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Симетрія між Я та Іншим дає змогу відкрити своєрідне прагнення, в якому 

Я проривається до Іншого, розкриваючи умови людського буття. Щоби 

вибудувати взаємини з Іншим, потрібно здолати певний шлях й утвердитися в 

собі самому. Тільки той, хто певною мірою є сформованою особистістю, 

спроможний пережити вплив Іншого. Відповідно розуміти Іншого означає 

вибудувати стосунок із ним. Подібні міркування й стають підставовими 

чинниками для обґрунтування досвіду етичного в дисертації Максима Коцюби.

Своє дослідження автор починає з вивчення історії поняття «досвід» у XX 

столітті, з’ясовуючи, що філософія витлумачує його як специфічний спосіб 

існування людини в світі. А взявши до уваги філософську трансформацію, 

названу антропологічним поворотом, дисертант застосовує цей стан справ до 

етики, намагаючись показати конституцію моралі крізь призму людського 

способу буття в світі.

Чи не найголовніше питання, що порушується в дисертаційній праці, 

звучить так: в якому відношенні перебуває етичне та conditio humana? Для 

отримання відповіді на нього Максим Коцюба звертається до філософської 

антропології М. Шелера і Г. Плеснера, які вкоріненість етичного в людській 

ситуації розкривали через необхідність доповнення антропологічної 

методології феноменологічною. Позаяк саме остання є способом споглядання 

сутностей і здатна показати розгортання етичного в межах досвіду.

Дисертант нагадує, що феноменологічний підхід дозволяє розкрити 

безпосередній досвід цінності, як це продемонстровано М. Шелером, 

Д. фон Гільдебрандом і Н. Гартманом. Але, щоби таку здатність до споглядання 

чимось обумовити, в роботі пропонується ' ного як-от
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«домагання» та «відповідь» із посиланням на Е. Гусерля, Ж.-П. Сартра та 

Е. Левінаса. Саме цей крок Максим Коцюба і окреслює як антропологізацію 

феноменології. Йдеться про те, що відповідаючи на домагання з боку Іншого 

або Чужого, умови нашого існування суттєво змінюються, а отже вимагають 

нового антропологічного прояснення. Так, за допомогою феноменологічної 

методології етичне позначається на людській ситуації.

На цій підставі дисертант приходить до вагомого висновку: специфіка 

існування людини в світі через описи феноменологічного первинного досвіду 

виявляє етичне як елемент людської фундаментальної ситуації й особливим 

чином вкорінене у ній.

Словосполучення «людська ситуація» визначається автором як 

безпосередній досвід перебування у світі. Феноменологічні описи починаються 

з виявлення в сприйнятті Чужого та Іншого неусувних антропологічних 

обставин нашого існування. Тобто, через них ми отримуємо додатковий вимір 

свого буття.

Тому в дисертації стверджується, іцо проблема «іншості» та «чужості» у 

феноменологічній філософії дозволяє виявити чуже в нас і для нас самих, не 

конструюючи, а показуючи його значущість для людини. Дізнатися про нього 

можна в описах досвіду та можливості переживання. Максим Коцюба слушно 

підкреслює, що «мати» досвід в певний спосіб означає бути в світі. Ось чому в 

описі досвіду здійснюється прояснення того, для кого справджується світ.

Витлумачуючи загальну фундаментальну антропологічну ситуацію як 

умову появи іншості в досвіді, здобувач виявляє неабияку дослідницьку 

трудність. Йому доводиться визнавати досвідчення Іншого як важку проблему 

феноменології.

Отже, яким чином у досвіді постає те, що є «неданою самоданістю», адже 

воно постійно вислизає з-під нашого погляду? Якщо з позицій феноменології 

інакшість принципово несхоплювана, то Інший завжди ховається. Вийти з 

подібного утруднення дисертант пропонує завдяки вибудовуванню 

специфічного стосунку до Іншого, котрий потребує особливого ставлення,

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


передовсім, на Грунті етики. Це і дає Максимові Коцюбі можливість назвати 

досвід Іншого досвідом етичного.

Якщо у Гусерлевому варіанті феноменологічного справдження годі 

сягнути Іншого, то в пригоді дисертантові стає Левінасова феноменологічна 

етика. Варто зазначити, що автор вказує, що для розкриття інакшості потрібно 

залучати сферу тілесного, завдяки якій можлива зустріч з Іншим. Для філософії 

Левінаса важливим стає заціпеніння перед світом, а цей момент і характеризує 

специфічний спосіб відкриття останнього.

У цьому акті змінюється людська тілесність, потребуючи нового досвіду 

світосприйняття. Підхожий досвід пропонується називати «дорефлексивним» і 

«допредикативним». Отже, Іншого ми сприймаємо не в поняттях, приміром, як 

не-Я в ідеалістичній філософії чи, навпаки, через якусь предметність, а завдяки 

неможливості уникнути відповіді на появу поряд з нашим власним Я цілковито 

відмінної й унікальної форми буття. Окреслений стан справ відкриває 

перспективу етичного прояснення фундаментальної людської ситуації 

входження у світ.

Дисертант слушно зазначає, що взявши до уваги наведені положення, 

можна говорити не тільки про умови судження, але й про граничні умови 

практик. Подібний досвід сягає прояснення наших сприйнятті в як здатностей 

переживати світ, як наполягав іще М. Мерло-Понті. Тому тіло забезпечує 

переплетіння зовнішнього для нас і внутрішнього, здійснюючи найперші 

розрізнення. Так і тіло стає умовою та досвідом етичного.

Одначе, як перейти від суто фізичного досвіду до персонального? 

Зустрічаючи Іншого, тіло перестає бути виключно фізичним. Це, як зазначає 

Максим Коцюба, вже етична тілесність.

Приставши до позиції Левінаса, автор висновує: ми маємо справу з 

ситуацією особливої пасивності перед Обличчям Іншого, коли годі ухилитися 

від його погляду, гіозаяк він вимагає конкретної відповіді. Потрапивши в 

особливу ситуацію близькості з чужістю/інакшістю, ми розуміємо, що вона стає 

умовою сприйняття Іншого, бо в решті випадків він просто не матиме шансів 

бодай для звернення до нас. А наша відповідь є ставленням до Іншого.
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Таким чином, стверджує Максим Коцюба, досвід етичного належить до 

структури феноменологічної етики, яка особливим чином укорінена в 

«людській ситуації».

Окресливши здобутки дисертації Максима Коцюби, хочеться висловити й 

деякі зауваження.

По-перше, на сторінці 66 дисертант висловлює думку, про існування 

«справжньої філософії», під якою він має на увазі феноменологію. Складається 

враження, що тільки після прийняття цієї позиції нібито можна буде «говорити 

про людину та її світ без усіляких позірностей та хиб».

На наше переконання, тут виникає небезпека вдатися до перебільшеної 

ролі якоїсь із методологій, чи то пак, догматизувати якийсь із філософських 

напрямів. Як, приміром, колись справи полягали з позитивізмом, який 

проголошувався заледве не універсальною формою будь-якого дослідження чи 

знання.

По-друге, взявши до уваги попередню позицію, далі на сторінці 87 ми 

читаємо, що феноменологічну філософію можна розглядати як особливого роду 

антропологію, що «має на меті здійснити описи специфічно людського досвіду 

-  досвіду бути людиною».

Оскільки навряд чи можна зарахувати Гусерля до стану антропологів, 

щоби уникнути можливих хибних трактувань, вірогідно, потрібно було б у 

тексті дисертації подати чіткіші обґрунтування того, в який спосіб 

феноменологічна традиція впливає на антропологічні студії. І найголовніше, які 

існують обмеження залучення феноменології до антропологічного розмислу.

Вказані вище зауваження не скасовують плідного доробку дисертанта. 

Вони не зменшують наукової чи практичної цінності результатів роботи. 

Відтак, актуальність обраної теми, ступінь обґрунтованості наукових положень 

і висновків, сформульованих у дисертації, їхня достовірність і новизна, а також 

повнота викладу в опублікованих працях дозволяють позитивно оцінити 

дослідження.

Оформлення і виклад дисертації цілком відповідає встановленим вимогам 

до кваліфікаційних праць, поданих на здобуття наукового ступеня доктора
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філософських наук. Зміст автореферату та його основні ідеї релевантні 

положенням, викладеним у дисертації.

Дисертаційне дослідження Коцюби Максима Петровича повністю 

відповідає вимогам пунктів 11, 12, 13 5 «Порядку присудження наукових 

ступенів (зі змінами)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.07.2013 р. № 567, які висуваються до кандидатських дисертацій. 

Дисертація Коцюби М.П. на тему «Феноменологічно-антропологічне 

прояснення досвіду етичного» є самостійним науковим дослідженням, а його 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата філософських 

наук зі спеціальності 09.00.04 -  філософська антропологія, філософія культури.

Офіційний опонент:

доктор філософських наук, доцент, 
професор кафедри філософії та релігієзнавства 
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ВІДГУК
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«ФЕНОМЕНОЛОГІЧНО-АНТРОПОЛОГІЧНЕ ПРОЯСНЕННЯ
ДОСВІДУ ЕТИЧНОГО»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 
зі спеціальності 09.00.04 -  філософська антропологія, філософія культури

Проблема визнання Іншого як недосяжного, непідвладного та 

самодостатнього буття, що не лише супроводжує чи повсякчас бентежить 

мій персональний простір, а й часом перекреслює, докорінно трансформує 

затишний і комфортний життєсвіт людини, навіть не думає зникати з 

обріїв академічного філософського дискурсу попри величезну кількість 

ґрунтовних і якісних досліджень, присвячених цьому «мисленнєвому 

топосу». Ба більше, ревізія базового етичного стосунку між Мною та 

Іншим набуває неабияких обертів з огляду на виклики часу -  релігійний 

екстремізм, гібридні військові конфлікти, політичні практики домінування 

і підкорення, «великомасштабну метизацію культур» (У. Еко), сплеск 

етноцентризму та культивування ідей реваншизму, пошук «ворогів» та ін.

Це пояснює перманентну зацікавленість філософії в обґрунтуванні 

нового респонзивного етосу, що має справу з невідворотнім домаганням 

різних форм чужого, Інакшого та передусім -  персоніфікованого Іншого, 

перетворюючи подію відповіді на унікальний спосіб присутності людини у 

світі. Адже проста, сингулярна і навіть постфактична відповідь на вимогу 

Іншого здатна відкрити найбільш вразливі, тонкі, глибинні пласти 

людського досвіду безпосередньо, невимушено, спонтанно, передуючи 

свідомій предикації, інтелектуальному напруженню, проясненню чи будь- 

якій іншій рефлексії. Відповідно, саме обґрунтуванню респонзивного етосу 

та його апріорній вкоріненості в людській ситуативності і присвячене 

ґрунтовне дослідження Максима Коцюби, що цілком доречно зосередився 

на фундаментальних матеріалах феноменологічної традиції.
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Попередньо окресливши власне, вихідне розуміння досвіду загалом та 

досвіду етичного зокрема, що безпосередньо проявляє себе при зустрічі з 

Іншим, автор невипадково починає свою розвідку з витоків 

проблематизації цього феномена у класичній філософській антропології 

(М. Шелер, Г. Плеснер, А. Гелен). І дійсно, саме в аналізі «особливого 

становища людини», або, скажімо, концепті «позиційності» вже можна 

помітити підґрунтя для тлумачення етичного як вкоріненого у 

фундаментальну людську ситуацію. Досить влучним у цьому контексті є 

розгляд політичного досвіду Г. Арендт, що, на думку дисертанта, і означає 

«жити» та «бути посеред людей» [ст. 31]. Тобто, політичне є невід’ємним 

та цілком очевидним атрибутом життя людини і знову ж таки передує 

свідомому вибору.

Та значно оригінальніше, як це вправно показує Максим Коцюба, 

досвід етичного як антропологічної фактичності можна розкрити засобами 

феноменології, що апріорі постає як філософія досвіду і відкриває широку 

перспективу аналізу не лише етичного, а й естетичного, художнього, 

релігійного та інших видів людського досвіду. При цьому дисертант чітко 

розмежовує дві магістральні лінії у розбудові феноменологічної етики -  

«лінію цінностей» (М. Шелер, Д. фон Гільдебранд, Н. Гартман) та «лінію 

етичної вимоги» (Ж.-П. Сартр, Е. ЛевІнас, Б. Вальденфельс) попри всю 

умовність подібних класифікацій. Особливу увагу тут слушно приділено 

несистематичним та непослідовним (і тому таким цікавим!) пошукам 

етичного в Е. Гусерля, адже саме в його нарисах і нотатках закладене ядро 

подальших глибоких досліджень видатних наступників.

Природно, що друга лінія -  «лінія етичної вимоги» видається значно 

перспективнішою для Максима Коцюби, бо саме тут повного мірою 

розкривається сутність респонзивного етосу -  етики відповіді Іншому. 

При чому, варто зазначити наявність самостійної позиції у автора, коли він 

аналізує значущість понять Іншого, чужого, інакшого, окреслює їхнє
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контекстуальне розрізнення, обґрунтовуючи первинність досвіду Іншого 

як неусувного, інтерсуб’єктивного виміру досвіду, а вже потім похідне 

розмежування у людському досвіді «свого» та «чужого». Ця дещо 

контроверсійна думка (з якою можна і варто сперечатися), тим не менше, 

дозволяє зосередити увагу на всіх аспектах та інтерпретаціях інакшостІ як 

конститутивної риси людського досвіду, що уникає будь-яких форм 

уречевлення, привласнення чи залежності.

Глибоко занурюючись у тенети феноменологічного дискурсу, 

дисертант слушно ставить під сумнів класичний концепт інтенційності як 

засадничої структури досвіду, позаяк така позиція лише провокує низку 

невирішених проблем. Але водночас у тексті фігурує думка, що саме 

критика суб'єкта як носія інтенційних переживань підводить до появи 

іншого та чужого як нових перспективних сюжетів у феноменології. 

Ідеться про належність інтенційності до екзистенції Dasein у М. Гайдеґера, 

аналіз афектів як неінтенційних станів свідомості в Ж.-П. Сартра, а також 

розуміння інтенційності крізь призму тілесності як первинного 

перебування у світі, де Я  віднаходить Іншого (М. Мерло-Понті), Тобто, як 

показує автор, саме звідси бере початок формування респонзивнош етосу, 

розробленого Е. Левінасом та безпосередньо артикульованого у проекті 

феноменологічної ксенології Б. Вальденфельса.

Водночас, текст засвідчує непогану спробу охопити якомога ширший 

контекст появи Іншого у феноменології, збагнути, ким, власне, є цей 

Інший для мене, у який спосіб зустріч з ним впливає саме на моє життя. З 

цією метою автор провадить критичний аналіз V Картезіанської медитації 

Е. Гусерля, де Інший постає насамперед як alter ego шляхом аналогійної 

аппрезентації -  вихідної умови інтерсуб’єктивного конституювання 

спільного світу. Знову ж таки, саме це, дещо наївне розуміння Іншого 

слугує поштовхом для його нового, екзистенційнош прочитання. Так 

з’являється «пекельний погляд» Іншого у Ж.-П. Сартра, що приносить з
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собою тривогу, сором, страх і навіть загрозу свободі. Або Інший розкриває 

себе у жесті, навпаки породжуючи відкритість мого досвіду (М. Мерло- 

Понті), чи є радше тим, хто вимагає моєї відповіді (Б. Вальденфельс) і 

подекуди докорінно змінює людську ситуацію, руйнує усталені порядки, 

норми, задає новий горизонт для можливостей людини.

Цілком закономірно, що особливого звучання в тексті набуває тема 

Іншого у радикальній феноменологічній етиці Левінаса, де йдеться про 

етичне як специфічне, унікальне ставлення до Іншого, розкрите через 

оригінальні поняття апофатичності, надлишковості, трансценденції, 

«обличчя» Іншого тощо. Разом з тим, автор послідовно показує, що 

протест Левінаса проти дискурсу тотальності (що, на його думку, редукує 

Іншого до гносеологічної тематизації або блідої подоби мого власного Я) 

не є спротивом щодо антропології. Навпаки, дисертант доходить до 

висновку, що такий проект феноменологічної етики безпосередньо 

спирається на антропологічні засади, бо особлива ситуація перебування у 

світі з Іншим є вихідною передумовою ствердження себе як людини. 

Остання думка підкреслюється, зокрема, через детальне розкриття 

тілесного допредикативного досвіду самості та світу.

Відтак, Максим Коцюба запропонував оригінальне бачення того, яким 

чином етичне з необхідністю проявляє себе в конкретній антропологічній 

ситуаційності, спростовуючи наявність якоїсь «чистої», або абстрактної 

етики в собі. «Зустріч з Іншим» є первинним чуттєвим досвідом світу. Але 

справжній сенс інакшості Іншого, що відкривається у досвіді, завжди 

лишається непрямим, переповненим натяків. Інший завжди ухиляється від 

будь-яких прямих інтенцій чи активного наближення. Осягнути його 

можна лише як певну порожнечу, яку слід наповнити «словом» як 

відповіддю на домагання чи подразнення з боку Іншого, що, власне, і 

конституює респонзивний етос.
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Водночас, на нашу думку, в дисертації вбачається надмірна ідеалізація 

феноменологічного проекту Е. Левінаса. Адже насправді подекуди 

складається враження, що критикуючи інтенційну етологію Е. Гусерля за 

«насильство над Іншим», Левінас потрапляє у протилежну пастку, 

демонструючи «насильство Іншого наді мною». Зокрема, у тексті йдеться 

про антропологічну асиметрію шляхом розкриття тілесного досвіду, але не 

досить поверхово розкритий ключовий момент темпорального розриву між 

Мною та Іншим. Як наслідок, тут, на нашу думку, бракує справедливого 

аналізу постфактичності, запізнення відповіді Іншому, що змушує 

страждати респондента, перетворює його на заручника ситуації і формує 

далеко не завжди обґрунтоване почуття провини.

До наступної зауваги можна віднести свідоме редукування автором 

респонзивної феноменології Б. Вальденфельса до філософії культури, що 

не відповідає дійсності. Адже у пізнього Б. Вальденфельса можна знайти 

як багато запозичень, так і критики феноменологічної етики Е. Левінаса. 

До того ж, у нього є окрема цікава робота, присвячена суто респонзивній 

етиці -  «Тіньові обриси моралі» («Shattenrisse der Moral»), де окрім 

піднятої у дисертації теми домагання та відповіді Іншому, аналізуються 

питання моралі і права, моралі і влади, свободи і насилля та багато ін. 

Тому в будь-якому разі дисертаційне дослідження лише виграло б при 

залученні саме етичних поглядів Б. Вальденфельса.

Однак, перелічені моменти не заважають схвально оцінити ґрунтовну 

та якісно написану роботу Максима Коцюби з огляду на її безперечну 

цікавість, відповідність сучасним реаліям, у яких життя Іншого, на жаль, 

як і раніше, так мало важить. Тож актуальність обраної теми, ступінь 

обґрунтованості наукових положень І висновків, сформульованих у 

дисертації, їхня достовірність і новизна, а також повнота їх викладу в 

опублікованих працях дають всі підстави позитивно оцінити дослідження.
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Оформлення та виклад дисертації відповідає встановленим вимогам 

до кваліфікаційних праць, поданих на здобуття наукового ступеня 

кандидата філософських наук. Зміст автореферату та його основні ідеї 

корелюються з положеннями, викладеним в дисертації.

Дисертаційне дослідження Коцюби Максима Петровича повністю 

відповідає вимогам пунктів 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів (зі змінами)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 р. № 567, які висуваються до кандидатських 

дисертацій. Дисертація Коцюби М.П. на тему «Феноменологічно- 

антропологічне прояснення досвіду етичного» є самостійним науковим 

дослідженням, а його автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.04 -  філософська 

антропологія, філософія культури.

Офіційний опонент:

кандидат філософських наук,

Солдатська ^

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

доцент кафедри філосо 
та соціально-гуманіт 
Київського універс 
Національної акад
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