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офіційного опонента на дисертаційну працю 

Буцикіна Сгора Сергійовича
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛБІІ0-АІІТР01ЮЛОГІЧНЕ ОБГРУІГГУВАІII І>1 ЕТИЧІ10Г0,

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

Ідея ґрунтовного вивчення людини, висунута ще в першій половині XX 

століття, й досі ніяк не відходить па другий план. Ба більше, в багатьох дисциплінах 

ставиться питання про антропологічний поворот. Спроба виокремлення суто 

антропологічних досліджень виникла на межі XV111-Х IX століть, коли Кант 

висловив міркування, що людина, будучи найбільш загадковою й захоплюючою 

істотою, заслуговує на те, щоби філософувати про неї окремо. Проте для цього 

необхідно було виробити особливий підхід.

У дослідженні Сгора Буцикіна філософська антропологія постає особливим 

«серединим» шляхом пояснення характеру людського, що спирається па досягнення 

наук та філософії. Уточнюючи своє визначення, автор називає її 

трансдисциплінарним проектом прояснення умов можливості досвіду, вкоріненого в 

сопсііііо Ьитапа. Звідси, метою розвідки є прояснення теоретико-методологічної 

настанови у класичній філософській, а також трансцендентальній антропології 

Ренча та Больнова, задля виявлення відношення між етичними й антропологічними 

умовами людського буття в згаданих проектах.

Дисертація починається з вивчення теоретико-методологічної настанови 

класичної філософської антропології (Макс ІІІелер, Гельмут 1 Ілеснср, Арнольд 

Гелен) та продовжується їхньою трансформацією в трансцендентальній 

філософській антропології О то Больнова та Томаса Ренча.

Майже одразу автор наполягає: філософська антропологія від самого початку є 

аналітикою етичного, тобто способом прояснення конкретних тілесних 

конфігурацій, що постають як умови можливості переживань, які є значущими для 

практичної орієн тації.
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Дослідник помічає, що філософська антропологія не має своєї власної 

фактичності, позаяк вимушена запозичувати її від інших, переважно прикладних 

наук, а також із повсякденності.

З цього випливають і деякі труднощі аналізу. Вони полягають, зокрема, в 

неможливості задовільно обгрунтувати, чому в філософсько-антропологічних 

розвідках та чи та ознака людського буття постає особливою, ба навіть 

конститутивною. Відтак, Єгор Буцикін слушно зауважує, що в цій ситуації ми 

завжди матимемо справу з різними філософсько-антропологічними підходами, в 

яких вирішується питання про сутність людини.

Головним завданням філософської антропології у варіанті ІІІелера, І Ілеснера і 

Ґелена, стверджує дисертант, був пошук відповіді па питання: «Як можливі людське 

самовідношення, світовідношешія та відношення з іншими?» Втім, складність його 

вирішення полягає в тому, що ми не маємо єдиної теорії сутності людини, а радше 

зіштовхуємося із багатомані тністю різних описів.

Наприклад, людина для ІІІелера постає як духовна особа, в якій поєднується 

порядок цілей Бога та приватний телеологічний горизонт. Плеснер розуміє її як 

істоту, котра постійно змінює границі власного існування й ніяк не може усталитися 

в цих межах. З цією метою вона змушена апелювати до трансцендентної інстанції, 

щоби набути певності в світі. Людина Гелена —  це передовсім укорінена в культурі 

істота. Вона змушена створювати сві т, де компенсується її недосконалість.

На думку автора, багатоманіття згаданих сутнісних визначень людини, що їх 

ми подибуємо в межах філософської антропології, вказує на іманентну метафізичну 

настанову в цих людинознавчих розвідках. Тому в якості доповнення, 

антропологічні дослідження потребують врахування зауважень, які були 

сформульовані в екзистенційпій філософії.

Аналізуючи трансцендентальну антропологію Больнова та Ренча, дисертант 

помічає, що спільною для цих авторів є відмова від будь-яких зовнішніх інстанцій у  

пошуку відповіді на головне питання філософської антропології: «Що таке 

людина?» та «Як можливий людський світ?» Передусім, це виливається у відмову 

порівнювати людину та тварину.
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Па додачу, в трансцендентальній антропології спостерігається стійка відмова 

від побудови, сказати б, остаточної теорії людини. Подібна антропологічна 

незавершеність проявляється в тому, що людина схильна розуміти себе в процесі 

невпинного прояснення конститутивних обставин власного існування.

Центральна теза дослідження зводиться до того, що принципово неможливо 

розгорнути дескриптивну аналітику сопсШіо Питана окремо від етичної 

перспективи. З урахуванням цієї позиції філософську антропологію відтепер 

потрібно вважати дисципліною, в межах якої здійснюються постійні інтерпретації 

про умови конституювання людського світу.

Іншими словами, для того, щоби мати хоча б якісь шанси вхопити найбільш 

значущі аспекти людського існування, потрібно не лише залишатися в межах 

конкретних людських практик у спільному з іншими світі, але й враховувати роль 

етосу та його вплив на формування антропологічних засад.

Звідси, чільне завдання філософської антропології полягає в тім, аби 

нескінченно прояснювати якісний зміст ситуацій людини в світі, які розкриваються 

завдяки таким методологічним параметрам як фундаментальна та практична 

фактичності.

На цьому рівні свого дослідження Єгор Буцикін ставить таке питання: «Яким є 

відношення між етичним та сопсііііо Ьшпапа?» Дисертант вважає, що воно викликане 

попереднім запитанням: «Як можна говорити про укоріпеність і залежність етичної 

сфери від людського способу бути?»

Дослідник наполягає, що філософська антропологія в редакції ІІІелера не 

відповідає па подібні запитання. Тому відтепер філософська антропологія поряд із 

питанням «Що таке людина?», мусить відповідати й па питання «ІЦо ж, власне, 

робити людині, аби бу ти людиною?»

Спираючись на позицію Больнова, автор стверджує таке: класики філософської 

антропології прагнули залишити вражаюче завершену картину людини. У ІІІелера 

людина є винятковою духовною сутністю, таким собі аскетом жи ття, котрий завдяки 

своїм унікальним властивостям підноситься аж до чистої свідомості. У Нлеснера 

людина, як відомо, є істотою ексцентричною. Внаслідок відсутності природного
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центру рівноваги вона приречена на довічний неспокій і нескінченно тривалим 

прогрес. Нарешті в Ґелена вона, навпаки, виступає як істота, котра, будучи активним 

дієвцем, створює власний світ.

В результаті доводиться спостерігати редукцію сутності людини до однієї із 

конститутивних обставин людського існування. А це спричиняє втрату цілісного 

уявлення про ситуацію людини, адже кожна з таких особливостей має бути 

розглянута у переплетенні з іншими.

Такий стан справ дозволяє (Тору Буцикіну зробити вагомий антропологічний 

висновок: становище людини в межах філософської антропології витлумачується як 

гетерогенний простір у якому розгортаються практики, тобто як сукупність 

випадкових, проте загальнозначущих обставин практичної орієнтації.

Па думку дисертанта, саме в трансцендентальній філософії Больнова і Ренча 

вбачається мораль як практична нормативність, яка постає через переживання 

границі людського існування. Структура людської границі неприхована і зрозуміла 

як конститутивно-значуща для всіх життєвих практик.

Відтак, обґрунтування засад етичного відбувається в умовах потрійної 

трансформації філософського знання: просторового повороту, предметного 

розширення поля філософської антропології та врахування зв’язків між 

антропологічним і етичним.

Ніби уникаючи фундаменталізму класиків філософської антропології, (Тор 

Буцикін зазначає: пізнавальні спроможності нашого Духу аж ніяк не є 

універсальними здатностями будь-якої розумної істоти, а вкоріненні в конкретно- 

практичному людському бутті. Тобто, якщо класична філософська антропологія 

таки вбачає підставу особливого становища людини в світі передовсім у її тілесній 

будові, то в подібних проектах антропологічне завжди домінує над етичним.

Оптимальну позицію для аналізу засад етичного, в якій можливо уникнути 

схиляння в бік універсальної етики й етичного плюралізму, автор бачить у підході 

трансцендентально-антропологічного обгрунтування етичного.

Це означає, що трансцендентальна антропологія як компенсаторна філософська 

антропологія досліджує горизонтальну конституцію первинного світу як
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екзистенційну фактичність людського буття. Актуальний характер переживання цієї 

фактичності або границі виражено у мові й емпіричній позиційності.

Загалом поділяючи напрям і висновки рецензованого дисертаційного 

дослідження, потрібно наголосити на кількох моментах, уточнюючого характеру.

По-перше, в дисертації вряди-годи зустрічаються деякі терміни, вживання яких 

дещо заплутує сприйняття змісту праці. Наприклад, на сторінці 111 зазначено про 

«спільні методологічні передсуди» теоретиків класичної філософської антропології. 

Вірогідно, автор мав на увазі герменевтичпе налаштування цих мислителів. Проте 

слово «передсуд» може мати значення й забобону. До того ж, виникає плутанина, 

пов’язана зі статусом герменевтики: це метод чи процедура інтерпретації та 

розуміння? Па додачу, дисертант часто вживає неологізм «стосунок». Але чому, 

приміром, не усталений термін «відношення»?

По-друге, коли автор на сторінці 125 стверджує, що філософська антропологія 

неможлива, як до- і поза-етичпа дисципліна, то не зрозуміло чи це він каже стосовно 

класичної філософської антропології чи взагалі до будь-якої можливої антропології?

По-третє, чи не маємо ми в такому разі зведення філософської антропології 

виключно до практики як моральної сфери? Чи не є тоді така позиція ще однією 

редукцією, або ще одним завершеним антропологічним проектом?

Нарешті, оскільки в дисертації неодноразово згадується граничиість людського 

буття, до кінця не ясно, яким автор бачить тут зв ’язок із так званими 

«маргінальними антропологіями», ґатунку Жоржа Батая, де описується досвід 

смерті чи еротичного, або варіант, окреслений Жилем Дельозом, стосовно 

антропології де Сада і Мазоха.

Одначе, вказані вище зауваження не заперечують плідного доробку Сгора 

Буцикіна. Відтак, актуальність обраної теми, ступінь обґрунтованості наукових 

положень і висновків, сформульованих у дисертації, авторефераті й опублікованих 

наукових статтях і тезах, їхня достовірність і новизна, а також повнота їх викладу - 

дозволяють позитивно оцінити розвідку.

Дисертаційне дослідження відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»,
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затвердженого Кабінетом Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року. Зміст 

автореферату та його основні ідеї відображають положення, котрі викладені в 

дисертації.

На нашу думку, дисертаційна праця Буцикіна Є.С., що присвячена 

трансцендентально-антропологічному обгрунтуванню етичного, с цілком 

завершеним науковим дослідженням і заслуговує на присудження її автору 

наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.04 

філософська антропологія, філософія культури.

Офіційний опонент: 
доктор філософських наук, 
професор кафедри філософії та релігієзнавства 
І Іаціонального університету 
«Києво-Могилянська академія»

Віл ‘ І
ВІДДІЛ діловодства та архіву 

гірського національного уншєрсиїету | 
іійєні Тараса Шевченка

І .В. Лютий

б
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційне дослідження 

Буцикіна Єгора Сергійовича 
«Трансцендентально-антропологічне обгрунтування етичного»,

подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 
спеціальністю 09.00.04 -  філософська антропологія, філософія культури.

Визначальною умовою людського життя є те, що людина це істота 

соціальна. Відокремившись від несвідомого існування у природі, що 

регулюється вродженими програмами (інстинктами), людина стає істотою 

суспільною, життя якої вимагає узгодженого існування, яке врегульовується 

етичним. У перекладі з давньогрецької мови прикметник еіЬікоз означає 

«злагодженість стосунків», «життя з дотриманням традиційних засад», а також 

узвичаєну сутність певного явища. Тобто проблематика етичного розвивається 

не через теоретичний інтерес, передумовою цьому стає сам факт існування 

людини у суспільстві.

Питання прояснення етичних засад у суспільному житті є одним з 

головних завдань не лише царини етики, воно має міждисциплінарний характер 

і потребує поєднання здобутків філософської, культурної, соціальної та 

історичної антропологій, філософії культури, практичної філософії, 

феноменології, герменевтики, психоаналізу тощо. Дисертант у своєму 

дослідженні рухається у напрямку філософсько-антропологічного 

обґрунтування досвіду етичного у межах трансцендентальної антропології 

шляхом прояснення стосунку умов людського життя та етичної сфери 

дійсності. У своїх наукових розвідках Єгор Сергійович відштовхується від 

теоретико-методологічної настанови філософської антропології, яка постає 

потужним засобом для збалансування стосунку між етичним і антропологічним 

і дає можливість уникнути етичного універсалізму так і етичного плюралізму.

Безумовними перевагами дисертаційного дослідження є наступні 

моменти:

-  дисертаційне дослідження Буцикіна Є.С. перебуває у річищі світової 

філософської

, Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

традиції осмислення проблеми особливого становища людини у

Відділ діловодства та архіву
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світі, започаткованої на початку XX ст. до якої у різний час звертались такі 

видатні науковці як М. Шелер, А. Ґелен, Г. Плеснер, Г. Арендт, Г. Блюменберґ, 

К. Ґірц, Е. Касирер, К. Леві-Строс, А. Портман, 3. Фройд та інші;

-  з іншої сторони, дане дисертаційне дослідження продовжує українську 

філософську традицію у царині філософської антропології (Є. Андрос, М. 

Булатов, В. Козловський, В. Табачковський, Н. Хамітов, О. Холох), займає своє 

місце серед українських досліджень просторового повороту, а також умов 

можливості досвіду і розуміння (А. Богачов, В. Кебуладзе, А. Лой, Т. Лютий, 

М. Мінаков, В. Приходько, В. Терлецький, Л. Шашкова), а також у напрямку 

практичної філософії, етики, філософії моралі та філософії дії (Т. Аболіна, 

А. Баумейстер, М. Бойченко, А. Єрмоленко, А. Лактіонова, І. Маслікова, О. 

Павлова, М. Рогожа, О. Шинкаренко);

-  Єгор Сергійович здійснив поглиблене вивчення теоретико- 

методологічної настанови засновників філософської антропології М. Шелера, 

А. Ґелена, Г. Плеснера із збереженням підстав методологічної єдності їхніх 

проектів. Людська тілесність постає у центрі досліджень усіх представників 

філософської антропології. Живе тіло розглядається як функційна єдність 

внутрішньої і зовнішньої природної системи і схоплюється у таких поняттях як 

границя, позиційність, розрив тощо. Людина відрізняється від рослин і тварин 

тим, що існує через порушення функційного зв’язку між двома природними 

системами. Підставами цього порушення у М. Шелера є Дух, який «розриває» 

цей зв'язок. Г. Плеснер і А. Ґелен вважають, що цей «розлам» виникає через 

непристосованість людини до навколишнього світу та гранично редуковані 

інстинкти. Ця недоконаність людської істоти компенсується у культурі;

-  Дисертант продовжив поглиблений аналіз трансформації теоретико- 

методологічної настанови філософської антропології у трансцендентальній 

антропології О. Больнова і Т. Ренча. Ці дослідники зберігають функційний 

принцип у дослідженні живого. Проте, в їхніх дослідженнях відбувається 

трансформація змісту поняття границі, яка розуміється як сукупність 

екзистенційних фактів людського існування, серед яких природна
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підтриманість виявляється однією із засадових обставин людського життя. 

Границя постає як тотальний світовий горизонт людського життя, до якого 

належать такі життєві форми як: фактичність, ситуаційність, потенційність, 

мовність, тілесність, просторовість, часовість, соціальність 

(інтерсуб’єктивність), крихкість, самотність, трансцендентальна 

рефлексивність тощо. Зміст горизонтальної конституції первинного світу як 

сукупності екзистенційних фактів потребує нескінченного трансцендентально- 

антропологічного прояснення. У такий спосіб, філософська антропологія постає 

феноменологічним, дескриптивним аналізом, який має показати те, що є, 

прояснити як дійсно влаштовані форми будь-якого людського орієнтування у 

світі;

-  Унаслідок проведеного дослідження дисертант з'ясовує стосунок 

особливого становища людини у світі та досвіду етичного у філософській та 

трансцендентальній антропологіях. У М. Шелера етична сфера домінує над 

антропологічною. У проектах Г. Плеснера і А. Ґелена, антропологічне домінує 

над етичним, через потребу узвичаєння успішних практик виживання у зв'язку з 

недоконаністю людського існування. Така ситуація призводить плюралістичних 

проектів етики.

У проекті О. Больнова можливість етичного простору безпосередньо 

пов’язується із становищем людини, яка змушена облаштовувати простори для 

виживання. При цьому будь-яка дія спрямована на виживання етизує простір, 

надає йому особливого характеру. О. Больнов розуміє етичне як сукупність 

трансцендентальних структур, що дозволяють досвідчувати спільний людський 

простір. Проте неможливо експлікувати всі нормативні конститутивні елементи 

досвіду, тому людина змушена узгоджувати свій досвід із фактичністю.

У трансцендентальній антропології Т. Ренча етичне пов’язане зі 

становищем людини. Воно постає сукупністю норм влаштування практик, успіх 

яких залежить від наслідування трансцендентальним структурам, що 

конституюють спільний життєвий простір;

з
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Дисертантом здійснено філософсько-антропологічний аналіз 

фундаментальної ситуації людського існування. Засадовою обставиною 

людського життя є горизонтальна конституція первинного світу, яка засвідчує 

однопочатковий та комплексний характер існування його конституенцій, що не 

редукуються одна до одної.

Прояснено внутрішню структуру життєвого простору і способів 

конституювання просторового етосу. Етична сфера конституюється у 

переживанні просторовості. «Добро» пов'язується із відкритістю простору, із 

зрозумілості позиційності «Іншого», котрий прагне зберегти життєвий простір, 

а також із загальною антропологічною конституцією найближчого простору 

людського життя який схоплюється у понятті: «простір укриття» та має такі 

елементи як «дім», «вікно», «відходити», «зупинятись» тощо. Така 

трансцендентальна структура життєвого простору постає з необхідності 

збереження людського життя у небезпечному світі.

Здійснений аналіз теоретико-методологічних засад філософської 

антропології та трансцендентальної антропології дозволили дисертанту 

прояснити дисбаланс стосунку етичного і антропологічного. Який у межах 

філософської антропології призводить до двох способів прояснення умов 

можливості досвіду етичного (як домінування етичного над антропологічним та 

плюралістичної етики що розгортається у життєвому просторі людських 

звершень, розрізнення якої укорінені в антропологічному).

Проте, у межах трансцендентальної антропології етичне розуміється як 

антропологічна структура успішних практик взагалі. Тобто, етичне збігається з 

антропологічним, що спричиняє неможливість обґрунтування умов можливості 

досвіду етичного як досвіду різного. Адже те, що суперечить антропологічному 

або етичному, розуміють як ірраціональне.

Дисертантом запропоновано оптимальну позицію для аналізу етичного -  

це позиція трансцендентально-антропологічного обґрунтування етичного.

Трансцендентальна антропологія досліджує горизонтальну конституцію

первинного світу як екзистенційну фактичність людського буття, яка
4
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виражається у мові та тілесності, що постають етичною сферою досліджень. 

Тобто вони є предметом етичної оцінки та приводом для етичних орієнтацій. 

При цьому причина оцінки укорінена у антропологічному, тому є прихованою 

від такого дослідження. Таким чином, антропологічне та етичне постають 

онтологічним та онтичним виміром людського буття. Саме такий підхід може 

стати плідним у спробах прояснити умови можливості досвіду етичного як 

досвіду різного.

Високо оцінюючи основні здобутки й позиції, викладені у дисертації 

Буцикіна Єгора Сергійовича, а також спосіб постановки проблем, їх вирішення, 

структуру та концептуальний задум роботи, потрібно висловити й кілька 

полемічних міркувань.

По-перше, слід краще прояснити умови можливості переживання добра у 

феноменологічній етиці М. Шелера, адже не зовсім зрозуміло, який 

онтологічний статус цього етичного об’єкту.

По-друге, висновки до розділів є дещо завеликими, за рахунок того, що в 

них у стислому вигляді подається логіка дослідження підрозділу. На нашу 

думку висновки мають бути коротшими і відображати результати дослідження 

підрозділу.

По-третє, у тексті дисертації, а саме на сторінках: 36, 43, 45 завеликі 

прямі цитати А. Гелена, М. Шелера та В. Джемса. Наприклад цитати Гелена та 

Джемса за обсягом більш ніж на пів аркушу. На нашу думку краще такі прямі 

цитати замінити переказом думок зазначених авторів власними словами для 

економії тексту.

По-четверте, на сторінці 16 тексту дисертації Єгор Сергійович пише: 

«Простіше кажучи, людина здатна переживати як вегетативне навіть те, що не є 

рослиною, наприклад жінку.» Нам не зовсім зрозумілий сенс даного прикладу у 

реченні, що вимагає свого пояснення.

По-п'яте, на сторінці 149 тексту дисертації дисертант наводить непряму 

цитату із праці Зігмунда Фройда «Тотемі і Табу» і називає племена маланезії 

примітивними, що є на наш погляд некоректним висловлюванням. Адже у
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науковому співтоваристві прийнято називати такі племена, або культури - 

традиційними, або архаїчними.

Проте, вказані вище зауваги і побажання не скасовують плідного доробку 

Єгора Сергійовича у всій його важливості, а навпаки -  породжують поле до 

дискусії. Відтак, актуальність обраної теми, ступінь обґрунтованості наукових 

положень і висновків, сформульованих у дисертації, їхня достовірність і 

новизна, а також повнота їх викладу в опублікованих працях дозволяють 

позитивно оцінити дослідження.

Зміст автореферату та його основні ідеї відображають положення, що 

викладені у дисертації.

Оформлення та виклад дисертації відповідає встановленим вимогам до 

кваліфікаційних праць, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук та відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Кабінетом Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 року.

На нашу думку, дисертація Буцикіна Є.С. «Трансцендентально- 

антропологічне обґрунтування етичного» є завершеним науковим 

дослідженням і заслуговує на присудження його автору наукового ступеня 

кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.04 - філософська 

антропологія, філософія культури.

Офіційний опонент:

кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник 

Науково-дослідного центру гуманітарних проблем

Збройних Сил України СТ& ОХУ  О.І. холох

Підпис Холох Олени Іванівни завіряю:
і _ _ Відділ діловодства та архіву 
» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

Н.А. АГАЄВ
б
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