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АНАЛІТИКА 
ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ РОЗГЛЯД

У сучасній вітчизняній та російській есте тиці кон-

цепт естетичного досвіду лише починають вико-

ристовувати як категорію для реконцептуалізації 

класичних та некласичних досліджень естетичної 

сфери в єдиному полі естетичного аналізу [Братко, 

1999; Бичков, 2004; Галгаш, 2004; Лишаєв, 2000; 

Павлова, 2008]. Естетичний досвід постає як по-

няття, виходячи з якого можна пояснити інші 

ес тетичні якості та виміри, але визначення есте-

тич ного досвіду як такого не артикулюється. Есте-

тич ний досвід розуміють переважно як досвід 

прек рас ного, гармонійного, самоцінного, виразно-

го, сим волічного, але тоді це поняття мало чим від-

різняється від поняття естетичного переживання, 

хоча у феноменології було багато зроблено для 

роз різнення понять «переживання» та «досвіду». 

Фактично не здійснювався категорійний аналіз 

специфіки естетичного досвіду в його різнома-

нітних проявах та структурах. Від часів моногра-

фії І. Зязюна [Зязюн, 1976] не відбувалося спроб 

тематизувати естетичний досвід як поняття. Але 

й праця І. Зязюна не була присвячена дослідже-

н ню категорійного змісту поняття «естетичний дос-

від». Дослідник зводив сутність цьо го по няття до 

естетичного відношення між суб’єк том і об’єк-

том і обмежувався етичним аспек том викорис-

тання естетичного відношення для виховання 

лю дини. В останній на сьогодні вітчизняній праці 
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з цієї проблеми [Павлова, 2008] «естетичний досвід» використано як цент-

ральне поняття, але категорійний зміст цього поняття не визначено, що 

робить наведену концепцію значною мірою суперечливою. 

По-перше, не можна погодитися з тим, що «використання поняття 

“естетичний досвід” некласичною естетикою не має досвіду рефлексії над 

його використанням та обґрунтуванням концептуального статусу» [Пав-

лова, 2008: с. 17]. Фундаментальна праця М. Дюфрена «Феноменологія 

естетичного досвіду» через феноменологію естетичного об’єкта йде до 

транс ценденталій естетичного сприйняття, щоб окреслити карту транс-

ценденцій естетичного досвіду в онтологічних вимірах. Особливість есте-

тичного досвіду, як намагається показати М. Дюфрен, — це розкриття 

об’єкта в естетичному досвіді як «об’єкта-в-собі-для-себе-для-нас», у ви-

мірі особливого інтенціонального світу, автономно-уявного світу афектив-

ного апріорі, світу вираження [Dufrenne, 1973: p. 199 — 238, 441—462]. 

По-друге, сумнів викликає концепт естетичного досвіду як єдності 

досвіду. Естетичність єдності досвіду О. Павлова виявляє за допомоги ана-

лізу Кантової «Критики здатності судження». З одного боку, вказує дос лід-

ниця, у двох попередніх «Критиках» виявлено автономні принципи іс ну-

вання природного детермінізму та моральної діяльності, а з іншого — «в 

обох сферах немає рівноваги, оскільки субординація залишається прин ципом 

побудови кожної із зазначених сфер» [Павлова, 2008: с. 43], тобто досвід не 

є єдиним у сферах теорії та практики. Тому єдність досвіду виникає на 

переході між цими сферами, а цей перехід традиційно після неокантіанців 

пов’язують з естетикою І. Канта, і О. Павлова тут не є винятком. Вона 

стверджує, що принцип доцільності природи, який виникає на основі реф-

лектувальної здатності судження, в рамках каузальності самого досвіду ви-

робляє погляд на доцільність природи як на технічну доцільність. У такому 

разі природа постає як витвір мистецтва. Отже, технічна доцільність уґрун-

тована на естетичній здатності судження. Таким чином, принцип доціль-

ності систематизує досвід, а отже, естетична здатність судження є здійс-

ненням єдності досвіду [Павлова, 2008: с. 43—50]. Незважаючи на те, що 

естетична здатність судження не є власне самим естетичним досвідом і що 

здатність судження є не лише естетичною, але й телеологічною, тобто не 

має на собі примату естетичності у сучасному розумінні, а належить саме 

до логічного підведення суб’єкта під предикат на підставі доцільності, 

О. Павлова визначає онтологічний статус естетичного досвіду як установ-

лення надчуттєвої єдності чуттєвих елементів досвіду. Отже, як вважає до-

слідниця, визначення культури як творчого синтезу є «результатом апліка-

ції апріоризму естетичної сфери до процесу культуротворення» [Павлова, 

2008: с. 160]. Але, якщо можна погодитися, що сама сфера культури є вста-

новленням надчуттєвої єдності чуттєвих елементів досвіду, то лише суто на 
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естетичний досвід переносити таку функцію не можна. Аналізуючи мисте-

цтво як естетичну форму культури та символічну модифікацію єдності 

досвіду, Е. Касирер визначає його функцію як маніфестацію цілісності 

культури у модусі чистої змістовності явищ, але, як було визначено нами в 

рамках аналізу естетики Е. Касирера, ця цілісність не є якоюсь особливою: 

«мистецтву в культурі належить особлива роль — роль конституювання 

цілісності активної форми духу в єдності чуттєво-одиничного та ідеально-

загального як чуттєвої форми, як інтеґрації споглядальних одиниць зна-

чення. Але ця роль — не єдина роль духу, проста змістовність цілісності 

духу не здатна розрізнити та відрізнити цю цілісність, необхідні відмінні 

форми цілісності. Мистецтво — це трансцендентальна царина, в якій утво-

рюються контури чистої змістовності, але міф, релігія, наука, мова — 

рівнозначні та самостійні царини» [Скороварова, 2006: с. 124]. Цілісність 

культури утворює цілісність індивідуального емпіричного досвіду в його 

інтерсуб’єктивних вимірах, а естетичний досвід утворює єдність в естетич-

ному вимірі. Релігійний та міфологічний досвіди також утворюють цілісну 

єдність, так само мають цілісність мова та наука, а не лише мистецтво, по-

над те, кожна з цих символічних форм може бути винесена поперед інших 

як принцип конструювання цілісності культури, як, наприклад, міфологія 

в античній Греції, релігія у Стародавній Індії або за часів середньовіччя, на-

ука у Новий час або естетична функція вираження у постмодернізмі. Треба 

розуміти, що естетичний досвід — це не концентрація досвіду, якась, так би 

мовити, ентелехія досвіду, це певним чином частина життєвого досвіду, яка 

відокремлюється у специфічну та автономну сферу функціювання культури 

у загальній діалектиці процесів соціокультурного розвитку людини. 

По-третє, виводячи естетичний досвід у структуру суміжних понять, О. Пав-

лова розглядає лише поняття «досвідченість», «здатність» та «здібність», що, 

в перспективі її розгляду, стосуються особливостей актуаліза ції процесу ху-

дожнього досвіду, досвіду художніх переживань, досвіду художнього сприй-

няття та вираження. Радше «досвідченість», «здатність» та «здібність» як по-

няття характеризують особливості перебігу досвіду у різних індивідів, вони 

стосуються характеристики естетичного досвіду так само, як, наприклад, і 

наукового досвіду, й не містять тих засад, на підставі яких уможливлюється 

концептуальне виокремлення естетичного досвіду з-поміж інших реґіонів 

загальнолюдського досвіду. До того ж до суміжних понять естетичного 

досвіду, що характеризують і розкривають зміст естетичного досвіду, мають 

належати такі категорії, як «естетичне переживання», «естетична свідо-

мість», «естетична цінність» в її валютативних модифікаціях (прек расне, 

потворне, піднесене, низьке, ґротеск, іронія тощо), «естетичний іде ал», «ес-

тетичний знак», «естетична інтенція», «ес тетичне оцінювання» та ба гато 

інших категорій, у тому числі поняття не класичної естетики (лабіринт, 
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перцепти хаосу, трансестетичне тощо). Але така категорійна змістовність 

залишається за межами розгляду О. Павлової, що зумовлене тим концептом 

естетичного досвіду, який вона будує. Зага лом її концепт естетичного досвіду 

як форми відтворення первинної єдності всіх здібностей не ви ходить за 

рамки концепту філософії мистецтва Ф. Шелінга, в рамках якого весь Уні-

версум постає як символьна єдність лише завдяки його конструюванню як 

метафізичного витвору мистецтва, до єдності якого ми можемо приєднати-

ся через наші власні мистецькі витвори [Шеллінг, 1999]. 

Таким чином, якщо у вітчизняній традиції поняття «естетичний дос від» 

лише починають використовувати з певними суперечностями що до виз-

начення його змісту, то у зарубіжній естетиці є стала традиція викорис тання 

концепту естетичного досвіду в аналізі царини естетичного [Ингарден, 1962; 

Ландгребе, 2002; Яус, 2002; Dewey, 1958; Dufrenne, 1973; Dunne, 2005; Feld-

man, 2002;. Hagman, 2005; Marshall, 2005; Mitias, 1988; Shusterman, 1999]. 

Прагматич ний та феноменологічний проекти філософії як провідні нап-

рям ки аналізу естетичного досвіду досліджували особли вос ті інтен ціо наль-

ності есте тич ного досвіду, інтенсифікації досвіду, місце естетичних цін нос-

тей у структурі естетичного досвіду, афективність есте тичного досвіду тощо. 

Актуальним є введення концептуально оформлених поглядів на ес тетичний 

досвід у категорійну структуру вітчизняної естетики для розробки нових 

методів аналізу естетичної сфери класичної та сучасної культури. Тому ме-

тою цієї статті є розгляд тих концептуальних засад, на під ставі яких виникає 

мож ливість послідовного аналізу естетичного досвіду. 

Досвід як безпосередній досвід, який не опосередкований спе ци фіч-

ними навичками та знаннями, є допредикативним станом свідомості, в 

яко му немає розходження між тілесним та свідомим. Це означає, що для 

досвіду в його простій формі чуттєво-емоційне та значеннєво-смислове дані 

як єдина, нероздільна цілісність. Досвід одночасно постає перед лю ди ною 

як процес (безперервний досвід життя) і як результат (досвід чогось певного). 

Як постійна актуалізація інтерпретації зв’язків відношення лю дини і світу, 

досвід у своєму перебігові продукує певні структури, що стають тлом його 

подальшого розгортання й навіть можуть стати засадами для реактуалізації 

попереднього досвіду. Досвід є можливістю практики та безпосередньою ак-

туалізацією практики, конститутивним моментом прак тики: «Щоб без по -

середньо пізнати той чи той феномен або ту чи ту су куп ність феноменів, слід 

особисто брати участь у практичній боротьбі, мета якої — трансформувати 

реальність, трансформувати цей феномен або цю сукупність феноменів, бо 

це єдиний спосіб увійти в контакт з ними як з видимостями» [Крістєва, 

2004: с. 113]. Ми повинні в цій аморфній та недиференційованій масі ін ди-

відуально-особистісних переживань указати той шар, на ґрунті якого можна 

вибудувати інтенціональність досвіду як естетичного, тобто виявити його 
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специфічну предметність. Інтен ціо наль ність витворів мистецтва, яка була 

постульована та тематизована Р. Ін ґар деном як загальний принцип ут во-

рення естетичного, розкриває цю пред метність в особливій смисловій на-

пов неності реципієнтом художнього твору. Художні твори як естетичні 

предмети мають специфічну щодо їхньої будови та організації в перцепції 

інтенціональну архітектоніку, пов’язану з виявленням шарів твору у сві до-

мості [Гартман, 2004: с. 215—285; Ингарден, 1962: с. 72—91, 255—260, 383—

393, 413—423]. Так, Р. Інґарден сприйняття художнього твору читачем зво-

дить до конкретизації основи художнього твору. Типові відмінності між 

кон кретизаціями та художніми творами (лі те ратурними, архітектурними, 

живописними, музичними), згідно з Р. Ін ґарденом, звідні до такого:

1) смисловий шар твору, що робить його естетичним, існує в ньому 

лише як потенційно мислимий;

2) при конкретизації реципієнт актуалізує те, що у творі перебуває 

лише у потенційному стані, те, що є релятивним у предметному значенні, 

тобто існує лише у відношенні до того, хто сприймає цей твір;

3) реципієнт може усунути місця неповної визначеності художнього 

твору, які існують у творі як схеми для руху конкретизації, але усуває їх від-

повідно до напрямку своїх інтересів та установок, тобто реципієнт актуалізує 

не всі частини твору, він робить це вибірково;

4) частина твору ефективно розгортається в конкретному часі пе ре живань 

реципієнта інакше, ніж у самому творі, тобто фазова структурність твору роз-

гортається інакше в інтенціональності, ніж у самому творі, але вона з’єднана з 

ним через ритмічність структури твору, яка є й ритмічністю конкретизації. 

Встановлюючи типи конкретизації та актуалізацій («Скільки чита чів і 

скільки нових прочитань одного й того самого твору — стільки й нових 

утворень, званих нами конкретизаціями творів» [Ингарден, 1962: с. 74]), Р. Ін-

ґарден разом з тим підкреслює: «Загальним же для них є те, що в кож ному 

з них (якщо конкретизація більш-менш не виходить за рамки “правиль-

ності”) реалізується один і той самий твір, переваги якого збільшуються або 

зменшуються у результаті доповнень та трансформацій, які мають своїми 

джерелами суто сприйняттєво-конструктивну діяльність читача» [Ин гар-

ден, 1962: с. 74]. Проблематика конкретизації саме й становить той інтен-

ціональний погляд на естетичне, який формується у феноменології Р. Ін-

ґардена, але саме тут ми й можемо виявити недостатність вик лючно такого 

погляду на естетичне як чисте інтенціональне утворення. Цілком слушним 

є твердження, що «буттєвий фізичний фундамент твору мистецтва відіграє 

роль з’єднувальної ланки між естетичними цінностями та налаштованим 

на естетичне переживання реципієнтом» [Братко, 1999: с. 117], але навіть 

у цьому бутті такого фундаменту має існувати та форма, та якість, завдяки 

якій виникає саме естетична конкретизація, тобто формується естетична 
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інтенціональність. Ця якість як певний шар предмета (віртуальної даності 

об’єкт-суб’єктного співвідношення) має бути пов’язана з річчю, су б’єктом 

та естетичними цінностями. Цей шар — атенціональність, стан досвіду, в 

якому певна структура предмета викликає певну інтенцію з відповідним їй 

емоційно-чуттєвим тоном, що може розвитися в естетичну предметність і 

закріпитись як буттєва форма естетичної цінності. Атен ціональність харак-

теризує той момент досвіду, в якому він висуває певну якість даного нам у 

ньому предмета як таку, що зосереджує, концентрує нашу увагу; ця якість 

вражає нас і спрямовує наш почуттєвий стан в якийсь простір налаштова-

ності, в якому стає можливим перебіг естетичного переживання. 

Феноменологічне дослідження свідомості [Гуссерль, 1999] виявило, 

що певний різновид інтенції (інтенціональності) має зв’язок з відповідною 

атенцією, атенціональним зрушенням. Інтенціональність як спрямованість 

свідомості, «промінь погляду чистого Я», в інтенції виробляє певну даність 

нам речі, звертається до тієї якості речі, яка є важливою для інтенції, і від-

вертається від інших якостей. Ці звертання та відвертання здійснюються за 

допомоги атенціональних зрушень. Згідно з Е. Гусерлем, в інтенціонально-

му шарі природного сприйняття речі або процесу можна виокремити нез-

мінний ноематичний склад переживання предметності та зміни зафіксова-

ного переживання просто в розподілі уваги та її модусів. Атенціональне 

зрушення надає перевагу певному предметному моментові, який робить в 

інтенції предмет поміченим саме у той спосіб, в який його виявляє атенціо-

нальне зрушення; модуси уваги, згідно з Е. Гусерлем, супроводжують ін-

тенцію й сутнісно залежать від неї. Якщо ми говоримо про особливу есте-

тичну інтенцію, то нам потрібно визначити й ті атенціональні моменти, які 

фіксуються в ній, але виходячи з того, що специфічна будова естетичного 

предмета — це структура, яка об’єднує різні онтологічні предметні момен-

ти, то вона об’єднує їх не на підставі інтенціональності, а саме на підставі 

атенціонального аспекту, який передує реґуляції споглядання інтенцією.

 Атенціональність не є супровідним моментом естетичного досвіду, во-

на навіть не є реґулювальним моментом, атенціональність є предметною 

якістю досвіду, яка конституює інтенцію та визначає можливість її структу-

рування як естетичної. Треба виокремлювати атенціональність самого до-

свіду, яка «провокує» його як естетичний, атенціональну структуру об’єкта, 

який у цьому досвіді постає як естетичний, та естетичну атенцію свідо-

мості, яка виокремлює певні акти свідомості та спрямовує їх на сприйняття 

певного сущого як естетичного. Атенціональність є концентрацією уваги 

як форми структурування та спрямованості досвіду у можливість його 

ес тетичної модифікації. Атенціональність пов’язана, у першу чергу, з по-

передньою емоцією. Попередня емоція є концентрацією сприйняття на 

певній якості, що не є для нас байдужою, й потенціює її як ймовірно-есте-
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тичну, атенціонально дану. Згідно з визначенням Р. Інґардена, попередня 

емоція — це «стан збудження, викликаний якістю, нав’язуваною нам у 

предметі спостереження. У перший момент, не усвідомлюючи того, якою 

саме є ця якість, ми лише відчуваємо, що вона залучила нас до себе, спону-

кала повернутися до неї з метою оволодіння нею у безпосередньому кон-

такті. У цьому збудженні зазвичай утримується також момент приємного 

(хоча, можливо, й навпаки) подиву внаслідок виникнення первинної збуд-

ливої якості, а також подиву з того, що вона є “такою”, хоча ми ще не мали 

часу відійти до чіткого, навмисного та свідомого розуміння цієї якості, 

доки вона нас, якщо можна так висловитися у переносному значенні, 

радше “стосується”, особливим чином спонукає, збуджує» [Ингарден, 1962: 

с. 125]. «Попередня емоція (і це найбільш важлива функція) викликає у нас 

зміну спрямованості — перехід від точки зору природного практичного 

життя до специфічно “естетичної” точки зору. Емоція, викликана якістю, 

яка нас збуджує, або так званим “образом”, яка утримує в собі разом з тим 

момент жагучого бажання, прагнення чуттєво-безпосередньо наситити ся 

певною якістю, призводить до того, що із природної спрямованості на пев-

ні існуючі або здатні існувати факти у царині реального світу ми пе реходи-

мо до спрямованості на наочно дане спілкування з якісними обра зами» 

[Ингарден, 1962: с. 131]. Попередня емоція як реакція на атенціональну 

структуру предмета спрямовує суб’єкта в атенціональний рух, у мерехтіння 

предмета між визначенням його або як простої речі навколишнього світу, 

або речі для використання, або ж як естетичної речі — й тоді починається 

конкретизація всіх структур естетичного досвіду та розгортання його фаз.

Наприклад, якщо в античній культурі піфагорійці висувають числові 

співвідношення як значимі, то ці співвідношення як абстрактний момент 

предмета й будуть тією якістю, яка сприятиме виникненню попередньої 

емоції. Числова кореляція й буде тією атенціональною формою досвіду 

предмета, що продукуватиме знаходження числових відношень в об’єкті та 

викликатиме атенціональне зрушення, яке саме це відношення оцінюва-

тиме як таке, що викликає естетичну оцінку у вимірі певної структури ес-

тетичної інтенції, яка є розгортанням естетичної атенції в інтенціональну 

структуру свідомості. Естетична інтенція як категорія характеризує даність 

предмета в естетичній царині сприйняття, поза поділом на суб’єкта та 

об’єкт цього сприйняття, тобто уводить річ в інтенціональну характеристи-

ку її як естетичної за предметністю, співвідносить її з серією інших есте-

тичних предметів. Естетична інтенція артикулюється як можливість ес-

тетичної оцін ки та в подальшому розвитку розвивається в естетичну інтен-

ціональність, у певну структуру вже не досвіду, а свідомості. На відміну від 

естетичної інтенції, яка спрямована на естетичні якості предмета, естетич-

на інтенціональність спрямована на естетичні цінності культури. 
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В аналізі естетичного досвіду після введення поняття атенціональності 

ми повинні розібратися з тими умовами, без яких естетичний досвід є не-

можливим у всій своїй конкретній даності. Ці умови постають як умови 

парадигматичні, як «позачасова парадигма, елементи якої розташовуються 

на різних рівнях, являючи собою рівні варіанти певного єдиного інваріан-

тного значення» [Лотман, 2000: с. 432]. Як сутнісні та з необхідністю існу-

ючі у парадигмальній структурі естетичного досвіду можна виокремити 

такі елементи: естезис, апперцепційний базис, інтерпретаційні потенції, в 

діалектиці яких постає конкретний естетичний досвід. 

Естезис в розрізі свідомості являє собою просторово-часовий конти-

нуум, який є полем естетичних операцій. Він утворює та забезпечує єд-

ність естетичного сприйняття та естетичних переживань. Завдяки цьому 

устрою як просторово-часового континууму план естезису даний нам як 

альтернативний план реальності. Звернемо увагу на те, що план реальності 

є альтернативним, оскільки є істотна різниця між реаґуванням людини на 

подію естетичного досвіду та на подію повсякденного досвіду. У феноме-

нології відзначають квазібуттєвий статус естетичного сприйняття, але сто-

совно естетичного досвіду «квазібуттєвість» — це не дуже доречний тер-

мін, оскільки факти естетичного досвіду у свідомості мають такий самий 

буттєвий статус, що й факти досвіду взагалі. Цей буттєвий статус консти-

туйований онтологічною презумпцією (все існує, доки немає підстав 

стверджувати зворотне) та вреґульований емоційною нерозрізненістю 

(для емоційного сприйняття не є важливим існування або ж не існування 

об’єкта). Якщо в конкретному естетичному досвіді ми маємо справу з 

подіями (подією естетичного предмета, подією суб’єкта, подією естетич-

ної цінності, подією художнього твору тощо), то план естезису постає як 

тло та горизонт цих подій. Трансцендентально-онто ло гіч ним обґрунту-

ванням плану естезису є план іманенції. План іманенції, досліджений 

Ж. Дельозом та Ф. Ґваттарі, «це не відносний горизонт, що функціює як 

межа, яка змінюється залежно від положення спостерігача і яка охоплює 

стан речей, що підлягають спостереженню, але горизонт абсолютний, 

який є незалежним від будь-якого спостерігача і в якому подія... стає неза-

лежною від видимого стану речей, де вона може відбуватися [Делез, 

Гваттари, 1998: с. 49—50]. План естезису, таким чином, можна зрозуміти 

як розгортання плану іманенції у просторі атенціональності, яка виробляє 

естетичне обрамлення ставлення людини до світу. На відміну від незалеж-

ності плану іманенції, план естезису через атенціональне зрушення є 

конструктивно залежним від спостерігача, але спрямовується ним на от-

римання статусу абсолютного. Естезис розгортає план іманенції в соціо-

культурну площину. Лише прості види естезису можуть розгортатися в до-

соціальному та докультурному просторі. 
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Для плану естезису характерним є функціювання подій як фікцій них 

при розумінні їх як реальних. Наприклад, сприйняття персонажу худож-

нього твору як дійсної людини з реальними сподіваннями, діями, мис-

ленням, апеляція до нього як до прикладу для розуміння нашого життєсві-

ту — це наслідок нерозрізненості реального буття та вигаданого буття, 

сприйняття сущого, презентованого в естетичному досвіді, як безпосеред-

ньо існуючого сущого. Нерозрізненість існуючого та неіснуючого в струк-

турі естетичного предмета відбувається завдяки емоційній нерозрізненості 

певного афективного апріорі. Емоційність в естетичному предметі є емо-

ційністю в тому значенні, що чуття, які переживає людина в естетичному 

досвіді, є певними соціокультурними почуттями, а не фізіологічними від-

чуттями. Як зазначає М. Дюфрен, «афективні якості, в яких затвердилась 

атмосфера естетичного об’єкта, стають антропоморфічними. Жахливе у 

Босха, радісне у Моцарта, глузування у Фолкнера, трагічне у “Макбеті” — 

все це визначає відношення суб’єкта як структуру об’єкта, яке доповнює 

цю структуру» [Dufrenne, 1973: c. 442]. Сенсуалістська максима «відчуваю, 

отже існує» в естетичному досвіді набуває значення «почуваю, отже існує». 

Ця формула є продовженням та доповненням онтологічної презумпції ес-

тезису. Наявність предмета в почуттях, даність в емоційно-чуттєвому роз-

різі усвідомлення світу є достатньою підставою для онтологічного виз нання 

існування предмета для свідомості. 

Апперцепційний базис — це попередні знання, тло досвіду. Він фор-

мується та актуалізується при реальному перебігові досвіду й визначає по-

зиції присутності значення у досвіді. Апперцепційний базис складається з 

фактів інтеріоризованого соціокультурного досвіду, що його набуває лю ди-

на у процесі соціалізації. Ці факти в апперцепційному базисі можуть ви-

дозмінюватися внаслідок особливостей перебігу випадкового індивідуаль-

ного досвіду. Завдяки цьому утворюється індивідуальне асоціативне поле, 

що реґулюється психологічними якорями, які змінюють ціннісну інтер-

претацію фактів досвіду. 

Конструювання плану естезису як горизонту естетичного досвіду, пев-

ним чином будучи конституйованим планом іманенції, водночас не є мож-

ливим без реґулятивних типів організації досвіду, утворюваних в його прос-

торі, який уже мав місце: «Кожний досвід має свій горизонт сподіваного: 

будь-яка свідомість перебуває завжди, — як свідомість про щось, — у го-

ризонті вже сформованих та ще прийдешніх досвідів. Це визначення вказує 

на те, що корені структури горизонту досвіду полягають у часовості сві до-

мості; вона передбачає, що відоме та невідоме однаковою мірою зумовлюють 

досвід предмета... Досвід формується у колі фун кціо нування антиципацій 

(перед-розуміння) та здійснення (або ж розчарування, несправдження) цих 

антиципацій» [Яус, 2002: с. 375]. Суб’єкт естетичного досвіду здатний оці-
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нювати подані у цьому досвіді об’єкти як естетичні пред мети, виокрем лю-

вати в них естетичні якості по компонентах та еле мен тах, класифікувати їх 

у рамках системи естетичних цінностей та ство рювати на практиці есте-

тич ні речі завдяки тому, що в його життєсвіті утворилися певні структури 

значення, певне ставлення до світу та певний спосіб діяльності. Аппер цеп-

ційний ба зис в естетичному досвіді є тією ланкою, яка зберігає в собі зна-

чення досвіду, його позицію стосовно речей досвіду, дешифрує нав ко лиш-

ній світ і пере водить його у зрозумілу людині систему значень. 

Інтерпретаційні потенції — це антропологічні умови конкретної оди-

ничної репрезентованості структурування цілісності та свідомості дос віду. 

По-перше, це фізіологічна структура, яка визначає тип тілесності людини, її 

спосіб руху у світі та певне тілесне розмежування смислу світу. По-друге, це 

психічна структура, яка визначає тип поведінки людини та переробки над-

ходжуваної інформації в корелятивні щодо цієї психіки образи. По-третє, це 

здатність, талант сприймати в інтуїтивній формі певні якості предмета ін-

тенсивніше, ніж інші. Інтенсивність наповнення перебігу естетичного дос-

віду залежить саме від інтерпретаційних потенцій, нато мість апперцепцій-

ний базис утворює формальну, нормативну ціннісну площину естетичного 

дос віду. Саме на перехресті апперцепційного бази су та ін тер претаційних 

потенцій естетичного досвіду можливо шукати розв’язання проблеми «суд-

ження смаку естетичного досвіду». Аппер цеп ційний базис розкриває через 

себе соціокультурний аспект судження смаку, а інтерпретаційні потенції — 

через індивідуальний аспект. За малої розвиненості апперцепційного базису 

та низької інтенсивності інтерпретаційних потенцій важко очікувати від 

людини розвиненого естетичного смаку. При цьому варто відзначити, що 

превалювання або апперцепційного базису при низьких інтерпретаційних 

потенціях, або інтерпретаційних потенцій при низькому апперцепційно  му 

базисі в естетичному досвіді підносить смак на середній рівень, а макси-

мальний рівень розвиненості апперцепційного базису та інтерпретаційних 

потенцій дає змогу говорити про високий рівень смаку. 

Розглянувши парадигматичні умови естетичного досвіду, ми вийшли на 

той рівень, який можна назвати предметністю естетичного досвіду. Якщо 

предмет естетичного досвіду є тією віртуальною базою, завдяки якій відбу-

вається можливість фіксації конкретно-чуттєвих аспектів дійсності в їхній 

ідеально-абстрактній визначеності та, як наслідок, їх опредметненні, то ес-

тетична предметність — це не структура об’єкта і не стан суб’єкта, а шар до-

свіду як якісна визначеність, фіксована у рефлексії як диференційована 

форма ідеальних та емпіричних даностей в їхній єдності за формою. Ес те-

тична предметність — це предметність соціокультурна, оскільки вона є на-

слідком своєрідного трансцендування атенціональності у всезагальні норми 

та кодифікації культури. Багатошаровість та поліструктурність естетичного 
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досвіду, виражаючи себе феноменологічно у внутрішньому стані, стані ін-

дивідуального переживання, індивідуальної емоційної змістовності, закріп-

лює себе діалектично у зовнішньому стані, стані соціальних почуттів, ін-

терсуб’єктивного чуттєвого виробництва. Безпосередньо в естетичному до-

свіді важко відокремити естетичну предметність від речового шару певної 

речі, поданої як естетичний факт, але саме тому, що він є диференційованою 

формою, естетичний предмет і пронизує всі матеріальні елементи в речі, у 

досвіді важко відокремлюючись від них, і може бути абстраґованим та зафік-

сованим як певна естетична якість у рефлексії, але навіть будучи абстраґова-

ним він залишатиметься пов’язаним з чуттєвою даністю, оскільки ця якість 

буде певною (а отже, оформленою у чутті) якістю. Ця виокремлена якість як 

еталонна закріплюється для виробництва, для повторення і може бути 

пов’язана з іншою речвістю, а не з тією, у рамках якої виникла. Безперечно, 

що атенціональність естетичної предметності у цих якостях у перших своїх 

проявах безпосередньо пов’язана з антропологічними параметрами людини 

як родової істоти, яка синкретично пов’язана з навколишнім світом, але з 

ускладненням становища людини у світі, її структур переживання та вироб-

ництва, екзистенційного осмислення світу, навантаження її культури та со-

ціуму новими зв’язками ускладнюється й її естетичний досвід. Естетична 

предметність у діалектичному вираженні є структурою, в якій можна вияви-

ти істотні моменти цільового покладання певного типу діяльності, що ви-

окремлюється у надструктуру цієї діяльності, постаючи як ціннісний еталон 

для діяльності у спогляданні (утилітарний аспект) та як ціннісний об’єкт для 

споглядання як діяльності (естетичний аспект). Водночас у феноменологіч-

ному вираженні естетична предметність є підґрунтям категорійного напов-

нення переживання людиною естетичної змістовності. 

Отже, у концептуальному аналізі естетичного досвіду ми можемо вио-

кремити такі структури: атенціональність естетичного досвіду, пара диг ма-

тику естетичного досвіду та предметність естетичного досвіду. Це необхідні 

у концептуальному змісті умови розгортання естетичного досвіду. Зро зу-

міло, що категорійний зміст естетичного досвіду ширше концептуального, 

але без окреслення тієї сфери, в якій необхідно проводити дослідження, не-

можливе й внутрішнє структурування цієї сфери. Таким чином, форму лю-

ючи концептуальну площину аналітики, ми підготовляємо ґрунт і для кате-

горійного аналізу естетичного досвіду. 
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