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Тема цих нотаток — відповідь на запитання: «Ес-

тетика: завершений проект?», поставлене у диску-

сії на сторінках журналу «Філософська думка» що-

до проблеми сутності й місця естетики в сучасно-

му світі на межі епох [Філософська думка, 2009: 

№ 6]. Передовсім ідеться про трансформацію кла-

сичної естетики (й органічного їй мистецтва) в 

некласичну, посткласичну. Круглий стіл, а також 

опубліковані окремі статті порушують безліч пи-

тань, які слід звести до кількох найфундаменталь-

ніших. Ми зупинимося на принциповій відміннос-

ті класичної та некласичної естетики. 

Вартою уваги, в цьому сенсі, видається позиція 

В.В. Бичкова. Згідно з його концепцією, естетика 

не є наукою, а її предмет «не піддається раціона-

льному осмисленню і вербальному описові» [Быч-

ков, 2006: с. 7]. У метафізичному сенсі естетика — 

це особлива форма «буття-свідомості», відчуття, 

пе реживання повної причетності людини до Уні-

версуму, це наука про гармонію людини з Уні вер-

сумом. У цьому типово посткласичному визначен-

ні естетики повністю усувається дистанція між 

людиною та Універсумом і такі необхідні ланки 

зв’язку між ними, як культура, соціальність. До-

сліджуючи відмінність  класичної і постнекласич-

ної естетики, В. Бичков називає цілу низку пара 

категорій нонкласики: абсурд, лабіринт, симулякр, 

жорстокість, тілесність, артефакт, автоматизм, ек-

лек тика, інтертекст, деконструкція тощо. Проб ле-

матично звести ці поняття до єдиної системи, 
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знайти підстави їх класифікації, осмислити як категорії естетики. Не-

можливо простежити бодай якийсь зв’язок паракатегорій нонкласики з 

основними традиційними категоріями, виробленими в історії філософії 

та естетики починаючи з античності: прекрасне, потворне, трагічне, ко-

мічне і менш традиційними: міра, гармонія, драматизм, гумор, сатира, 

вишукане, витончене, ідилічне. Можна зробити висновок, що понятійно-

категоріальний апарат класичної естетики не має нічого спільного з пара-

категоріями нон-класики. Зв’язок класики і нон-класики постає як край 

проблематичний. Ми ж уважаємо, що можна віднайти єдність класичної і 

некласичної естетики. 

Перспективним для реалізації такого завдання може бути естетичний 

досвід. Це поняття, якщо наповнити його певним категоріальним змістом, 

тут ми погоджуємося із Є. Скороваровою, здатне послужити «для рекон-

цептуалізації класичних та некласичних досліджень естетичної сфери в 

єдиному полі естетичного аналізу...» [Скороварова, 2009, с. 49]. Бага то-

шаровість і багаторівневість естетичного досвіду як складного феномена 

обумовлює багатоаспектність його теоретичного аналізу. Ми вважаємо за 

необхідне наголосити на кількох моментах: по-перше, іманентність смаку 

естетичному досвідові, по-друге, розгортання естетичного досвіду як ек-

зистенційного досвіду митця у його специфічній діяльності, а також ек-

зистенціального досвіду будь-якого індивіда як суб’єкта естетичної сві-

домості. Почуттєво-емоційний перебіг життя як безперервний процес 

постає як екзистенціальний досвід індивіда. Філософська рефлексія над 

екзистенціальним досвідом виокремлює в ньому певний шар або особ-

ливий рівень, який називають естетичним досвідом за умови, якщо він 

здійснюється в художній творчості або спрямований на сприйняття ви-

 т вору мистецтва, естетичних предметів природно-соціального середовища 

[Cтроєва, 2008]. 

Методологічно плідними для аналізу спадкоємності між класичною і 

некласичною естетикою ми також вважаємо поняття філософсько-ес те-

тичної парадигми і художньої картини світу [Конев, 1991; Домбровская, 

Шегута, 2003]. 

 Не менш важливим залишається і поняття естетичної свідомості. 

Згідно з запропонованою нами концепцією індивідуально-особистісної 

сутності естетичної свідомості в її основі лежить потреба втілення і збе-

реження особистісної унікальності митця у його творах, немитця — у 

створених ним у процесі діяльнісного самовираження предметів соці-

ального середовища. Предметне ціннісне вираження індивідуально-осо-

бис тісної унікальності митця і немитця є феноменологічним рівнем ес-

тетичної свідомості, а її онтологічний рівень — це суспільне буття, сукуп-

ність безособових суспільних відносин у їх індивідуально-особистісному 
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вираженні. Біля витоків естетичної свідомості перебуває унікальність 

ав тономної особистості, яка на феноменологічному рівні виявляє себе 

безпосередньо у цінностях культури, а на онтологічному — опосередкова-

но в системі суспільних відносин. 

Прискорення науково-технічного проґресу народжує нове спожи-

вацьке суспільство і його важливий атрибут — масову культуру й мисте-

цтво. Автономізація особистості, продукт об’єктивного історичного роз-

витку суспільства, стикається з тенденцією омасовлення індивіда. Ця тен-

денція не просто неґативна, але й руйнівна для мистецтва, для наскрізь 

особистісної естетичної свідомості, індивідуального смаку, естетичного 

сприйняття, людської чуттєвості загалом. Наполягаючи на смерті су б’єк-

та, постмодерн піддає деконструкції усіляку метафізику, філософію і, тим 

більше, естетику, мистецтво, яке невіддільне від людини, об’єктом і спо-

живачем якого є суб’єкт, не стільки мислячий, скільки той, що відчуває, 

переживає. Смерть суб’єкта означала б повну деантропологізацію і дегу-

манізацію наук про суспільство, про людину. Ця ідея постмодерну є пара-

доксальною за своєю суттю. За цих умов поняття естетичного досвіду, яке 

стосується дослідження людської суб’єктивності, чуттєвості унікальної 

особистості, має бути рівною мірою актуальним для класичної і некла-

сичної естетики. 

Сучасна культурна індустрія створює ілюзію, що мистецтво тепер 

створює техніка, що в ньому превалюють технічні засоби, творчість пере-

стає бути індивідуальною; в усякому разі вона є інтерсуб’єктивним про-

цесом. Щоб спрацював механізм індустрії, повинен існувати твір, продукт 

творчості самобутньої особистості митця, який «витворює і пропонує нам 

свій світ. Перша роль належить особистості» (с. 8). Поет вносить люд-

ський вимір до віртуальної реальності Інтернету: «Без тебе в Інтернеті 

порожньо ... безглуздо ... похмуро, без тебе в Інтернеті якось все не так, і 

душа не радіє» [Фрейдлин, 2005: с. 83]. Почуття вторгається і в цю холод-

ну, бездушну сферу, створену всемогутнім розумом. 

Чи існує спадкоємність між класичною і некласичною естетикою у 

тлумаченні предмета дослідження? В загальному вигляді можна виокре-

мити кілька варіантів розуміння предмета естетики. Естетика — наука: 

1) про об’єктивно прекрасне; 2) про естетичні цінності; 3) про естетич ну 

діяльність; 4) про мистецтво. Лише перше визначення є суто класичним і 

онтологічним у докантівському розумінні. Усі інші належать до некла-

сичної філософсько-естетичної парадигми і свідчать про розширення 

пред мета естетики. Чи існують межі цього розширення? Вихід за межі 

мистецтва у сферу естетизації соціального середовища є вельми пози-

тивним явищем. Естетика була елітарною наукою, коли обмежувала свій 

об’єкт сферою витончених мистецтв, теорією мистецтва і художньої 
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творчості. Потім вона стала наукою про естетичну свідомість, вклю-

чаю чи таким чином і людську діяльність, оскільки вона містить у собі 

мо мент унікального особистісного самовираження. Сьогодні реальною 

загрозою як для естетики, так і для мистецтва, є тенденція нехтування он-

то логічним та антропологічним вимірами [Даренський, 2009: с. 61]. Ес-

те тизація соціального середовища, перетворення необхідних людині пред-

метів на естетичні цінності, дизайн не позбавляють естетику її сутнісних 

рис. Мистецтво й естетика втрачають свою чистоту за умови використання 

їх як засобів ринкової економіки, комерційних потреб. Тут утилітарні по-

треби не тільки превалюють, а й абсолютно витісняють духовний, особис-

тісний, естетичний сенс предметного середовища, руйнують духовну ат-

мосферу життя, ідеали людей, а також їхні естетичні смаки. 

Насамкінець торкнемося проблеми міждисциплінарності естетики, 

обговоренню якої учасники круглого столу приділили достатньо уваги. 

Під час обговорення думки розійшлися: одні вважають, що естетика не 

повинна бути ізольованою, інші виступають за її «чистоту». Цю проблему 

ми теж розглядаємо під кутом зору переходу естетики від класичної до не-

класичної. Естетику спіткала доля більшості наук. Спочатку, відокремив-

шись від філософії, набувши самостійності у класичний період (процес 

диферен ціації), вони в посткласичний період втягуються у процес інте-

ґ рації наук. 

Таким чином, між класичною і некласичною естетикою неможливо 

про вести чітку межу. Естетика як самостійна наука виникла, коли філо-

софія вже почала переростати з класичної в некласичну. Спадкоємність 

класичної і некласичної естетики зберігається, незважаючи на виникнен-

ня в некласичній естетиці нової парадигми, нової онтології, незважаючи 

на зміну категоріального апарату й істотну зміну предмета естетики. Єдність 

класичної і некласичної естетики закорінена у загальній онтології естетич-

ної свідомості. 

Питання про можливість кінця естетики, її завершеність, вичерпаність 

її основних проблем радше риторичне. Принципова незавершеність есте-

тики цілком зрозуміла, оскільки вона має прямий стосунок до вічної про-

блеми буття людини у світі. 
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