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ПРОБЛЕМА ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВОЇ ЄДНОСТІ  
ТВОРУ МИСТЕЦТВА В ФІЛОСОФІЇ ДАВИДА Г’ЮМА  

 
Актуальність питання пов’язане з тими тенденціями, які панують в сучасних 

естетичних поглядах, а саме: формалістичність естетичної практики сьогодення, 
згортання репрезентативної функції мистецтва в некласичну добу, поширення 
суб’єктивістських тлумачень феномену естетичного. Їх зародження виявляється в 
естетиці XVII – XVIIІ ст. 

Д. Г’юм, який в своїй філософії розробляв питання сутності та механізму дії 
людських пристрастей, розглянув трагедію саме у цьому ракурсі. В своєму есе 
«Про трагедію» він ставить питання про природу «задоволення, яке отримує 
глядач добре написаної трагедії від горя, страху, гніву, тривоги та інших 
пристрастей, які самі по собі є неприємними та важкими». Філософ наголошує, що 
негативний зміст долається художньою формою. Це відбувається, на думку 
Д. Г’юма, на рівні переживання реципієнта, тому проблемність трагічного полягає 
у з’ясуванні суб’єктивно-психологічного механізмі такого подолання. 

Д. Г’юм цю проблему зводить до переживання двох протилежних пристрастей 
з приводу одного об’єкта. Таке рішення відсилає нас до тих думок, які викладені 
ще в «Трактаті про людську природу», де Д. Г’юм приділяє увагу змішаним 
пристрастям: коли один об’єкт може викликати протилежні пристрасті, які 
змішуються та можуть посилювати одна одну. 

Д. Г’юм пише, що форма викликає надзвичайно потужний позитивний ефект, 
що «глушить» негативні пристрасті, які не просто послаблюються, а й підсилюють 
позитивні. Таким чином, загальний імпульс пристрастей, які викликані трагедією, 
переживається як позитивний, приємний. Такий ефект досягається лише при 
обмеженій насиченості змісту негативними пристрастями. Інакше негативні 
пристрасті стануть сильнішими за позитивні, і від так трагедія не зможе викликати 
останніх.  

Отже, мова йде про співвідношення двох протилежних пристрастей, більш 
сильна з яких починає домінувати над слабшою та «приглушувати» її, незалежно 
від того, чим викликана кожна з них. Тому фактично Д. Г’юм розглядає пристрасті 
щодо двох різних предметів, які поєднані своєю одночасністю. Людина переживає 
не з приводу трагедії, як формально-змістової єдності, а окремо з приводу форми 
та з приводу її змісту, поєднуючи їх та віддаючись більш сильній пристрасті. 
Фактично трагедія втрачає свою єдність, розпадаючись на зміст та форму, при 
цьому зміст трагедії виводиться за межі естетичного, адже він принципово не 
може приносити задоволення. 
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МИСТЕЦТВО ЯК СПЕЦИФІЧНА ФОРМА СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 

 
Мистецтво – це особливий вид творчої діяльності, який створює образні і 

символічні структури. Якщо філософія є лише сферою ідеального, то у мистецтві 
відбувається внутрішньо доцільне поєднання ідеального і реального. Причому 
мистецтво постає уособленням єдності названого у формах досконалості. 

Мистецтво характеризується виховними, творчими, розважальними, 
оцінювальними, компенсаторними, художніми, пізнавальними і комунікативними 
функціями. Будучи важливою частиною духовної культури, мистецтво з перших 
сторінок історії всього людства стало винятковим засобом усвідомлення світу та 
духовної розвитку особистості. Кожна історична епоха характеризується своїм 
розумінням мистецтва та її місця у культурі. Сучасні культурологічні дослідження 
намагаються витлумачити мистецтво у системі інших феноменів культури. Так 
виникають характерні опозиції національної та глобальної культур, високої і 
низької, масової і елітарної.  

Мистецтво виявляє себе як всезагальний тип творення та збереження цінності 
духовного світу людини у всезагальності його сутності (видової особливості), і як 
індивідуального вияву неповторності всезагального досвіду в світі окремої 
суб'єктивності. Всезагальна потреба в мистецтві, а отже, і необхідність його 
пояснюється прагненням людини духовно усвідомити внутрішній і зовнішній світ, 
втілюючи його у внутрішньо доцільних способах буття, подвоюючи тим самим 
себе як духовну реальність. 

Художній образ – це притаманна лише мистецтву форма відтворення дійсності 
та вираження думок і почуттів митця. Функціонування образу розглядається як 
процес, що складається з трьох фаз: 1) образ як істотна характеристика творчого 
мислення митця; 2) образ як результат цього мислення, закріплений у художньому 
творі в тій чи іншій матеріальній формі (звуковій, словесній, пластичній); 3) образ 
як сприйняття переживання твору глядачем, читачем. Якісна визначеність 
ідеального буття предмета постає у художньому образі у формах краси. Твір 
мистецтва як чуттєво сприймане уособлення життєвості духу постає єдністю ідеї 
та образу, почуття та його предмета. Інакше кажучи, це всезагально небайдуже у 
досвіді людських стосунків, що набуло індивідуально визначеного способу життя 
у художньо-образній мові й як таке відкрилося рівнем своєї досконалості, а отже, 
суспільної цінності. Щоразу в кожному справді художньому, тобто сповненому 
внутрішньої життєвості творі мистецтва, відкривається істина про цінності життя 
та образ їх досконалості. 

У суспільному досвіді мистецтво визначилося як специфічний спосіб творення 
ідеального простору для життя ідеальних об'єктів, породжених творчо-
формуючою здатністю свідомості та творчими уміннями особистості. 
Універсальна художня мова мистецтва здатна долати відмінності культур та рівнів 
духовного досвіду. Відмінності лише збагачують досвід людства. 
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