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ДУХОВНО- ІДЕЙНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 

 

ТА СПЕЦИФІКА ЇХНІХ ПРОЯВІВ У СИТУАЦІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

 
 

Мета роботи – визначити ідейно-духовної основи мистецьких проявів у ситуації 
постмодернізму. Методологія дослідження полягає у використанні історико-логічного, 
порівняльного методів аналізу, які дають змогу осмислити існування культури у межах 
некласичної естетичної парадигми. Наукова новизна. У статті досліджені прояви некласичної 
естетичної парадигми у постмодерністських мистецьких реаліях сучасності. Висновки. 
Багатовекторність сучасного культурного контексту стимулює взаємопроникнення та 
аксіологічне зрівняння часто різноспрямованих ідейно-духовних концептів. Прагнення свободи 
самовиразу на ідейно-змістовному та формально-структурному рівнях артефактів стає основним 
креативним чинником сучасного мистецтва. Постмодерністський художній текст – смисловий 
лабіринт – переростає рамки мистецького феномену і перетворюється на конотативний простір 
для осмислення особистісного відчуття буття людиною у межах ризоматичного посткласичного 
поліестетичного ідейно-духовного універсуму сьогодення. 

Ключові слова: некласична естетика, постмодернізм, посткультура, десакралізація, 
текст, контекст. 
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Духовно-идейные приоритеты современного искусства и специфика их 
проявлений в ситуации постмодернизма 

Цель работы – определить идейно-духовной основы художественных проявлений в 
ситуации постмодернизма. Методология исследования заключается в использовании 
историко-логического, сравнительного методов анализа, которые позволяют осмыслить 
существование культуры в рамках неклассической эстетической парадигмы. Научная 

 

 



новизна. В статье исследованы проявления неклассической эстетической парадигмы в 
постмодернистских художественных реалиях современности. Выводы. Многовекторность 
современного культурного контекста стимулирует взаимопроникновение и аксиологическая 
уравнения часто разнонаправленных идейно-духовных концептов. Стремление к свободе 
самовыражения на идейно-содержательном и формально-структурном уровнях артефактов 
становится основным креативным фактором современного искусства. Постмодернистский 
художественный текст – смысловой лабиринт – перерастает рамки художественного феномена и 
превращается в коннотативное пространство для осмысления личностного ощущения бытия 
человеком в пределах ризоматичного постклассического полиестетичного идейно - духовного 
универсума настоящего. 

Ключевые слова: неклассическая эстетика, постмодернизм, посткультура, 
десакрализация, текст, контекст. 
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Spiritual and ideological priorities of contemporary art and the specifics of their 
manifestations within the postmodernist situation 

Purpose of Article. To determine the ideological and spiritual basis of artistic manifestations in 
the context of postmodernism. Methodology. Research methodology consists of application 
historical, logical, comparative methods of analysis, which allow comprehending the existence of 
culture within the limits of nonclassical aesthetically beautiful paradigm. Scientific Novelty. The 
article examines manifestations of a non-classical aesthetic standard in postmodern artistic realities of 
the present day. Conclusions. The multi-vector of modern cultural context stimulates interpenetration 
and axiological equalisation of often divergent ideological-spiritual concepts. The desire for freedom 
of self-expression on the ideological-content and formal-structural levels of artefacts becomes the 
main creative factor of contemporary art. Postmodern artistic text - semantic labyrinth - grows the 
boundaries of the artistic phenomenon and turns into a connotative space for understanding the 
personal sense of being as a person within the limits of the rysomatic post-classical poly-aesthetic 
ideological and spiritual universe of the present. 

Key words: non-classical aesthetics, postmodernism, post-culture, desacralization, text, 
context. 

 
Актуальність теми дослідження. Стан сучасної культури на межі ХХ  – 

ХХІ століть, другого і третього тисячоліть, великою мірою обумовлений 
постнекласичною, ризоматичною антиестетикою. Накопичений людством досвід 
хаотичного духовно-естетичного переходу з одного століття в інше сьогодні 
посилився вірою в апокаліптичні передчуття межі другого і третього тисячоліть. 
Сучасність позначена зіткненням у духовно-практичному універсумі 
протилежних культуротворчих тенденцій. Народження в науці ідеї нульового 
циклу виробництва, констатація обмеженості людської практики, розчарування 
традиційною мораллю, неможливість відшукати єдину істину в європейській 
культурі сприяє розшаруванню, різноспрямованості аж до взаємозаперечення 
смислотворчих процесів у сучасному духовно-практичному універсумі. 

Аналіз досліджень і публікацій. Генезис культурного феномену сучасності 
великою мірою був означений у студіях Л. Фідлера [12], Ч. Дженкса [2] у 60 – 70-х 
роках минулого століття. Сучасними дослідниками розглядаються філософські 
(І. Маркова [8]), духовно-естетичні (В. Личковах [7]), культурно-історичні 
(О. Панфілова [10]), літературні (Ю. Ковбасенко [5]) аспекти виявлення 



некласичної ідейно-естетичної парадигми та їхній зв’язок з проявами 
постмодернізму у мистецтві і літературі. Рельєфніше основні ознаки дослідники 
виявляють у співставленні з контрастним йому християнським і – ширше – 
сакральним типом світовідчування та духовно-естетичною платформою (роботи 
М. Кунцлера [6], О. Ніколаєвої [9], В. Ільченко, В. Шелюто [4]). 

Виникнення художніх явищ тісно пов’язане з проявами культури. Процес 
актуалізації артефактів відбувається через усвідомлення їхнього зв’язку із 
сучасним духовно -естетичним контекстом. Некласична естетична парадигма 
вважається одним із чинників формування сучасної ситуації постмодернізму. 
Сприйняття та переживання мистецьких явищ обумовлене онтологічними, 
аксіологічними чинниками навколишнього культурного соціуму, формує 
уявлення про постмодернізм як ситуацію реалізації ідейних концептів 
некласичної естетичної парадигми у мистецтві. Тому метою дослідження є 
виявлення основних ознак існування мистецтва у культурному контексті 
некласичної естетичної парадигми –  духовної генези постмодернізму, 
визначення тенденції та потенції до смислоутворення, знаходження тих 
творчих імпульсів, які впливають на формування концепцій художніх явищ. 

Виклад основного матеріалу. Жива полемічність, ідейна ризоматичність 
постнекласичного культурного простору сучасності розкривається в контексті 
ситуації постмодернізму. Народжений у кривавому розпачі Першої світової 
війни (робота Р.  Панвіца «Криза європейської культури» (1914)), він уже у 
першій половині століття мислиться як духовна опозиція до пануючого у той 
час модернізму (літературознавчий екскурс в «Антології іспанської та 
латиноамериканської поезії» Ф. де Оніса (1934)). З конотаціями кінця 
панування у світі західної культури пов’язує постмодернізм А.  Тойнбі у книзі 
«Розуміння історії» (1947). 

Офіційним початком постмодернізму вважають надруковану у журналі 
«Playboy» статтю Л. Фідлера «Перетинайте кордони, засипайте рови» (1969). 
Л. Фідлер пише, що елітарне модерністичне мистецтво для обраних (його 
представники – Дж.  Джойс, М. Пруст, Т. С. Еліот) повинно поступитися 
універсальній духовній естетиці для об’єднання елітарного і масового. Це 
посприяє зближенню художника і читача. Зразком такого мистецтва може бути 
«багаторівневе письмо», де одночасно викладаються кілька сюжетів, призначених 
для різних рівнів сприйняття. Так, у романі У.  Еко «Ім’я троянди» захоплива 
детективна історія поєднується зі складною теологічною полемікою, естети та 
інтелектуали можуть сприймати твір на різних рівнях: заглибитися у теософські 
міркування або оцінити витончену гру цитат. У тезі про єднання чудесного та 
ймовірного оживає ідея про багатовимірний простір з одночасним існуванням 
різних світів, віртуальних реальностей («казкові королі» існують поряд із 
«бухгалтерськими книгами»). Постмодерністський митець, що перебуває між 
елітарним і масовим, чудесним і ймовірним, завжди певним чином опиняється на 
межі різних «площин», уявних реальностей свого тексту. Його свідомість 
позбавлена точки опори, єдиної творчої мети і спрямування, «блукає» між 
різнорівневими семантичними елементами письма (феномен роздвоєної 



«шизофренічної» свідомості). Викладені у статті Л.  Фідлера ідеї «перетинання 
кордонів та засипання ровів» між елітарним і масовим, чудесним і ймовірним, 
відсутності єдиної точки опори в уяві художника, що зникає у множинності 
відчуттів шизофренічної свідомості, великою мірою стали визначальними для 
сучасної посткультурної ситуації [12]. 

Осягнення нових культурних просторів постмодернізм продовжив в 
архітектурі. Ч. Дженкс у книзі «Мова архітектури постмодернізму» (1977) поряд 
з критикою модерністичної архітектури обстоює ідеї: 

 «подвійного кодування» та метафоричності образів, здатних створювати 
багатосмислові асоціації, з перевагою іронічних конотацій; 

 важливості контексту (урахування природних особливостей ландшафту 
при створенні архітектурних об’єктів); 

 поєднання в задумі потреб споживача та проектувальника (побудований 
для громади квартал Ральфом Ерскіним у Байнері під Ньюкаслом); 

 «радикального еклектизму» у поєднанні стилів, якщо вони органічно 
поєднуються в єдине ціле[2]. 

У 1960-1970-х роках ХХ століття постмодернізм отримує філософське 
підґрунтя у дискурсах «тотальної гри» (Й. Гейзінґи), «живої культури» 
(Х. Ортеґи-і-Ґасета), «спокуси» (Ш.  Бодріяра), «філософії Бажання» (Ж.  Делеза 
та Ф.  Ґваттарі), «людини, яка прагне (desikant)» (М.  Фуко), «поганської імперії 
волі» (Ю.  Евола), «мислення інтенсивностей» «метарозповіді» та «еклектизму» 
(Ж.Ф. Ліотара) ,«деконструкції» Ж. Дерріди [11, c. 94], «смерті автора» Р. Барта і 
як постнекласична естетична база культурно-мистецьких процесів поширюється 
на різні галузі духовно -практичної діяльності, «включаючи антирасистський і 
феміністський рухи» [10]. 

У характеристиці постмодернізму наявне притаманне всім перехідним 
культурно-історичним явищам розмаїття ідейно-естетичних засад та уявлень про 
місце феномену в соціально-мистецькому середовищі. Його розглядають як: 

 «підсумок політики та ідеології неоконсерватизму, для якого характерний 
естетичний еклектизм, фетишизація предметів споживання і інші відмінні риси 
постіндустріального суспільства» (Ю. Хабермас, Д. Белл і З. Бауман ); 

 культурного наступника модернізму, що заперечує його духовно-
естетичні настанови – «мінус-поняття» авангарду (Г. Далузер);  

 духовно-ідейну основу пошуків митців кінця ХХ століття (І. П. Ільїн) [3]; 
 новий тип світовідчуття, загальнокультурну свідомість, тип мислення й 

сприйняття, який охоплює всі сфери діяльності людини з політикою, релігією, 
культурою включно [9, 20]; 

 «самостійний напрям в мистецтві (художній стиль), що означає 
радикальний розрив з парадигмою модернізму (Г. Хоффман, Р. Кунов)»; 

 свідчення руйнування історично складених художньо-естетичних 
закономірностей мистецтва: «Факт перетворення репрезентації на проблему в 
мистецтві ХХ століття свідчить, що відбувся розпад традиційної системи 
уявлень, де спостерігалася певна ієрархія жанрів і технік, у якій між глядачем і 
твором встановлювався певний зв’язок» (К. Ю. Андрєєва) [10]. 



Серед основних ознак постмодернізму називають ігнорування надбуттєвих 
метафізичних, трансцендентних складових людського духовного досвіду. 
Постмодернізм напряму пов’язують з десакралізацією сучасної культури та 
мистецтва. Позбавлення артефактів духовності, внутрішнього невідомого, не 
пояснюваного раціональними доводами посилу, що є свідченням єднання з 
абсолютом – вічним і досконалим у своїй суті носієм божественної істини  – 
приводить до народження антихудожнього «<…> упалого, підвладного смерті 
світу без життєдайного зв’язку зі своїм творцем» [6, 53]. Це – неначе задзеркалля 
культури (метафора В. Личковаха), у якому впорядкований космос гуманістичних 
цінностей та ідеалів, узгоджений у стильовій та жанровій ієрархії світ мистецтва, 
закликаний очищати душі, нести добро, справедливість, розумне начало, 
необхідне для забезпечення гармонічного існування людини і буття та свободи 
людського духовного волевиявлення, перетворюється на свою протилежність. Для 
мистецтва постмодернізму характерною є: 

байдужість до будь -яких цінностей, релігійних проявів та духовних 
шукань істини; 

 принципове невизнання можливості віднайти щось сакральне – 
невідоме, утаємничене, непізнане у сучасному глобалізованому культурному 
просторі і виокремити його зі світу панування традиції як щось інакше, відмінне 
за якісними характеристиками від звичайних, буденних проявів дійсності; 

 ігнорування ідеалу, вищої субстанції як джерела творчої енергії; 
 невизнання творіння як акту, необхідного у мистецькому процесі 

виникнення артефактів; 
 відкидання божественного першотексту – зосередження софійного 

осягнення вищого смислу єднання екзистенції і буття; 
 «смерть» особистості. Людина у гуманістичному мистецтві завжди була 

у центрі уваги, тою, що стоїть між світом і Богом, створеною за його образом і 
подобою істотою, здатною піднятися до вищих ідеальних сфер, об’єднатися з 
абсолютом у творчому мистецькому акті. У постмодернізмі, де немає Бога, і тому 
все дозволено [4, 158], проголошується не тільки «смерть автора».  

Через десакралізацію виявляються антихудожні, антиестетичні і навіть 
антистильові засади постмодернізму. У ньому відкидаються попередні норми 
створення художньої дійсності з її законами мімезиса і калокагатії. Сучасна 
культура опиняється у хаосфері. У цьому «хаосмосі» (Ж. Делез) порушені 
ієрархічні складові мистецтва, система жанрів і форм. У ньому панують закони 
еклектики, тут «перетравлюються» елементи всіх стилів, жанрів, побутові 
реальності сплітаються з духовними цінностями, дослідження психології 
поєднуються з демонстрацією психічних патологій (шизоаналіз), відтворення 
дійсності обертаються на симулякри – уявні фантоми реальності. Хаосом 
позначена і сфера смислотворення. Непередбачувана гра смислами, що доходять 
до абсурдного відкидання будь -яких смислів, реалізація на практиці прийомів 
деконструкції з елементами шизоаналізу (Ж. Делез, Ф. Гваттарі) закликані 
зруйнувати систему смислотворення, створити ефект дебільної десакралізації 
усталених духовних цінностей, доведення до маразму співставлення хаосу та 



тоталітарної упорядкованості: «Завдання сучасного мистецтва – освоїти хаос, 
надати абсурдові деякого сенсу, створити «нову чуттєвість» трансформованого 
суспільства, перетворити відчужені біографії людей на Образ, на художній Текст» 
[7, 63]. Апологія хаосу є найяскравішим запереченням сакральності мистецтва, 
завжди пов’язаної з гармонічною впорядкованістю елементів художнього твору, 
їхньою різнорівневою ієрархією на шляху до розкриття теми та ідеї твору. 

Основою постмодерністичної парадигми стає сприйняття як тексту всього, 
що може стати приводом для здійснення мистецького акту, з людиною включно. 
Культурний арсенал людства, накопичений протягом усього його розвитку, 
перетворюється на «тотальний архів» (Ж. Дерріда). Це – лабіринт-ризома, в якому 
всупереч законам впорядкованості та духовного тоталітаризму думки, у 
безкінечній кількості комбінацій поєднуються вільні смисли, децентралізовані, 
невпорядковані, трактовані у залежності від контексту у будь -якому ракурсі. 
Немов би за правилами хаосології І.  Пригожина, артефакти перетворюються на 
самовпорядковані текстові феномени, що складаються з накопичення цитат, 
алюзій до інших текстів і навіть «чужих» текстів, переписаних у нових умовах та 
новому контексті. Про схожу ситуацію йдеться в оповіданні Х. Л. Борхеса «П’єр 
Менар, автор «Дон Кіхота». П’єр Менар у довгих творчих муках після вивчення 
староіспанської мови та історії Іспанії XVII століття, створює «свою» версію «Дон 
Кіхота», у якій слово в слово повторюється шедевр М.  де Сервантеса: «Тексти 
Сервантеса й Менара словарно ідентичні, але другий майже безкінечно багатший. 
[Більш двозначний, сказали б його недоброзичливці; але двозначність – це 
багатство]» [1, 92]. Переписавши старовинний твір, П’єр Менар тим самим 
актуалізував його у сучасному у культурно-мистецькому контексті, вивівши 
смислове поле за межі тексту твору у площину полеміки про співвіднесеність 
художніх реальностей ХVІІ і ХХ  століть, про узгодженість ідеї й задуму П’єра 
Менара з традиційними морально-етичними цінностями: Чи важливе авторство 
художнього тексту? Чи актуальна проблема плагіату? Чи є витвір мистецтва 
виявом священного творчого начала конкретного автора, яке дозволяє у 
креативному акті доторкнутися до Абсолюту? 

В оповіданні Борхеса означена важлива для постмодерністського світогляду 
теза: разом із запереченням оригінальності будь-якого мистецького тексту 
відкидається і наявність автора, його піднесеної над дійсністю творчої енергії 
(«смерть автора» (Р. Барт, М. Фуко)). Він перетворюється на скриптора, завдання 
якого полягає у деконструкції, дешифруванні смислів, вільному, ігровому, 
іронічно-пародійному комбінуванні готових компонентів, усталених семантичних 
одиниць, структур та елементів різних текстів з метою досягнення неочікуваного 
або прямо протилежного художнього ефекту, іронічно -пародійного, саркастич-
ного знецінення загальноприйнятих морально -етичних настанов. Так, у вірші 
одного з українських постмодерністів В.  Неборака [7, 65] «Міф про Прометея» 
представлена десакралізація класичної міфологеми античного Бога. 

Свідоме знецінення ідеальних констант та моральних імперативів, 
напрацьованих людством у його поступі, приводить до піднесення тем смерті, 
брехні, божевілля, ілюзії. У мистецьких явищах, орієнтованих на антиестетику 



 

«некрореалізму», втілено ідею відчуження людини від свого тіла. У методі 
«некрокінохірургії» представники «паралельного кіно» (студія Мжалалафільм) 
за допомогою метаморфоз форм і кольору трупів відображають «міф про 
смерть кінематографа у контексті модерного мистецтва (Є.  Юфіт)» [7, 65]. 
Втілення різних форм насильства  – вбивства, самогубства, хуліганства, бійки, 
«смакування» в іронічному та пародійному ключі звичних культурних сенсів, 
крайніх проявів антиестетичного мислення є свідоцтвом заперечення будь -якої 
культурної впорядкованості у постмодерністських мистецьких актах, повної 
десакралізації мистецтва, доведення його до форм маразматичного психозу та 
параноїдального інстинкту смерті.  

Специфічною рисою профанного простору постмодерністського твору є 
залежність змісту від реципієнта. «<…> Не я змішую фарби, а твій погляд <…>, 
я лиш кладу їх на стіну одну за одною в природному порядку, а той, хто 
дивиться, сам змішує їх у своєму óці, наче кашу. Тут і є таємниця. Хто краще 
зварить кашу, той буде мати кращий малюнок, але нікому не зварити доброї каші 
з поганої гречки», – зазначає М. Павич у романі «Хозарський словник» з приводу 
участі читача або глядача у народженні артефакту [5]. У мистецтві 
постмодернізму не автор висловлює своє сприйняття, а читач, глядач, слухач 
надає запропонованому мистецькому витвору належного сенсу. Мистецтво 
перетворюється на своєрідну гру автора -скриптора з тим, хто сприймає твір: 
закладені у новому тексті свідомі відсилання до інших текстів стають поштовхом 
для інтенсивної роботи свідомості й уяви людини. Дешифрувати задум 
скриптора, розгадати всі його натяки, алюзії, визначити джерело цитування, 
знайти свої, невідомі автору асоціації, і тим самим збагатити твір новими 
смислами. Десакралізація і у сфері сприйняття відбувається завдяки запереченню 
духовного начала, підпорядкуванню його діловому «розчленуванню» тексту на 
інтертексти, їхню комбінаторику, ігрове зіставлення. У цьому народжується 
метасмисл інтерпретації – усвідомлення семіотичної нескінченності тексту, 
невловимості його істини, яка постійно знаходить на межі різних сенсів і 
розчиняється у мінливості семантичної парадигми. Десакралізація приводить до 
втрати зв’язку людини з буттям та соціумом через систему усталених цінностей, 
відчуження її з існуючого світу і навіть від свого тіла (некрореалізм), втратою 
перспективи вічності існування та звільнення у творчому єднанні з абсолютом і 
призводить до смерті екзистенції та всіх її буттєвих проявів  – культури, історії, 
Бога як метареальності сучасного існування: «Смерть культури відбувається 
внаслідок згасання сакрального в свідомості людини, народу, митця, оскільки 
культура вже не має джерела світла, за допомогою якого вона здатна постати як 
така, що творить [13, 99]. 

Таким чином, серед основних ознак постмодернізму виокремлюють: 
 десакралізацію культури, розвінчання віри людини в існування 

священного, утаємниченого виміру, Абсолюту та причетності мистецтва до 
вищих духовних виявів реальності; 

 апологію хаосу («хаосмос» Ж.  Дельоза), піднесення непередбачуваної 
гри смислами, спотворення та викривлення звичайних уявлень, реконструкція 



усталених морально-етичних кодів з доведенням їх до маразму, абсурду, ефекту 
шизоїдної свідомості, нейрохірургії реальності. 

 проголошення тексту єдиним творцем нових смислів і змістів. У його 
межах відбувається «смерть» Бога, автора (він перетворюється на скриптора), 
історії і культури (факти стають симулякрами – знаками, що не мають 
смислової основи, духовного підґрунтя) 

 змінність, нестабільність контексту (залежність сенсу мистецтва від 
настрою, стану, культурного досвіду та інтелектуальних можливостей реципієнта). 

Наукова новизна. У статті досліджені прояви некласичної естетичної 
парадигми у постмодерністських мистецьких реаліях сучасності  

Висновки. Багатовекторність сучасного культурного контексту стимулює 
взаємопроникнення та аксіологічне зрівняння часто різноспрямованих ідейно -
духовних концептів. Прагнення свободи самовиразу на ідейно -змістовному та 
формально-структурному рівнях артефактів стає основним креативним 
чинником сучасного мистецтва. Постмодерністський художній текст – 
смисловий лабіринт – переростає рамки мистецького феномену і перетворюється 
на конотативний простір для осмислення особистісного відчуття буття людиною 
у межах ризоматичного посткласичного поліестетичного ідейно-духовного 
універсуму сьогодення.  
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