Винниченка. 

І ще до сьогодні мене не полишає питання: чому Винниченко належним 

чином не включений в контекст культури? Йому присвячена низка робіт, 

є кілька дисертацій, але чимало залишається «за кадром». Наприклад, його 

славетний роман «Рівновага» — це просто скарбниця для того, щоб зрозумі-

ти етико-естетичні провокації, з якими працював Винниченко. Не можу 

зрозуміти, чому не вивчають роман «По-свій», і більшість його творів навіть 

не згадують у навчальних програмах. Це речі, які розкривають ментальність, 

генетичний код народу, якісь складні процеси.

У нас створювався культурний контекст, у якому були відсутні М. Бул-

гаков, В. Винниченко, були заборонені Микола Хвильовий, Михайль Се-

менко та, по суті, вся плеяда українських футуристів. Немов би не було Леся 

Курбаса й усього Курбасового пієтету щодо експресіонізму, від якого по-

ч инав свій шлях і Олександр Довженко. Довженко «перетягнули» у соцреа-

лізм, Курбаса взагалі не знали.

С. П.: Нема людини — немає проблеми.

Л. Л.: Саме так. Замовчували безліч митців. Згадаймо, наприклад, М. Бой-

чука з його візантинізмом. Якби це було осмислено своєчасно, постав би 

зовсім інший культурний простір і зовсім інша естетична теорія. 

В Україні ситуація не була такою простою, як часто її уявляють: ніби всі 

просто штампували те, про що говорили в Москві. Існувала внутрішня реґіо-

нальна різність. Наприклад, Абрам Коган, Борис Кубланов були гносеологіста-

ми, натомість молодий Володимир Мазепа рішуче виступав проти панування 

гносеологізму і рухався скоріше в бік болгарських марксистів, ес тетика яких у 

ті роки вирізнялася творчою пошуковістю. Потім з’являється діяльнісний під-

хід Вадима Іванова. А потім спалахує полеміка між «природниками» і «сус-

пільниками» щодо сутності естетичного, яка спричинила вже повний розрив 

між поколіннями естетиків. Теоретично позиція «суспільників» сильніша, 

там є бодай якась теорія, але весь жах полягав у тому, що в Україні саме «при-

родники» були представлені надзвичайно потужно. Їхнім лідером був харків-

ський професор Корнієнко. Фальш була присутня вже у назві його книж ки — 

«Закони краси», бо краса не має законів і ніхто не зміг їх сформулювати.

С. П.: Але ця фальш освячена ім’ям Маркса.

Л. Л.: У Маркса це була метафора, якою він трошки підігравав пролета-

ріатові й тягнув його кудись до світла. Корнієнко законів краси, звісно, не 
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сформулював, але вся його книжка просякнута вимірюванням крильцят 

метеликів та іншими подібними речами. Сприймати це всерйоз у 1970-ті 

роки, звісно, було неможливо. 

Ще одна річ тоді дратувала. Естетика може бути дуже спекулятивною з 

огляду на емоційний чинник. Як митці страждали в історії, можна розпові-

дати нескінченно, все це буде дуже емоційно; можна потонути у спогадах 

про те, як створювали той чи той твір. Аудиторія з цікавістю це сприймає, 

підтримує, особливо коли оповідь майстерна, але якщо сісти й над усім цим 

подумати, то, окрім специфічно підібраного фактажу, який працює на люд-

ські емоції, нічого не залишається. А де ж наука? Не можна ж постійно ти-

ражувати три естетичні категорії, відомі ще з часів Аристотеля — прекрасне, 

трагічне, комічне. Постало питання: якщо ми спираємося на марксистську 

методологію, що робити з усім тим, що було у філософії після Маркса? Або 

паралельно з ним? У 70-ті роки вже почали прориватися перші фраґментар-

ні переклади, виклади в реферативних збірниках ідей таких філософів, як 

К’єркеґор; можна було прочитати у «спецхрані» дореволюційні видання 

Ніц ше, Шопенгавера. Що робити з тим, що не вкладається у кантіансько-

ге ґе ль ян ську модель, на якій була побудована марксистська естетика? (Бо 

вона ніколи не кидала камінь ані в Канта, ані в Геґеля — інша річ, як їх про-

читували.) Це питання стоїть до сьогодні. 

Ми застосовуємо зараз поняття «некласична естетика». Класична есте-

тика — це та естетика, яка розвивається в межах філософії, і лише в серед-

ині XVIII століття Баумґартен леґалізує її як самостійну науку. Вона починає 

активно розвиватися, а потім приходить те, що маємо після Геґеля та Мар-

кса. Що це? Ми називаємо це некласичною естетикою. Характерно, що 

метр радянської естетики М. Каган у своїй фундаментальній праці з історії 

естетики вже навіть після розпаду СРСР не вживає такий термін. Для нього 

естетика — такий собі наскрізний феномен, що продовжує залишатися у ме-

жах філософії. Погодитися з цим не можна, естетика — самостійна наука.

Якщо визнати некласичну естетику, постає складне теоретичне завдан-

ня: ввести до арсеналу естетичного мислення всі ті категорії та поняття, що 

напрацьовані у некласичний період. Треба розробити новий цілісний по ня т-

тєво-категоріальний апарат, яким буде користуватися естетична наука. Си-

туація ускладнюється тим, що філософське мислення від середини ХХ сто-

ліття розгалузилося на низку напрямів — феноменологія, екзистенціалізм, 

позитивізм, неотомізм тощо; кожний із них розробив свій поняттєвий апа-

рат. Вони цікаві, але не порівнювані. Як тут бути? Одна річ, коли науковець 

рухається в чітко визначеній теоретичній площині, й інша — коли потрібно 

визначатися щодо панорами думок. А як, працюючи у студентській аудито-

рії, я можу оминути, наприклад, позитивістське поняття контамінації — за-

бруднення естетичного досвіду. Чи не є те, в чому ми зараз живемо, якраз 
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забрудненням естетичного досвіду, про яке писали Оґден та інші позитивіс-

ти з 1930-х років. Може, це найбільш влучний діагноз? А їхнє блискуче по-

няття синестезії, яке дає можливість осягнути людську чуттєвість у вигляді 

міжчуттєвого діалогу!.. Крізь призму цих понять ми бачимо мистецтво у зо-

всім іншому плані. Робота творців, які сьогодні пропонують новий естетич-

ний досвід, який важко ввести у класичні рамки, оскільки вони не створю-

ють образ, може бути проінтерпретована як синестезична діяльність. 

С. П.: Застосоване Вами поняттєве розрізнення класичного і некласичного 

у вітчизняному філософському мовленні є своєрідним символічним кодом, який 

походить з відомої статті Мамардашвілі, Соловйова, Швирьова 1972 року. 

Вони під титулом «некласичний» намагалися леґалізувати постмарксистське 

мислення як цілком змістовне і продуктивне. Це не від гарного життя введене 

розрізнення, побудоване досить тонко, бо «некласичне» охоплювало і Маркса, 

чиє залучення давало змогу леґалізувати й загалом тип мислення, в межах яко-

го знаходили собі місце чимало «буржуазних» мислителів та ідей. Воно з’явилося 

за умов, коли нормальний, позитивний аналіз усього, що існувало після Маркса 

і паралельно з Марксом був ідеологічно внеможливленим. У зв’язку з цим постає 

питання щодо теоретичної виправданості і смислового навантаження роз-

межування класичного—некласичного, яке набуло такої визначальної, консти-

тутивної ролі в естетичному дискурсі. Ми можемо, це загальноприйнята річ, 

вирізняти феномен модерної класики, яка дістала свого довершеного виразу в 

німецькому ідеалізмі, що його ми слідом за Енґельсом звикли називати класич-

ною німецькою філософією. Хоч би як визначати зміст новочасної класики — як 

філософію самосвідомого суб’єкта, філософію рефлексії, філософію свідомості 

тощо — йдеться про ту філософію суб’єктивності, яка утворює ядро модерної 

думки. Все, що після цього, що піддає перегляду системи німецького ідеалізму 

(передусім Геґелеве вчення), все це у такій перспективі є посткласика, некла-

сика. Попри те, переходячи у площину естетики, ми не уникнемо питання: на 

яких засадах уже в ситуації мислення, вільного від ідеологічних упереджень, за-

стосовують поняттєве розрізнення класичного—некласичного, що має не лише 

історико-філософський, а й концептуальний характер. Якою є евристична по-

туга цього розрізнення в самовизначенні уже сучасної естетики? Наскільки 

адекватно воно виражає специфіку наявного естетичного дискурсу? Бо хоч не 

хоч, але всі визначення через заперечення — через «не-», «пост-» тощо — від-

силають до взірця, до класики. А це робить зміст поточної сучасності наче 

післямовою до класики і завадить осягнути її як цілком самостійну, самобутню 

культурну й естетичну реальність. Може, пошукати інше поняття для сенсу 

актуальної сучасності, яке б точніше його схоплювало?

Л. Л.: Цього я аж ніяк не виключаю. Мені доводилося казати, що варто 

пошукати інше слово для позначення процесів, що відбуваються нині в ху-

дожній діяльності, а не підводити все під поняття мистецтва. Бо це все ж 
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таки класичне поняття. У самоусвідомленні естетика вільніша за філосо-

фію, вона не зумовлена так вагомо власною історичною традицією мислен-

ня. Вона не має такого напрацювання класичного, яке має філософія. Це 

факт. Так, була «Поетика» Аристотеля, один-два діалоги Платона, які мож-

на прямо пов’язати з естетичною проблематикою. Разом із тим маємо пері-

оди, коли лише окремі естетичні ідеї чи міркування присутні в контексті тої 

чи тої філософській праці і не є самоцінними. Тому для подальшого роз-

витку естетиці немає потреби бути рабом якоїсь історико-естетичної тради-

ції, до того ж, досить штучно представленої у роботах певних радянських 

авторів. За радянської доби всіх, ким ми пишаємося, зводили на п’єдестал 

(зокрема, на п’єдестал етико-естетичної теорії), — це мало характер світо-

глядної чи навіть ідеологічної установки. Відповідно, всі вітчизняні пись-

менники, котрих визначали як революційних демократів, перетворювалися 

на естетичні авторитети. З маленьких якихось висловлювань збудовували 

цілу теорію. Таким було тогочасне соцзамовлення. Це штучний шлях.

Класика в естетиці почала гальмувати її розвиток, оскільки був дуже 

обмежений поняттєвий апарат. В естетиці відбувалися процеси, які просто 

ніяк не були позначені термінологічно. Естетиці бракувало адекватної мо ви.

С. П.: Ви маєте на увазі радянську естетику чи світову?

Л. Л.: Не тільки радянську, а й світову. Бо до певного часу там тиражува-

лося усе те саме. Там ширше та інакше були представлені доба Просвітни-

цтва, або Лесинг, Кроче тощо. Але фундаментальне визнання того, що ес-

тетиці не вистачає поняттєво-категоріального забезпечення, лунає на всіх 

міжнародних конґресах. Це засвідчують всі, так само як і певне гальмування 

естетичної думки великими філософськими авторитетами. Видатна аристо-

телівська ідея мимезису від кінця XVIII століття охоплює менше половини 

мистецьких процесів в Європі.

Вплив на розвиток естетики справила принципова зміна ставлення до 

міфологічних засад мислення, яку привносить зокрема Ніцше. Потім — по-

ява нових видів мистецтва, передусім кінематографа. Останній змінив уяв-

лення про мистецтво і очевидно не вписувався в класичні естетичні уявлен-

ня. Якщо Аристотель не знає навіть живопису як такого, бо той не існує, то 

виникають і відповідні обмеження в розумінні художньої практики. Коли 

ми аналізуємо сьогодні процес становлення романтизму, який почав руй-

нувати засади мимезису, це вже вимагає зовсім іншого ставлення до суті 

естетики. Зводити митця до наслідувача не погоджувався вже Росетті, тим 

паче — Оскар Вайльд. 

Отже, з 1750 року естетика пориває колись міцні зв’язки естетики з фі-

лософією і постає й розвивається певний час як самостійна наука. А на межі 

XIX—XX століття під впливом названих чинників починається но вий етап 

— некласичної естетики (чи якийсь інший термін застосуйте). У зв’язку з 
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цим можу поставити питання Вам, як філософові: як Ви розрізняєте, де за-

кінчилися класичні мистецтва і що є ознакою некласичного мистецтва?

С. П.: Виходячи зі смислових навантажень поняття «класичне», як його 

використовують, схарактеризовуючи сучасність, модерн, це визначення треба 

співвіднести з мистецтвом людської суб’єктивності. Я би сказав так: там, де 

існує ситуація відтворення естетичними засобами автономії суб’єкта, де ця 

автономія присутня і як авторство твору, і як його образна структура, і як 

спосіб його сприйняття та переживання, там маємо практику класичного 

мистецтва. Натомість там, де автономний суб’єкт унеможливлюється, зні-

мається, деконструюється, там маємо початок принципово іншого естетич-

ного і художнього досвіду. 

Л. Л.: Тоді всіх на кшталт Пабло Пікасо й Сальвадора Далі відносимо 

до класичного мистецтва?

С. П.: Все залежить від того, як ми інтерпретуємо художню практику, 

яку в них вбачаємо. Можна сказати, що Далі руйнує дійсність самосвідомого 

суб’єкта принципом сюр-реальності. Фактично реальність, конституйована і 

підтримувана рефлексивними актами, усувається. Завдяки тому, наприклад, 

що сновидіння введено як не менш вагому реальність, ніж достовірність свідо-

мості в режимі неспання. Це вже ситуація некласики. 

Л. Л.: Але ще Ґоя писав «Сон розуму породжує монстрів».

С. П.: Саме так. Коли Ґоя стверджує, що сон розуму породжує монстрів, 

він «класик». А коли Далі каже, що сон розуму є питомою реальністю, — тобто 

сон розуму є нормальний стан, він дорівнює дійсності, розум взагалі спить, — 

тоді виникає некласична оптика. Розум тут — не випадковий приклад. Він є 

одним із головних маркерів модерної класики. Адже класика — це раціональ-

ність передусім, самодостатність розуму. Автономія суб’єкта дістає обґрун-

тування у нічим не обмеженій здатності рефлексії, а саме в ній розум себе заяв-

ляє і стверджує. 

Л. Л.: Якби навіть один цей сюжет поставити у центр розмови, можна 

було б дискутувати нескінченно. Арнгейм, який свого часу спробував відпо-

вісти на те саме питання, висловив взагалі дивну, на мій погляд, думку. Він 

вважав, що некласичні мистецтва — це ті, що користуються технікою, тех-

нічними засобами. Але можна було б спитати Арнгейма: а якщо позбавити 

музиканта його інструмента, чи ми почуємо музику? 

С. П.: Певного сенсу цей критерій набуде, якщо зрозуміти техніку не як 

засіб, щось вторинне і завжди використовуване у художній практиці, а як пер-

винну і вихідну реальність. Тут техніку треба осягнути в тому засадничому й 

універсальному значенні, яке представив свого часу Гайдеґер. Тоді стане зрозу-

мілим, що в новій естетичній ситуації не мистецтво створює і використовує 

техніку, а техніка створює і уможливлює мистецтво. 
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Але повернімося до радянської естетики. Ви казали про певні лакуни, ви-

лучення у матеріалі й тематиці досліджень радянської доби, які значною мірою 

унеможливлювали змістовність естетичного дискурсу. Якщо дійсність, наш 

предмет, який ми аналізуємо, вибірковий, сепарований, то і зміст мислення де-

формується. Одним із характерних виявів цього стало штучне спорудження іс-

торичних постатей «видатних естетиків», які насправді були мало дотичні до 

справи. А поруч з цим — вилучення з інтелектуального обігу багатьох куди ва-

гоміших імен та ідей, які не пасували до ідеологічно визначеної моделі. У зв’язку 

з цим постає чільне для кожної науки питання щодо методу — того методу, 

яким користувалася радянська естетика, і щодо його долі — трансформацій чи 

заміни цього методу в сучасній українській естетиці. 

Л. Л.: Цілком очевидно, що за радянської доби естетика користувала-

ся тими самими методами, що й радянська філософія. Нічого іншого вона 

привнести жодним чином не могла. Панувала монометодологія. І слід від-

дати належне естетикам тієї пори, що вони розв’язували певні творчі зав-

дання в межах монометодології. Другий аспект полягає в тому, що мономе-

тодологія надавала можливість поглибленого вивчення того, що дозволено 

в межах цієї монометодології. Тому за відсутньої можливості рухатися в ши-

роких обріях можна було досягти певної глибини. Вважаю, що, наприклад, 

Анатолій Канарський, Вадим Іванов, Ніко Чавчавадзе — це глибока есте-

тика, хоча вона монометодологічна. Філософський професіоналізм давав 

змогу бути особистісним навіть у межах монометодології. Мамардашвілі пе-

ребував у тій же ситуації. Так само й Ільєнков. Вони дали надзвичайно по-

тужні концептуальні результати, але не були філософськими дисидентами й 

за межі вимог того часу не виходили. Ще треба проаналізувати, як це роби-

лося. У загальних межах радянської філософії старше покоління естетиків 

досягало цікавих результатів. Ідеться про Столовича, Кагана, Єремєєва, Чав-

чавадзе та інших. Вивчаючи логіку історико-філософського розвитку, вони 

залучали деякі речі в естетику. Прикладом може послугувати поняття цін-

ності, яке генетично не є власне естетичним концептом. Із ним у той самий 

період працювали Столович та Інґарден. Так само поняття міри, поняття 

досвіду; це частково позитивізм, частково феноменологія. 

Не маючи доступу до всієї панорами мистецького розвитку (особливо 

що стосується XX століття), радянські естетики продуктивно відпрацьову-

вали ідеї, проти яких не існувало ідеологічних заперечень. Я з повагою став-

люся до Романа Інґардена — визнаного у соціалістичній Польщі, офіційно-

го естетика, праці якого ще в 1960-ті роки були перекладені в СРСР. Він мав 

всі ступені й нагороди, але теж напевне не мав у Польщі тієї повної теоре-

тичної свободи, якої волів би. Але він використовував наявні можливості, й 

обмеженість цих можливостей поглиблювала аналіз матеріалу, з яким він 

міг працювати. Ось він пише про те, як змінювалося сприйняття Шопена 



18 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2009, № 6

Лариса ЛЕВЧУК, Сергій ПРОЛЕЄВ 

від XIX століття. Один варіант — коли сам композитор сидить перед вами: 

свічки, страусові віяла, криноліни та декольтовані сукні, близько тридцяти 

слухачів, флірт і напівтемрява. Це один естетичний досвід. А ось зовсім ін-

ший: забігає дівчина у джинсах після лекції у зал на 700 осіб, в ньому потуж-

не сучасне освітлення, люди думають, як вискочити у буфет. І лунає та сама 

музика Шопена. Аналіз відмінності психологічних настанов сприйняття 

му зики, що його здійснює Інґарден, є одним із прикладів продуктивного 

дослідження за умов ідеологічних обмежень. 

Зараз ми працюємо за умов, означуваних красивим словом «полімето-

дологія». Можливо, поліметодологію ще не засвоєно остаточно, потрібен 

час. Але й на сьогодні вона надає можливість теоретичного спілкування з 

найрізноманітнішими концепціями. Це факт. Хочеш — читай американців, 

хочеш — когось іншого, полемізуй… Все це є. Водночас з’являється та стро-

катість, яка зумовлює охоплення феномена вшир, а не вглиб. Мені хотілося 

б, щоби ці речі були якось поєднані. Наразі ми повинні заповнити «білі пля-

ми»: прочитати українську мистецьку традицію не у звуженій марксистській 

оптиці, а у повному обсязі. Водночас нагальним є завдання систематизації 

поняттєво-категоріального апарату, зведення воєдино того, що напрацьова-

но у різних теоретичних парадигмах і методологіях. 

С. П.: Естетика перебуває на перетині різних дискурсів та інтелек-

туальних практик. З одного боку, це філософія, яка, хоч би як шанобливо ми 

ставилися до автономії естетики, повсякчас задає їй певний смисловий, 

теоретичний горизонт. З іншого боку, маємо інституційовані форми реф-

лексії мис тецтва у вигляді мистецтвознавства, літературознавства, му-

зикознавства тощо. До цих дискурсів слід додати філософію мистецтва, 

що має свою дисциплінарну матрицю, в якій працює з мистецькою пробле-

матикою. І не забуваймо про внутрішньохудожню рефлексію, яка супрово-

джує творчість митців і є її невід’ємним моментом. Той самий матеріал, 

що є визначальним для естетики, широко залучає культурологія, для бага-

тьох культурологічних побудов він має конститутивне значення. Як есте-

тиці в цьому розмаїтті перетинань на спільному тематичному полі не за-

губитися і чітко визначити власну спрямованість роботи — свої, суто ес-

тетичні завдання дослідження?

Л. Л.: Ми виходимо з базової ідеї, що естетика — це метатеорія мис-

тецтва. Інакше феномен мистецтва, у його цілісності, не можна відпрацю-

вати. Для мистецтвознавства існує конкретний вид мистецтва. І навіть 

хороший мистецтвознавець — наприклад, музикознавець — нічого не ро-

зуміє у живописі. Він може його сприймати як глядач, який цінує працю 

живо писця. Чим далі розвивається й ускладнюється мистецтво, тим біль-

ше воно потребує надструктури. Тої надструктури, яка об’єднує все, що є 

суттю мистецтва як такого. Роль такої теоретичної надструктури виконує 
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естетика, і тому вона є метатеорією мистецтва. Принаймні українська 

естетика розвивається під цим гаслом.

С. П.: Як би Ви могли схарактеризувати сучасний стан української ес-

тетики? 

Л. Л.: Найкраще, що є нині в українській естетиці — це чітка реґіональ-

ність. За радянських часів складалося так, що вся естетика концентрувала-

ся в Києві, у двох центрах — на філософському факультеті Київського уні-

верситету імені Шевченка і в академічному Інституті філософії. Ці центри 

тісно співпрацювали, ми перетиналися творчо, особистісно, з цим не було 

проб лем. А от далі, принаймні, моїм завданням було «збити» києвоцен-

тризм. Кафедра естетики за той час, коли я нею керувала [це 27 років! — з 

1976 по 2003. – С.П.], випустила надзвичайно велику кількість аспірантів. 

Ми намагалися відбирати людей з реґіонів, які б потім там, у реґіонах, мог-

ли продовжувати дослідницьку роботу в царині естетики. В результаті ми 

«збили» цей києвоцентризм. 

Отже, маємо на сьогодні реґіонально розгалужену мережу осередків 

розвитку естетики. Маємо Луганськ, Університет імені Даля, який взагалі 

стоїть на першому місці, там де штатно працюють три доктори з естетики: 

професори Суханцева, Мізіна, Воєводін. Потужний центр існує у Чернігові, 

його очолює професор Личковах. Він сам продуктивно працює і чимало 

його вихованців захистилися з естетики. Маємо центр у Рівному, де працює 

Наконечна, що має кілька аспірантів з естетики. Активно працює осередок 

естетиків в Одесі, передусім назву Овчаренко та Доброва. Назву й інші 

імена — Мовчан у Дрогобичі, Скальська в Івано-Франківську, Рябініна у 

Харкові, Поліщук в Житомирі та ін. Не всі, хто захищався з естетики, чита-

ють саме естетику в університетах, бо все поглинає історія і теорія культури, 

але як науковці вони працюють у цій царині.

С. П.: Географія української естетики виглядає вельми переконливо. Але 

якщо від географії перейти до змісту досліджень. Які можна виокремити до-

слідницькі пріоритети в сучасній українській естетиці і які, можливо, здобут-

ки? І як ці спрямування досліджень співвідносяться з тим, що робить світова 

естетика?

Л. Л.: По-перше, ми опановуємо теоретичні новації сучасної естетики. 

Написано цікаві праці щодо Етьєна Суріо (одного з найвидатніших фран-

цузьких естетиків ХХ століття, що багато років очолював кафедру естетики 

в Сорбонні), американської та англійської естетики (Артур Данто, Герберт 

Рид, Томас Монро), більш загального плану — з феноменологічної есте-

тики. По-друге, триває активна робота з розроблення поняттєво-ка те го-

ріального апарату естетики. Зокрема, це такі поняття, як естетичний досвід, 

естетизм, калокагатія, інтерсуб’єктивність, художнє мислення. Навіть на-
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чебто у класичних темах маємо продуктивні концептуальні розробки; на-

приклад, дослідження поняття уяви у Канта із виходом у проблеми психо-

логії творчості. По-третє, треба продовжувати й розвивати дослідження з 

історії української естетики, яка мала певні витоки ще від часів Київської 

Русі. Насправді, вже в середньовіччі можна знайти елементи якоїсь мисте-

цтвознавчої рефлексії. А далі процес розвивався вельми цікаво. До речі, я 

сама написала статтю про Івана Вишенського, щоправда критичну. 

Окремий аспект естетичного дискурсу становить введення діаспорних 

праць з естетики у вітчизняний контекст. Це потребує активної зустрічної 

роботи, однією з перших її починала Соломія Павличко. Бо штучно по-

міняти мінус на плюс чи плюс на мінус, це нічого теорії не додасть. А чи-

мало інтерпретацій, які запропонували дослідники з діаспори, сприйма-

ються дискусійно. 

Гадаю, українська естетика на сьогодні — це цікава царина для інтелек-

туальної роботи. Є всі підстави сподіватися, що згодом ми не лише запов-

нимо «білі плями», а й вибудуємо цілком переконливу модель. 
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