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ЕСТЕТИКА ПОВСЯКДЕННОСТІ:  

ТЕМАТИЧНІ ВАРІАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

У статті розглядаються особливості становлення та тематичної еволюції естетики повсякденності. Акцен-
тується увага на тому, що орієнтація класичної естетичної теорії на мистецьку сферу залишала поза увагою до-
слідників немистецькі джерела естетичного досвіду. 

Зазначається, що включення у тематичну палітру естетичних досліджень дизайну, природного середовища відкри-
ло можливість розгляду повсякденних практик як джерел естетичного досвіду, що обумовило започаткування та ін-
ституціалізацію нового напряму досліджень – естетики повсякденності. У контекст її досліджень потрапляють 
щоденні практики, які забезпечують функціонування людини як фізичної особи в повсякденному просторі життя: га-
строномічні, тілесні, упорядкування помешкання, організація побуту, соціальні контакти – нормативна усталеність, 
звичні стратегії спілкування з іншими людьми, а також рутинні повсякденні дії (прийом їжі, ходьба, купання тощо). 

Наголошується, що розширення тематичного спектра естетичних досліджень сприяє розвитку естетичного 
дискурсу та відкриває нові перспективи. 

Ключові слова: естетична теорія, повсякденність, повсякденні практики, естетика повсякденності, тематичне поле естетики 
повсякденності. 

 
Постановка проблеми. Феномен повсякденності як 

цілісність, його структурні елементи та численні повся-
кденні практики перебувають у фокусі підвищеного нау-
кового інтересу представників соціогуманітарного знан-
ня щонайменше з другої половини ХХ ст. Філософи 
концентрувалися на осмисленні сутності повсякден-
ності задля розуміння її природи та меж поширення; 
історики, етнографи, мистецтвознавці зосередилися на 
розгляді структурних елементів, які наповнюють пред-
метно-речовий та духовний світ повсякденного людсь-
кого існування; соціологи прагнули насамперед з'ясува-
ти місце повсякденності в ієрархічних зв'язках соціаль-
ного буття та дослідити численні і різноманітні повсяк-
денні практики як з погляду їхньої локальної специфіки 
(географічної, етнічної, національної, цивілізаційної, 
соціально-стратифікаційної, видової тощо), так і з по-
гляду загальних закономірностей, які формуються на 
соціальному макро- та мікрорівні.  

Серед цілої низки соціогуманітарних наук естетика 
чи не з останніх залучила феномен повсякденності в 
предметне поле теоретичного дослідження. Така ситу-
ація була обумовлена як панівними традиціями у 
західноєвропейському класичному естетичному дис-
курсі, який зосереджувався навколо мистецтва та ху-
дожніх практик і не звертався до дослідження позами-
стецьких джерел естетичного досвіду, так і відсутністю 
узгодженого та усталеного погляду поміж представни-
ками інших дослідницьких сфер на сутність самого фе-
номену повсякденності, його ролі та значимості як в жит-
ті окремого індивіда, так і людської спільноти загалом. 
Сукупність провідних ознак повсякденності – тривіальне, 
нудне, рутинне, повторюване, знайоме, звичне – ство-
рювала певні упередження для бачення естетичної 
складової у практиках повсякденності, визнання наяв-
ності об'єктів естетичного досвіду серед її предметно-
речового світу. Та всезростаюча тематизація повсякден-
ності і наполегливе просування естетичної теорії у 
напрямі визнання естетичного поза межами мистецтва 
обумовили згодом появу окремого напряму досліджен-
ня повсякденності – естетики повсякденності.  

Проблематика естетики повсякденності уже набула 
наукової легітимації та ознак певної усталеності. Однак 

поза її межами є пласт тематичних новацій, зокрема 
для вітчизняного естетичного дискурсу, які не до-
сліджувалися в контексті естетики повсякденності або 
переважно розглядалися в історико-етнографічному, 
мистецтвознавчому, соціологічному, психологічному та 
інших аспектах. Що стосується усталеної тематики, то в 
контексті поглибленого дослідження феномену повся-
кденності в суміжних галузях наукового знання не є 
зайвими уточнення, додаткові обґрунтування та коре-
ляція тематичних перспектив предметного поля есте-
тики повсякденності у відповідності з узагальненими 
міждисциплінарними дослідженнями щодо розуміння 
природи/ознак повсякденності як такої. Отже, висвіт-
лення зазначеної теми сприятиме як виразнішому 
окресленню предметного поля естетики повсякден-
ності, так і розширенню її тематичної палітри у межах 
вітчизняного наукового дискурсу. 

Застосування оптики культурологічного аналізу що-
до витоків та формування естетики повсякденності як 
окремого напряму, її тематичного поля та різноманітних 
його інтерпретацій сприятиме не лише систематизації 
знання щодо шляху становлення та розвитку естетики 
повсякденності, а й поглибленому розумінню її потен-
ціалу як продуктивного теоретичного підґрунтя у про-
цесі естетизації повсякдення; утвердженню погляду на 
повсякденність як потужне джерело набуття естетично-
го досвіду та затребуваний простір для імплементації 
естетичного досвіду, набутого поза межами повсякден-
ного світу. Усе це актуалізує та проблематизує озна-
чену тему в контексті естетики повсякденності зокрема 
та культурологічного знання загалом. 

Аналіз досліджень і публікацій. Естетика повсяк-
денності знаходиться в авангарді теоретичних пошуків в 
сучасній західноєвропейській естетичній теорії. Її ідейним 
основоположником вважають Дж. Дьюї, а науковцями – 
фундаторами цієї новітньої складової естетичного знан-
ня значаться А. Берлеант, Дж. Капфер, Т. Ледді, 
К. Мандокі, Д. Новітц, Ю. Сайто. Теоретичні основи есте-
тики повсякденності як наукового напряму розробляли 
Т. Ледді, К. Мелькіон, О. Науккарінен. Дж. Яніллі та інші. 
Важливі дослідження з окремих тематичних напрямів 
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естетики повсякденності здійснили Н. Бланк, Дж. Лі, 
К. Корсмейєр, О. Науккарінен, І. Шеррі та інші.  

Серед вітчизняних науковців естетика повсякден-
ності ще не набула широкої зацікавленості. Крізь приз-
му дослідження досвіду перебування в місті вона стала 
предметом наукового пошуку Є. Буцикіної; психологіч-
но-історичні трансформації естетики повсякденності 
розглянуто С. Литвин-Кіндратюк; естетичні виміри га-
строномічного представила Н. Жукова. 

Мета статті полягає в дослідженні особливостей 
становлення та тематичної еволюції естетики повсяк-
денності, артикуляції потреби розширення тематичної 
палітри відповідних дослідницьких студій в сучасному 
вітчизняному науковому дискурсі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Ім-
плементація феномену повсякденності як об'єкта тео-
ретичного дослідження до предметного поля естетики 
має доволі тривалий шлях. Класична західноєвропей-
ська естетика ХІХ ст. ґрунтувалася на тому, що есте-
тичне наявне виключно у мистецькій сфері. На протива-
гу цій позиції ще на початку ХХ ст. в естетичній теорії 
відроджується думка про те, що естетичне притаманне і 
позамистецькій сфері (природі, навколишньому сере-
довищу), але вона набуває особливої уваги та теоре-
тичного оформлення лише в останні десятиліття ХХ та 
на початку ХХІ ст. Така теоретична переорієнтація сут-
тєво розширила перелік досліджуваних джерел есте-
тичного досвіду як такого і відкрила можливість включи-
ти до сфери наукового зацікавлення естетики предмет-
но-речовий та подієвий світ повсякдення.  

Варто зазначити, що ідейні основи естетики повсяк-
денності закладені в роботі Дж. Дьюї "Мистецтво як 
досвід" (1934 р.), зокрема в його розмислах щодо есте-
тичного досвіду, який можна набути у різноманітних 
взаємодіях з навколишнім світом, а саме в контексті 
повсякденних практик, що дало підстави розглядати 
джерело цього досвіду не лише в "естетичних об'єктах" – 
як правило, творах мистецтва, а й у повсякденних діях 
та переживаннях людини.  

Це теоретично уможливило дослідження естетичного 
поза межами художніх об'єктів або таких, що відповіда-
ють критеріям естетичної класифікації, і сприяло пере-
орієнтації естетичної теорії з об'єктоцентричного підходу 
до артикуляції естетичного досвіду суб'єкта. 

Як зазначають дослідники, офіційне входження світу 
повсякденного у коло естетичної проблематики фіксу-
ється у другій половині 70-х років ХХ ст., а саме – у ма-
теріалах двох міждисциплінарних колоквіумів "Естетика 
в повсякденному житті: форма і спосіб життя" 
("Aesthetik im Alltag: Form und Lebensform", Оффенбах-
на-Майні, 1976, 1978 рр.). Наступною подією уже 
міжнародного масштабу, що ілюструвала усвідомлення 
значущості та нагальності дослідження естетичного у 
сфері повсякденного життя, став Міжнародний конгрес 
з естетики (Бонн, 1984), що засвідчив зосередження 
інтересу науковців, які цікавилися феноменом повсяк-
денності, на проблемах прикладного мистецтва та ди-
зайну, що сприяли естетичному оформленню предмет-
но-просторового середовища. Такий підхід був, власне, 
ще орієнтованим на усталений погляд щодо можливості 
презентації естетичного в повсякденності лише ми-
стецтвом, оскільки в повсякденний світ, сповнений 
недосконалості та дисгармонії (в релігійних конотаціях 
– профанний світ), краса могла бути тільки привнесена 
як результат діяльності художника-творця. Звідси така 
пильна увага на початкових етапах становлення есте-
тики повсякденності як окремого напряму в сучасному 
естетичному знанні до дизайну як основного інструмен-
ту естетизації повсякденного простору в приватному 
(оселя) та публічному (місто) вимірі. 

Принагідно зауважимо, що дизайн потрапив у поле 
тематичної зацікавленості естетиків ще з початку 
ХХ ст., задовго до конституювання естетики повсякден-
ності як окремого напряму естетичного знання, оскільки 
він був чи не єдиним засобом підвищення естетичного 
рівня предметно-просторового середовища, що оточу-
вало людину, і відповідав запитам нового тренду, 
орієнтованого на естетичне наповнення навколишньо-
го світу, "травмованого"/спотвореного всезростаючою 
технізацією/індустріалізацією. 

Розширення меж предметної сфери естетики відбу-
валося не лише за рахунок включення дизайну до її 
тематичного поля, а й через звернення до природи, 
визнання її естетичної цінності і загалом утвердження 
погляду на навколишнє середовище як джерело есте-
тичного досвіду. Поштовхом до філософсько-естетич-
ного дослідження природи стала стаття Р. Хепберна 
"Сучасна естетика і зневага красою природи", опубліко-
вана у 1966 р., "у якій автор критикував сучасну йому 
естетику за обмеження своєї проблематики тільки пи-
таннями мистецтва і наполягав на тому, що естетичний 
досвід набувається не лише у спілкуванні з ми-
стецтвом, а й у взаємодії з природою" [2, с. 169].  

Така зміна наукового інтересу сприяла оформленню 
новітнього дослідницького напряму – естетики середо-
вища (environmental aesthetics), становлення якого відбу-
валося завдяки науковим напрацюванням І. Сепанмаа 
("Краса довкілля", 1986), А. Берлеанта ("Естетика дов-
кілля", 1992, "Мистецтво та залучення", 1993), А. Карл-
сона ("Енвайронментальна естетика", 1998), Ю. Сайто 
("Оцінювання природи на її власних умовах. Енвайрон-
ментальна естетика", 1998) і який по сьогодні займає 
одне з чільних місць у сучасній західноєвропейській 
естетичній теорії.  

Цей напрям по-різному поіменовувався в різних 
національних традиціях естетичної науки. "Естетика дов-
кілля", "естетика навколишнього середовища", "естетика 
природи", "екоестетика", "естетична екологія", "еко-
логічна естетика" [2, с. 167]. Останній варіант назви 
закріпився у вітчизняному науковому дискурсі, в межах 
якого започаткування та активна розробка екологічної 
проблематики в естетичному вимірі належать В. Є. Бо-
рейку. Екологічна естетика була також предметом нау-
кової зацікавленості українських дослідників Л. Ляшко, 
Л. Стеценко, О. Сулацкової, Н. Філяніної, М. Яковенко. 

Актуалізація естетичного у природі та навколишнь-
ому середовищі загалом розширювала горизонт його 
бачення/пошуку у світі повсякденного життя, яке стало 
предметом естетичного аналізу (ще в конотаціях з ми-
стецтвом) у роботах Дж. Капфера ("Досвід як ми-
стецтво: естетика в повсякденному житті", 1983), 
Д. Новітца ("Межі мистецтва: філософські дослідження 
місця мистецтва в повсякденному житті", 1992) і 
Т. Ледді ("Естетичні якості повсякденності: акуратний, 
неохайний, чистий, брудний", 1995). У 2005 р. пуб-
лікується перша антологія під промовистою назвою 
"Естетика і повсякденне життя" (редактори Е. Лайт та 
Дж. М. Сміт), яка заклала підвалини подальших до-
сліджень проблематики естетичного у повсякденному 
житті. А згодом (2007 р.) з'являються дві одноосібні ро-
боти дослідниць феномену повсякденності К. Мандокі 
та Ю. Сайто з промовистою назвою "Естетика повсяк-
денності". Усталеність естетичного дискурсу навколо 
повсякденного та визнання його наукової легітимації 
було підтверджено та підкріплено публікаціями І. Шеррі 
"Поширеність естетичного в звичайному досвіді" (2008) 
та Т. Ледді "Незвичність звичного: естетика повсякден-
ного життя" (2012).  

Ці роботи стають відправною точкою інституційного 
оформлення естетики повсякденності як окремого 
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напряму в сучасній естетичній теорії. Хоч варто зазна-
чити, що позиції науковців щодо структурної автоном-
ності певних напрямів сучасного естетичного знання не 
відзначаються одностайністю, тому трапляються твер-
дження, що естетика повсякденності, як і екологічна 
естетика, є підрозділами естетики середовища.  

Варіативність методологічних засад естетики сере-
довища (когнітивізм, нон-когнітивізм) та вихід поза межі 
понятійного апарату, традиційного для класичної есте-
тики (відмова від розгляду естетичних об'єктів пере-
важно в оптиці класичного поняття "краса" та викори-
стання принципу незаінтересованості як основи есте-
тичного досвіду; оперування поняттями "залученість" 
(engagement), "безперервність участі" (continuity), за-
пропонованими А. Берлеантом, на противагу спогля-
данню, відстороненості), відкрили можливість розши-
рення тематичного спектра дослідження від природно-
го середовища до середовища як життєвого простору 
людини, сповненого повсякденними практиками, які 
містять/викликають/формують певну емоційну палітру, 
зокрема забарвлену в естетичні "тони". 

Отже, предтечею естетики повсякденності як окрем-
ого спеціального напряму в межах естетичної теорії як 
такої, яка означила власне предметне поле поза при-
родою та мистецтвом та залучила в орбіту естетичного 
досвіду повсякденні практики і предметно-речовий світ 
повсякденного буття, вважають естетику середовища 
(environmental aesthetics), зокрема її субнапрям – нон-
когнітивізм [1, с. 196]. 

Не можна обійти увагою підхід, за яким такий "по-
ворот" від мистецтвознавчої сфери та художніх прак-
тик не варто вважати прикладом уведення до пред-
метного поля сучасної естетики незнаних раніше но-
вацій. Радше його розглядають як відновлення прак-
тикованого в історичному минулому; а в деяких куль-
турних традиціях, які знаходяться поза межами захід-
ного контексту, фіксується постійний інтерес до сфери 
повсякденного світу [3]. 

Естетика повсякденності на сьогодні – це мозаїка 
різноманітних дослідницьких напрямів, тематичних 
варіацій, домінантним серед яких вважають естетику 
урбанізму, а в його межах виокремлюють провідну те-
матичну зацікавленість – досвід перебування-в-місті. 
Актуалізація такої теми обумовлена, на думку 
Є. Буцикіної, тим, що "динамічна трансформація до-
свіду міста несе в собі глибоку естетичну складову, яка 
впливає на стратегії спів-життя у місті, роботу над ство-
ренням більш комфортного міського публічного і при-
ватного просторів, що допомагають їхнім жителям 
вибудовувати більш гармонійне і налагоджене життя – 
приватне, соціальне і професійне" [1, с. 196–197]. 

Отже, оскільки міський простір є домінантним дов-
кіллям жителів міста, "другою природою", то ак-
туалізація естетики урбанізму в практичному вимірі по-
кликана сприяти зрушенню/формуванню інших цінніс-
них основ у концептуальних засадах містобудівного 
мислення, що, у свою чергу, має потенціал впливу на 
депресивний характер сучасної міської забудови, еко-
номічну структуру та екологічний статус життя міста, 
тобто трансформацію міського простору на користь 
людини. Визнаними та авторитетними в естетиці ур-
банізму є ідеї та теоретичні напрацювання А. Бер-
леанта, наукові дослідження Н. Бланк, П. Колонен, 
С. Лентінен, С. Росс та ін. 

Тематика сучасних зарубіжних досліджень в межах 
естетики повсякденності надзвичайно різноманітна – 
від розгляду естетики повсякденного життя як цілісності 
певного народу (К. Кім "Естетичний поворот у повсяк-
денному житті Кореї", 2013, Ю. Сайто "Естетика повся-

кдення в японській традиції", 2014), аналізу естетичного 
потенціалу розмаїття повсякденних практик, вплетених 
у конкретику етнонаціонального повсякдення (антологія 
"Естетика повсякденного життя: Схід і Захід", 2014), до 
бачення "незвичного у звичному" (Т. Ледді), що надало 
підстави для дослідження побуту та домашнього життя 
в естетичних конотаціях (Дж. Маккракен "Смак і побут: 
домашні естетичні та моральні міркування", 2001; 
Дж. Лі "Домашнє життя: плекання домашньої естетики", 
2010; Б. Хаймор "Звичайні життя: дослідження повсяк-
денності", 2011), поведінкових стратегій (О. Науккарінен 
"Повсякденні естетичні практики, етика і такт", 2014, та 
"Повсякденна естетика та повсякденна поведінка", 
2017), практик догляду за тілом (Ю. Сайто "Естетика 
тіла та культивування моральних чеснот", 2016; 
I. Шеррі "Естетика тіла", 2016; Р. Шустерман "Насолода, 
біль і сомаестетика хвороби: питання для повсякденної 
естетики", 2019); гастрономічних практик, зокрема 
об'єктів смаку – їжі та напоїв, які, на думку К. Корс-
мейєр, мають значну естетичну цінність у людському 
досвіді та естетиці споживання в цілому (Е. Шоув, 
Ф. Трентманн, Р. Вілк "Час, споживання та повсякденне 
життя", 2013). У предметне поле дослідження феноме-
ну повсякденності потрапили навіть погода (Ю. Сайто 
"Естетика погоди", 2005; Дж. Ван "Дизайн атмосфери та 
досвід із зразковим дослідженням "Проєкту погоди" 
Олафура Еліассона", 2019) та спорт (В. Велш "Спорт з 
естетичної точки зору і навіть як мистецтво?", 2005). 

Розширення тематичного поля дослідження естетики 
повсякденності у зв'язку з потраплянням у сферу до-
слідницького інтересу все більшої кількості різноманітних 
проявів повсякденного життя закономірно спричинило 
міркування з приводу більш загальних питань – сутності 
та меж повсякденної естетики (Т. Ледді "Надзвичайне в 
звичайному: естетика повсякденного життя", 2012; 
К. Мелькіон "Суть повсякденної естетики, 2014); змісто-
вого наповнення поняття "повсякденність" в естетиці 
повсякденності (О. Науккарінен "Що таке "повсякденне" у 
повсякденній естетиці", 2013); природи естетичного до-
свіду у повсякденному житті (К. Мелькіон "Естетичний 
досвід у повсякденному житті: відповідь Доулінгу", 2011), 
шляхів та засобів естетизації повсякденного життя 
(Г. Мей "Естетизація повсякденного життя", 2011).  

Як бачимо, тематична палітра естетики повсякден-
ного включає в себе вкрай різноманітну проблематику, 
головним критерієм добору якої є протилежність тема-
тиці естетичної теорії, яка ґрунтувалася на зв'язку з 
мистецтвом. Але таке бачення предметного поля есте-
тики повсякденного породжує певну неузгодженість з 
розумінням сутності повсякденного в сучасних соціогу-
манітарних науках, яке аж ніяк не є опозицією лише 
мистецтву. Світ повсякденного має ряд опозиційних 
світів, які хоч і пунктирно, але окреслюють його межі. 
Це обумовлює потребу ґрунтовного дослідження сут-
ності повсякденного в естетиці повсякденності. Існує 
точка зору, що поняття "повсякденне" має зосе-
реджуватися не на предметно-речовому реєстрі та кон-
кретних щоденних видах діяльності, а на ставленні та 
досвіді людини, який вона набуває/проєктує у процесі 
повсякденних практик. Така постановка питання обумо-
влює іншу проблему – визначеності критеріїв естетич-
ного досвіду та власне естетичного в повсякденні.  

Для естетики повсякденності залишається пробле-
мою класифікація/розрізнення власне естетичних по-
чуттів серед широкого спектра переживань, які напов-
нюють життя людини у повсякденні. У класичній есте-
тиці зір та слух вважалися єдиними каналами сприй-
няття естетичної насолоди, усі інші (тілесно-контактні) 
не бралися до уваги. Оскільки суб'єкт повсякдення не 
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дистанційований від естетичного об'єкта (як в класич-
ній естетиці), а включений у вир повсякденного життя, 
то лише слух та зір не можуть бути вичерпними кана-
лами сприйняття естетичного. Залучаються тілесні 
відчуття, оскільки досвід повсякденного життя сповне-
ний фізичними активностями, різноманітною чут-
тєвістю (наприклад запах та смак їжі, тактильні відчут-
тя), а це спонукає до обговорення статусу тілесних 
відчуттів в кореляції з естетичним. 

Висновок. Естетика повсякденності постала як ре-
зультат розширення сфери предметної зацікавленості 
класичної естетики.  

"Новий поворот" у тематичному полі естетичної тео-
рії ХХ ст. розпочинається зі звернення уваги на дизайн, 
його потенційні можливості привнести "красу" у спотво-
рене індустріальними потребами міське середовище. 
Відновлення інтересу до природного середовища стає 
поштовхом для появи енвайронментальної естетики, 
яка, у свою чергу, відкрила теоретико-методологічний 
шлях дослідження світу повсякденного. У контекст 
естетичних досліджень потрапляє варіативність пред-
метно-речового повсякденного світу, щоденні практики, 
які забезпечують функціонування людини як фізичної 
особи у повсякденному просторі життя (гастрономічні, 
тілесні, впорядкування помешкання, організація побу-
ту), соціальні контакти (нормативна усталеність / звичні 
стратегії спілкування з іншими людьми), а також рутинні 
повсякденні дії (прийом їжі, ходьба, купання тощо). 

Такий поворот в естетиці не можна вважати 
унікальним у її історичному поступі, оскільки зацікав-
леність природним середовищем, утилітарними об'єк-
тами була притаманна раннім етапам становлення 
західноєвропейського естетичного знання та естетич-
ним пошукам поза західною науковою традицією. 

Попри певну усталеність інституювання та домі-
нантність у сучасному західноєвропейському естетич-
ному дискурсі, естетика повсякденності не має завер-
шеної тематичної визначеності, узгодженої терміно-
логічно-понятійної наповнюваності. Її проблемне поле 
характеризується відкритістю та динамічністю, і навіть 
сама назва новітнього напряму в естетичній теорії су-
часності має кілька варіантів, як то "естетика повсякде-
нності", "естетика повсякденного", "повсякденна естети-
ка", а її структурна виокремленість в естетичній теорії 

інколи ставиться під сумнів наполяганням на структур-
ному підпорядкуванні енвайронментальній естетиці.  

Форматування тематичного поля естетики повсяк-
денності потребує визначення та обґрунтування по-
нятійного апарату естетики повсякденності – мови 
осмислення та аналітики естетичного у практиках пов-
сякденності; засобів та способів естетизації повсякде-
нного життя, аргументування її потреби для розши-
рення меж та глибини естетичного досвіду, що, у свою 
чергу, розширює світовідчуття та світорозуміння лю-
дини, сприяє повноті формування соціокультурної 
програми, що визначає її життя. 

Усе це є свідченням того, що естетика повсякден-
ності є певною "точкою росту" у сучасній естетичній 
теорії, яка дала імпульс переформатуванню тради-
ційної проблематики, розширенню тематичних гори-
зонтів, постановці нових теоретичних проблем, напра-
цюванню іншої методологічної оптики дослідження 
новітнього предметного поля. 

Культурологічний модус вивчення естетичних прак-
тик повсякденності як задає новий вектор дослідження 
різноманітних об'єктів естетичного досвіду у просторі 
повсякденного буття, так і збагачує повноту розуміння 
значущості феномену повсякденності у сучасній науці. 
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AESTHETICS OF EVERYDAY LIFE: THEMATIC VARIATIONS AND RESEARCH PROSPECTS 
The article considers the peculiarities of the formation and thematic evolution of the aesthetics of everyday life. Emphasis is placed on the fact 

that the orientation of classical aesthetic theory on the artistic sphere left out of the attention of researchers non-artistic sources of aesthetic expe-
rience, and the versatility of the phenomenon of everyday life, its connotation with trivial, boring, routine, repetitive created certain prejudices for 
seeing the aesthetic component in everyday practices and recognizing the existence of objects of aesthetic experience among its material world. 

The scientific interest of aesthetic theory innovators, who expanded their creative search beyond the traditional research field, was initially fo-
cused mainly on design. Inclusion in the thematic palette of aesthetic research of design, natural environment opened the possibility of considering 
everyday practices as sources of aesthetic experience and caused a kind of "new turn" in aesthetic theory, which in turn led to the initiation and 
institutionalization of a new field of research – everyday aesthetics. 

In the context of its research is the variability of the material world, daily practices that ensure the functioning of a person as an individual in 
everyday life – gastronomic, physical, home improvement, organization of life, social contacts – regulatory stability, habitual strategies for com-
municating with others, and also routine daily activities – eating, walking, bathing, etc. 

It is emphasized that the variable saturation of the thematic field of everyday aesthetics, as a new direction in modern aesthetic theory, re-
quires not only horizontal expansion of vectors of aesthetic research, but also theoretical clarification / justification / agreement on the content 
of the concepts of "everyday life" and "aesthetic" in the aesthetics of everyday life to delineate the boundaries of thematic definition and struc-
ture of its subject field. 

The application of the optics of cultural analysis regarding the origins and formation of aesthetics of everyday life as a separate direction, its 
thematic field and various interpretations of it will contribute not only to the systematization of knowledge about the path of formation and devel-
opment of aesthetics of everyday life, but also to a deeper understanding of its potential as a productive theoretical basis in the process of aes-
theticizing everyday life. 

Keywords: aesthetic theory, everyday life, everyday practices, aesthetics of everyday life,  thematic field of the aesthetics of everyday life. 


