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Естетична теорія

У розумінні естетики існує та, ймовірно, завжди 

існувала певна невизначеність, яка особливо го-

стро дається взнаки в останні десятиріччя, у зв’язку 

з чим, особливо у західній думці, під впливом по-

точних культурних процесів (часто позначуваних 

як «естетизація» культури) починають здійснюва-

ти спроби вточнити й переосмислити це поняття з 

урахуванням специфіки його нових застосувань. 

Так, наприклад, В. Вельш, вважаючи естетику в 

сучасному світі не менш ніж «першою філософі-

єю» [Welsch, 1990], заперечує всі її традиційні ро-

зуміння, зокрема кантівське, як занадто зосеред-

жені на проблемі мистецтва, що занадто звужує 

царину естетичного. Проте слід зазначити, що, ма-

буть, саме у Канта вперше з’являється ясне фор-

мулювання цієї естетичної нечіткості, коли у своїй 

першій Кри тиці він відмовляється пов’язувати ес-

тетику з красою та мистецтвом, використовуючи 

цей термін для дослідження найзагальніших апрі-

орних форм чуттєвості — часу та простору. Вступ 

до «Критики здатності судження», який, здавалося 

б, відновлював цей зв’язок, також показує можли-

вість ширшої застосовуваності естетики у рамках 

кантівської системи, ніж її застосування до краси 

та мистецтва. Тобто висловлюване багатьма філо-
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софами (згадаймо, крім Вельша, також Ричарда Рорті [Рорти, 1996: с. 7—10]) 

засудження кантівської естетики є засудженням одного з її тлумачень, що 

стало класичним, і відповідно засудженням традиції мислення, що виросла 

на ґрунті цього тлумачення. 

Оскільки неоднозначність і невизначеність у розумінні естетики як 

дисципліни перешкоджають її плідному розвиткові, то необхідно проясни-

ти витоки та сенс цієї невизначеності. Це завдання передбачають розв’язати 

шляхом переосмислення естетики у контексті розвитку новоєвропейської 

філософської думки та культури. У пропонованій статті естетику потлума-

чено як специфічний прояв новоєвропейського суб’єктивізму, історично 

визначеної парадигми мислення. Таке розуміння естетики, як уявляється, 

сприятиме конкретизації її проблематики, а також осмисленню певних 

трансформацій, які супроводжували розвиток суб’єктивістської парадигми 

аж до сьогодні. Так, стан постмодерну, який веде до всезагальної естетиза-

ції культури, може бути витлумачений як підсумок розвитку новоєвропей-

ської раціональності, центральною рисою якої є суб’єктивізм мислення. У 

процесі аналізу ми позначимо проблематичні моменти, які виявляє цей 

розвиток і які ведуть до радикальних культурних зрушень. 

Кантівська критична система надає наступній думці подвійного ім-

пульсу. Можна сказати, що вона принципово подвійна. З одного боку, 

Кант мав намір «обмежити зазіхання розуму», а з іншого, проте, — розши-

рив їх найрадикальнішим чином. Підбиваючи підсумок міркуванням емпі-

риків, Кант стверджував критично, що річ у собі, зовнішня істина є не-

пізнаваною. Проте при цьому свідомість виконує не пасивну, але активну 

функцію стосовно пізнаваного світу. Хоча йдеться тільки про впорядку-

вання, суб’єкт усе ж таки отримує безмежні повноваження стосовно світу. 

«Метафізична позиція» (за словами Гайдеґера) від цього моменту починає 

змінюватися у бік ніцшеанського суб’єкта-володаря, який нав’язує світові 

свою волю. Це немовби перший щабель того процесу, який перетворює 

«факти» на «інтерпретації», а реальність — на ілюзію. 

Отже, два головних висновки кантівської системи — це непізнаваність 

речі у собі (межі розуму) та активність свідомості (творча сила розуму сто-

совно світу явищ). Безпосередньо спадкоємна Кантові традиція наголо-

шує друге. Згідно з Геґелем, уявлення про «річ у собі» можна відкинути: 

сутність являє себе. Кажуть, Кант критично поставився до соліпсистської 

інтерпретації своєї філософії у працях Фіхте. Проте його застереження не 

можна було взяти до уваги, і ідеалісти вивели на перший план новий, твор-

чий елемент: людина творить світ, подібно до Бога, за допомоги уяви, яка 

стає головною творчою силою, а також головним стрижнем мистецтва для 

романтиків. Уся філософія у цьому розумінні — це філософія мистецтва, 

якою вона, по суті, й стає у Шелінга, який, до речі, не вживає термін «ес-
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тетика». Геґель повертається до терміна «естетика» й знов обмежує сферу 

мистецтва; врешті-решт, в останньому важливим є саме те, що воно є чут-

тєве явище ідеї. 

Хоч би як воно було, з цього моменту естетика стає філософією мисте-

цтва. І що ще важливіше, мабуть, тільки з цього моменту. Тобто з того мо-

менту, коли наголос переносять з естетичного сприйняття на творчість. 

Естетика Канта хоча й застосовна до мистецтва, по суті не є ще філософією 

мистецтва. Канта цікавлять пізнавальні здатності, і його естетика — це есте-

тика сприйняття. Але ця нова післякантівська творча лінія виявляється на-

стільки плідною та значущою, що на два сторіччя практично стирає саму 

можливість зрозуміти естетику якось інакше і фактично змінює її визначен-

ня. Естетика стає цілком естетикою творчості і як дисципліна поширює 

себе далеко за межі самого тільки «чуттєво сприйманого». Її легко застосо-

вують до будь-якої творчої діяльності людини, спрямованої на створення 

матеріальних форм; у цьому процесі вона багато чого опановує (а саме всю 

сферу «прекрасного», зокрема, божественне, добре, істинне, якщо тільки 

воно явлене у певній формі, яка викликає захоплення), але щось і втра-

ча є. І це останнє «щось» є, власне кажучи, поняттєва визначеність, яка за-

лишається непомітною, доки обмежена сфера мистецтва не починає знову 

поширюватися на всі можливі прояви життя наприкінці XIX сто річчя, за 

доби модерну. 

Сама філософія мистецтва, звичайно, призводить до цього поширен-

ня. Не випадково Ґадамер цінує Геґелеве наголошування прекрасного у 

мистецтві, відблиском якого є прекрасне у природі, вище кантівського. 

Останнє, на його думку, дає ще надто розпливчасте уявлення про естетичну 

насолоду [Гадамер, 1991: с. 258—259]. Поширена на природу, кантівська ес-

тетика, на думку Ґадамера, є надто широкою. 

На цьому розрізненні — первинності природи як естетичного об’єкта 

для Канта та первинності мистецтва для наступної традиції — варто зупи-

нитися докладніше. Займаючись сприйняттям і визначаючи естетичне су-

дження на підставі задоволення від чистої форми уявлення до будь-якого 

поняття, Кант фактично не припускає можливості (для цього сприйняття) 

знати заздалегідь, чи є певний об’єкт предметом природи чи витвором 

мистецтва. Так само, як не припускає можливості знати заздалегідь, чи іс-

нує цей предмет реально чи тільки у сновидінні, чи є він добрим чи пога-

ним, шкідливим чи корисним. Предмет природи — це будь-який об’єкт із 

сфери пізнання, який увійшов у зіткнення із суб’єктом цілепокладання. 

Це може бути і витвір мистецтва, і вигаданий образ, усе, що тільки можна 

собі наочно уявити. 

Геґелю загалом немає потреби переосмислювати цю концепцію. Але на 

її підставі він формулює вже іншу, конкретнішу проблему. Естетика як така 
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Геґеля не цікавить, про що він і застерігає на початку своїх лекцій [Гегель, 

1999: т. 1, с. 79]. Його цікавить діяльність Духу — рух до самопізнання через 

самовизначення за допомоги відчуження себе у продукованих об’єктах. 

Дух пізнає себе у продуктах своєї діяльності. І, звичайно ж, за такого під-

ходу сама естетична оцінка є проявом активної творчої діяльності Духу. 

Естетична оцінка — це вже свого роду мистецтво, тільки не проявлене. 

Естетична оцінка природи діє за принципами художньої творчості. Ми 

творимо пейзаж як прекрасний за допомоги акту оцінювання. Отже, прин-

ципи мистецтва виявляються первинними. 

Тому можна не погодитися з Ґадамером у тому, що Кант поширює есте-

тику до природи — радше Геґель звужує її до мистецтва, розв’язуючи доко-

рінно відмінне від кантівського завдання. І це завдання, ймовірно, все ще 

залишається актуальним також і для самого Ґадамера. Але цікаво, як для 

нього ж естетика, зрозуміла як філософія мистецтва (у тій самій невеличкій 

праці «Естетика та герменевтика», де він закидає догеґелівській естетиці за 

розпливчатість), через кілька сторінок постає як щось непотрібне — як 

якесь надмірне припущення, додатковий множник, який можна просто 

скоротити як термін, що слугує радше для виразу емоції, ніж для конкрет-

ного позначення певного свідомого процесу. Йдеться про герменевтичне 

прочитання мистецтва. А естетичне переживання якось побіжно супрово-

джує цей складний інтелектуальний процес відчуттям насолоди. Замість 

естетики як дисципліни ми отримуємо лише естетичне почуття — сам її 

предмет. Метод беруть з іншої галузі. 

Власне, на тих самих підставах чимало формалістично налаштованих 

мислителів другої половини XX сторіччя просто виключали (по можли-

вості) слово «естетика» зі свого лексикону. Це виключення, спостережува-

не у прихильників структурного аналізу, добре обґрунтоване у працях аме-

риканського літературознавця Поля де Мана, який вказує на різке розді-

лення й навіть протилежність, і вже напевно — на напруження, яке існує 

між естетичною насолодою, яка виникає у нас час від часу, з одного боку, 

та ретельним структурним аналізом її (естетичної насолоди) предметів — 

текстів, витворів мистецтва тощо, з іншого боку. Він позначає це напру-

ження як напруження між літературним досвідом (літературною історією) 

та теорією літератури. Спроби поєднати їх, згладити напруження поро-

джують потужні естетичні системи, проте всі вони (як показує це де Ман, 

детально аналізуючи систему Геґеля [Man, 1982]) містять у собі приховані 

внутрішні збої, які заперечують їхні очевидні твердження. Естетична ан-

тиномія виявляється неподоланною, естетичний досвід виражає себе тіль-

ки у простому захопленому вигуку, який, будучи переведеним на теоре-

тичний рівень, просто перестає бути естетичним, набуваючи метафізич-

ного статусу. 
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Утверджуючи у рамках естетики красу як цінність, ми позбавляємо цю 

саму красу її власне естетичної характеристики як результату суб’єктивної 

оцінки і в такий спосіб знищуємо естетику. Але, з іншого боку, у цьому зни-

щенні вона відновлює себе як щось потужніше та всепоглинальне. У першу 

чергу, вона сміливо поширює себе на всі можливі способи міркувань про 

красу, на всі можливі способи утвердження краси як цінності, в результаті 

чого ми виявляємося здатними говорити про естетику у філософській дум-

ці всіх народів та епох, і тим яскравішій та захопливішій, чим менше в їхніх 

уявленнях про красу є натяків на суб’єктивізм, тобто чим більш вона «бо-

жественна». А оскільки божественне безпосередньо і наполегливо виражає 

себе в прекрасному, про що свідчить стародавня метафізика (найяскраві-

ший приклад — вчення Платона), то дуже важко, зберігаючи хоч якусь 

формальну чіткість, розмежувати естетику та не-естетику у цих системах 

думки. В тому числі — відмежувати філософію від мистецтва. 

Проте ця нерозмежованість у дійсності властива радше сучасній добі, 

якій прихильники такого метафізичного розуміння дуже часто закидають 

занепад естетичного. І тоді можна уявити собі, що естетика відновлює себе 

ще в одній якості, радикальність впливу якої залишається неусвідомленою: 

як сам спосіб мислення, як поривання все мислити естетично і, в такому 

разі, як «перша філософія» сучасності. Те, що було спочатку побічною, 

периферійною, не надто значущою, хоча й цінною рисою метафізичного, 

стає головним, переважним, універсальним через естетичний характер са-

мого сучасного мислення. 

Якщо щось могло б надати естетиці поняттєвої визначеності та істо-

ричної окресленості, так це, як нам уявляється, виокремлення суб’єктивізму 

судження як її засадової підстави. Це, звичайно, не дало б змоги з такою 

легкістю включати будь-які метафізичні міркування про красу до розряду 

естетичних, проте дало б змогу визначити підстави сучасної тотальної есте-

тизації як результат розвитку, трансформацій та кризових процесів суб’єк-

ти вістської парадигми. 

Таким чином, можна було б стверджувати, що естетика — не запізні-

лий загальний термін, не дисципліна, що явила себе експліцитно після 

довгих сторіч прихованого існування, а специфічне новоєвропейське яви-

ще, результат розвитку європейського способу мислення, який дуже ви-

разно характеризує його головні риси. Це вираз типу мислення, докорінно 

відмінного від будь-якого попереднього, і головна відмінність полягає в 

тому, що тут індивідуальне передує всезагальному, світ потрапляє у пер-

спективу суб’єктивної точки зору. Тоді спорідненими проявами тієї самої 

специфіки можна назвати європейські філософські течії, починаючи із се-

редньовічного номіналізму, який, за словами Е. Жильсона, «дееллінізував» 

християнство [Жильсон, 2004: с. 494], а також експериментальний метод у 
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науці та індуктивну логіку й екзистенційну філософію XX сторіччя. Як 

ціннісна дисципліна естетика зосереджується на оцінці форми, залишаю-

чи етиці оцінку змісту, науці — сферу фактичного, але ні в якому вигляді не 

допускаючи метафізики. Можливо, не випадково саме Кант сформулював 

головні принципи естетики у своїй третій Критиці: вона робить істотний 

внесок у здійнювану ним критику метафізики. Цікаво, що навіть своє зна-

мените моральне доведення буття Бога Кант формулює саме у цій праці 

про суб’єктивне судження [Кант, 1964: с. 322—334]. 

Пропонований підхід, як можна бачити, не тільки звужує, але водно-

час і розширює царину естетичного дослідження порівняно з традиційною. 

З одного боку, естетика набуває історичної обмеженості. Проте естетичний 

підхід як певний теоретичний підхід можна застосовувати й до ширшої іс-

торичної перспективи — для аналізу формальних способів вираження пев-

них змістів та їх трансформації в історії мистецтва та мислення. Тобто, мір-

куючи про історію естетики, ми могли б не збирати та систематизувати 

різноманітні визначення краси або мистецтва, що їх коли-небудь вислов-

лювали впродовж історії, залишивши їх для онтологічного дослідження, 

але відстежувати форми та способи актуалізації цих визначень у художній 

формі. Також в іншому ключі можна було б підійти й до естетичних вчень у 

рамках європейських філософських систем XVIII—XIX сторіч, у новому 

світлі оцінивши їхню структурну включеність у ці системи. Також це дало б 

і плідний ґрунт для аналізу підстав сучасної культурної ситуації. Так, на-

приклад, таке перенаголошування головних визначень естетики дало б 

змо гу усунути часто стверджуваний розрив між модерністською (як у вузько 

художньому, так і в ширшому культурному розумінні, до якого поняття мо-

дерну розширює, наприклад, Ю. Габермас, характеризуючи в такий спосіб 

увесь новоєвропейський раціоналістичний проект Просвітництва) та пост-

модерністською парадигмами. 

На думку Габермаса, головна властивість модерну — саме суб’єк тив-

ність, і в найяскравішому вигляді її постулював Геґель, який довів суб’єк-

тивність до рівня абсолюту. Суб’єктивність, виявляючи себе у пізнанні 

як граничний раціоналізм, своє опертя знаходить у внутрішньому, в тому 

центрі, який постає у Геґеля як «радикальна неґативність» і який у Канта 

позначений фактично як єдино можлива річ у собі: ноуменальний світ 

свободи. Суб’єктивність модерну — це неперервне занурення всього все-

редину, неперервна інтерналізація, у граничній та, можливо, першій явле-

ній формі — інтерналізація релігії (інтерналізація Бога як Вищого), яка 

відбулася в протестантизмі, що дає змогу за багатьма параметрами зв’язати 

протестантизм та дух модерну. В абсолютному самопізнанні вище пере-

стає огортати себе зовнішньою формою, перебувати десь зовні у світі або 

за межами світу. Суб’єкт-центрованість, активно критикована постмо-
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дерном, доведена до граничного рівня усвідомленості, перетворює суб’єк-

та на якесь «ніщо», на пітьму зіниці, що породжує світ [Кожев, 1998: с. 200] 

і починає структурувати його навколо відсутнього центру, відтак критика 

су б’єктивізму можлива виключно у рамках суб’єктивістської ж парадигми. 

У цьому розумінні філософ-постструктураліст постає як витончений пред-

ставник модерністської традиції, як інтерпретатор парадигми модерну, який 

виявляє парадокси його існування. У цій ситуації цілковитого усвідомлення 

йому залишається тільки гратися з будь-якими можливими твер дженнями 

як з внутрішніми, віртуалізованими похідними суб’єкта, деконструюючи 

підстави їхнього функціювання. 

Й. Гейзинґа у своєму «Homo Ludens» визначає людську культуру як гру 

остільки, оскільки в ній панує довільне встановлення правил. Грають на-

віть тварини — і навчальний сенс гри, відзначає Гейзинґа, не передує, а 

випливає із задоволення, отримуваного від неї. У чому ж полягає це задо-

волення? Ймовірно, у тому самому відчутті відриву від природної необхід-

ності. Але відрив від природної необхідності не означає порушення при-

родної необхідності, оскільки саме вона й не може бути порушеною. Вона 

покріпачує цілком і без залишку, відтак якщо можна відчути якийсь вихід 

за її межі, то тільки в одному — у побудові нових, довільних обмежень при-

родних законів, які залишаються непорушними. Якщо тварини, либонь, 

грають лише іноді, тобто іноді ширяють над колом необхідності, то люди 

грають завжди — хоч би якими серйозними та трагічними були їхні дії, хоч 

би якими жорстокими були встановлювані правила. Культура — це система 

довільних заборон, і саме в цьому розумінні культура — це втілення свобо-

ди. Як гра вона надбудовує себе як людський світ над світом природи. 

Проте явище, яке становить тут найбільший інтерес, — це не саме ви-

значення свободи як гри, але наголошуване Гейзинґою поступове звужен-

ня сфери гри у сучасному житті, яке стає дедалі серйознішим, а також 

деда лі дикішим, дедалі більш схожим на світ природи. Позбавлений есте-

тики одяг, відсутність довільних правил, крім хіба що необхідних дипло-

матичних та політичних хитрощів, неминуча дія ринку — все це не зали-

шає місця для гри, а разом з нею й для естетики, для краси, для власне 

культури. Проте можна заперечити: коли культура повністю була грою, її 

не усвідомлювали як гру. Власне кажучи, структурована як гра вона не да-

вала насолоди, почуття свободи, властивого грі. Що може бути більш до-

вільним за своєю структурою та більш покріпаченим за своєю свідомістю, 

ніж первісне, гранично ритуалізоване суспільство? Так само, згідно з 

Геґелем, мистецтво, не будучи усвідомленим як мистецтво, побутуючи як 

таке, все ж не сприймалось естетично. У гранично ритуалізованому су-

спільстві, власне кажучи, немає місця для гри, оскільки все є гра. Занепад 

ігрового первня в модерністському світі, пов’язаний з пануванням ринку, 
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з відмовою від розкоші, з протестантськими ідеалами, — це радше усвідом-

лення ігрового характеру культури, усвідомлення тієї свободи, яка є заса-

довою для людського життя. Тепер вона виявляється усвідомленим фак-

том, інтерналізується. Свобода стає не зовнішнім проявом, а внутрішньою 

властивістю, надалі не маючи необхідності втілювати себе, як містична 

віра протестантизму не потребує особливої обстановки, або особливої 

мови, або особливих супутніх їй дій. 

Для модерну властива немовби «деміфологізація» всього життя, всіх 

дій, культури загалом, викликана інтерналізацією (усвідомленням) сво-

боди. Виявляючи тим самим сутність людського, раніше виявлену у сим-

волічній суворості ритуалу, деміфологізація створює поривання до реаль-

ного звільнення від будь-яких правил та умовностей, фактично від сим-

волізації загалом, яку відтепер усю визначають як сферу естетичного, 

формального, умовного. Проте разом з усвідомленням свободи виникає й 

усвідомлення неможливості реального звільнення, що фактично завжди 

виявляємо у підставах тотальної песимістичної критики, характерної для 

постмодерну. 

Цьому тотальному критицизму та песимізму мислителі гуманістично-

го спрямування, подібні до Габермаса, намагаються протиставити ідеал 

повернення до раціональності, згідно з Габермасом — на нових, «інтер-

суб’єк тивних» засадах, оскільки цілком слушно вбачають у постмодерні 

радикалізацію суб’єктивістського аспекту модерну, а не його подолання. 

Порів нюючи такі теорії з теорією постмодерну, на прикладі Габермаса та 

Ліотара, Р. Рорті обидві тенденції вважає однопорядковими, однаково «по-

стмодерністськими по суті». Те, що Габермаса не влаштовує в критицизмі 

постмодерністів, — це «сухість», «віддаленість»: відмова від занурення в 

реальні обставини спілкування, соціальної сфери, комунікації. Такі мисли-

телі, як Фуко та Ліотар, на його думку, описують сучасні процеси так, не-

мовби спостерігають їх з якоїсь іншої ґалактики: скільки завгодно точно та 

об’єктивно, але абсолютно незацікавлено. Фактично його розчаровує ес-

тетизм критики, а також принципове опертя на естетичні категорії при ха-

рактеристиці всіх сфер культурного життя. «Для Габермаса проблема, по-

ставлена як “недовіра до метанаративів”, полягає в тому, що демаскування 

має сенс тільки тоді, коли ми “зберігаємо принаймні один стандарт для 

пояснення викривлення всіх розумних стандартів”. Якщо не маємо такого 

стандарту, вільного від “всеохопної самокритики”, то розмежування між 

оголеним та замаскованим, або теорією та ідеологією, втрачає сенс» [Рорти, 

1994: с. 115—116]. Тобто Габермас пропонує в ім’я розуму залишитися в 

рамках панування бодай однієї самоочевидності, прийнятої без раціональ-

ного аналізу; це не може не викликати здивування у критика-постмодер-

ніс та Ліотара, який вперто наполягає на необхідності раціонального ана-
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лізу «до кінця», до тієї межі, де руйнується останній міф, на який можна 

спертись як на певну реальність. 

Естетизм постмодерну пов’язаний з віртуалізацією всього життєвого 

простору, в результаті чого стираються ціннісні відмінності між сферами 

культури, на яких наполягає Габермас. Проте чому вони стираються саме 

на користь естетики і чому відмінність між науковим та художнім текста-

ми стирається саме на користь художнього, а відмінність між буквальним 

та метафоричним — саме на користь метафоричного? Можна було б ви-

разити це так: той останній міф, який розвінчує постмодерн, переводячи 

все у сферу віртуального, — це міф про реальність символічного, тобто всьо-

го, що пов’язано з діяльністю людини. Переходячи до розряду ірреаль-

ного, символічне стає сферою естетичного, сферою суб’єктивного су-

дження, не ґрунтованого на безпосередньому відчутті реальної присутнос-

ті. Відтак неможливо було б сказати, що вся реальність стає віртуальним 

вимислом, і світ у свідомості постмодерніста зникає взагалі. Радше ми до-

сягаємо точки граничного поділу на абсолютно ні на чому не ґрунтовану 

інтерналізовану свідомість та грубу неминучу фізичну природу за її (свідо-

мості) межами, без посередництва будь-яких непорушних і постійних 

символічних цінностей, які могли б утворити усталений світ науки, етики 

та соціальних відносин. Тому Рорті називає обидві теорії (Габермаса та 

Ліотара) однаково постмодерністськими, оскільки обидві претендують на 

побудову віртуальної утопії: одна — утопії прекрасного соціального життя, 

інша — утопії безконечного інтелектуального прагнення. Обидві не вихо-

дять за рамки класичних естетичних визначень, у першому випадку апе-

люючи до прекрасного, нібито притаманного самим речам (або гармоні-

зованим соціальним зв’язкам, нібито ця гармонія була б об’єктивним 

законом), у другому — до піднесеного, що уводить за межі речей, а також 

соціальних зв’язків узагалі. 

Повертаючися знову до тієї ситуації, яка нині починає змушувати різ-

них мислителів до пошуку нових визначень естетичного, ми могли б, у 

світлі зроблених висновків, припустити: якщо така необхідність виникає, 

якщо класичні визначення естетики уявляються недостатніми, то це може 

бути свідченням, цього разу, не зростання саморефлективності в рамках і 

без того гранично саморефлективної європейської раціональності, яка й 

породила естетику, а радше її завершення, кризи, коли її глибинні, непо-

мітні для неї самої підстави виявляються нарешті помітними. Суб’єк ти-

віст ська естетизація уявляється нам однією з таких фундаментальних 

під став, але чи є процес настільки драматичним, а зміна — настільки ради-

кальною, як і те, чи може бути визнане правильним припущення про спе -

цифічно новоєвропейський характер цієї суб’єктивістської естетизації — 

залишається, безперечно, відкритим питанням. 
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