
ВІДГУК

на дисертацію Зборовської Ксенії Борисівни

«Антроплогічиа рецепція спадщини Діонісія Ареопагіта у філософії Ми

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Дисертаційна робота Ксенії Зборовської присвячена дослідженню тео

ретичних витоків філософії Миколи Кузанського, зокрема дослідженню фі

лософської рецепції антропологічної концепції Діонісія Ареопагіта, яка пред

ставлена в його творах. З моменту здобуття Україною незалежності, коли го

ловною метою для українців стала побудова правової держави та гуманісти

чного суспільства, необхідність переосмислення радянського історико- 

філософського спадку стала найбільш актуальним завданням. Це стосується в 

першу чергу питань про людину, її природу, її призначення та її місце в зага

льній картині світу. В вітчизняній літературі постать Миколи Кузанського є 

ще недостатньо дослідженою, а його рецепція антропологічних учень серед

ньовічних філософів є взагалі зовсім недосліджєною.

Робота має ясну та обґрунтовану структуру. Здобувач спочатку дослі

джує антропологічну концепцію Діонісія Ареопагіта, потім досліджує її 

вплив на антропологічні погляди середньовічних мислителів, які в більшій чи 

меншій мірі вплинули на погляди Миколи Кузанського. В останньому розділі 

авторка розглядає антропологічну концепцію Миколи Кузанського. Вона при 

цьому приділяє переважно увагу з'ясуванню того, хто з мислителів який 

вплив справив на Миколи Кузанського, а також дослідженню того, яким чи

ном і чому він змушений був переробляти вчення своїх попередників.

Представлене дослідження є методологічно добре обґрунтованим. Вар

то зауважити, що методологічні засади дослідження філософської рецепції

коли Кузанського»,

за спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії
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навіть на Заході є також ще недостатньо розроблені. Вітчизняні роботи з цієї 

тематики, як за звичай, зводяться до простого переказу висловлювань одного 

філософа про іншого. На цьому фоні робота Зборовської є приємним виклю

ченням і в певному сенсі, як до мене, відкриттям. Вона здійснює змістовний 

та достатньо повний огляд методологічних підходів інших дослідників до 

осмислення спадщини Діонісія Ареопагіта та Миколи Кузанського. З метою 

реконструкції філософської рецепції Миколи Кузанського авторка застосовує 

комплексний підхід, використовуючи навіть більш методів, ніж вона декла

рує у вступі та першому розділі. Здобувач звертається не тільки до соціоку- 

льтурного, структурно-функціонального, біографічного, проблемного, термі

нологічного, концептуального та інших видів аналізу, які застосовуються 

традиційно в історико-філософських дослідженнях, але й до «аісторичного» 

методу, який був запропонований В. Кебуладзе, а також до лексикографічно

го методу в тому його виді, як його запропонував Т.П. Кононенко. Залучення 

до історико-філософського дослідження методологічних розробок вітчизня

них авторів, а саме О.В. Алєксандрової, В.Горського, В. Кебуладзе, В. Мен- 

жуліна, Т.ГТ. Кононенко та Ю.П. Чорноморця, безумовно, є вагомим плюсом 

цієї дисертаційної роботи.

До дослідження здобувач залучила досить велику кількість джерел, 

більш ніж 200 найменувань, з яких 135 джерел написані іноземною мовою. 

При дослідженні теоретичних джерел філософії Миколи Кузанського авторка 

не обмежується лише філософською спадщиною Діонісія Ареопагіта. Вона 

звертається також до творів Альберта Великого, Майстера Екхарта та інших 

відомих філософів та містиків. Принципово новим є й те, що здобувач завер

тається також до такої мало дослідженої фігури, як Геймерікус де Камгіо, 

твори якого до цього часу не були перекладені ані українською, ані російсь

кою мовою. Позитивною рисою роботи є також те, що її дослідження ґрунту

ється на першоджерелах, які написані переважно на мові оригіналу. Здобувач 

дуже ретельно відноситься до використання термінів, намагається досліджу

вати їх етимологію, досить коректно застосовує термінологічний та концеп
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туальний аналіз. Є цікавим та має певну новизну запропоновані авторкою 

тлумачення термінів sensus, ratio та intellectus у Геймерікуса де Кампо, а та

кож термінів sensus — ratio intellectus, natura media, deiformitatem та інших у 

Миколи Кузанського.

Не менш важливо й те, що авторка не обходить стороною методологіч

ні проблеми інтерпретації філософського тексту. Видно, що вона не просто 

пише дисертацію, а досліджує певну тему. Здобувач дуже ретельно дослі

джує теоретичні джерела вчення Миколи Кузанського про людину, намагаю

чись проникнути у внутрішній світ Кузанца, в лабораторію його творчої мис

лі. Авторка прагне зрозуміти мотиви, якими керувався філософ, реконструю

вати хід його думки, виявити гносеологічні й онтологічні підстави досліджу

ваних концепцій. Вона цілком обгрунтовано застосовує для цього порівняль

ний аналіз, залучаючи до нього достатньо широке коло філософів. Порівня

льний аналіз у неї носить концептуальний характер і спрямований на вирі

шення проблем, які зумовлені логікою викладу. На підставі такого аналізу, 

зокрема, вона доводить, що гуманізм Миколи Кузанського був не «класич

ним» антропоцентричним гуманізмом, а «христоцентричним», а також вста

новлює певні відмінності, які існували між філософсько-антропологічним 

спрямуванням Діонісія Ареопагіта та Миколи Кузанського, з одного боку, та 

неоплатонічним світоглядом - з іншого. Всі ці висновки містять певну новиз

ну.

Що стосується зауважень, то здобувач використовує, на мій погляд, не 

зовсьім вдалий термін «антропологічна рецепція». Якщо це є різновид філо

софської рецепції, то краще було би це підкреслити, застосувавши термін 

«філософсько-антропологічна рецепція». Тоді стало би зрозумілим, що 

йдеться про філософську антропологію, а саме про філософську рецепцію 

Миколою Кузанським уявлень про людину (або антропологічної концепції) 

Діонісія Ареопагіта.
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Здобувач говорить про «історичний метод», який вона використовує 

для реконструкції поглядів Миколи Кузанского, хоча, на мій погляд, прави

льніше було б говорити про «принцип історизму» або «історичний підхід», 

який передбачає використання низки методів.

Авторка переконливо доводить, що Діонісій Ареопагіт не є неоплатоні

ком в класичному сенсі слова. Але зрозумілих для мене доводів на користь 

того, що він є ортодоксальний християнин, а не християнський неоплатонік 

або «неоплатонізуючий» християнин, я не побачив. Хотілося б, щоб авторка 

роз'яснила ті критерії, які вона використовувала для розмежування цих по

нять.

Іноді виникає враження, що авторка не чітко розрізняє дослідження те

оретичних засад вчення Миколи Кузанського від рецепції їм вчень своїх по

передників. Хотілося б, щоб вона більш точно роз'яснила відмінність цих 

двох видів історико-філософського дослідження.

Незважаючи на ці зауваження, які не носять принципового характеру, 

робота залишає приємне враження. Робота написана на достатньо високому 

науковому рівні. Автор достатньо вільно орієнтується в проблематиці, яка 

досліджується, чітко формулює проблеми та досить переконливо обґрунто

вує свої висновки. Висловлені у праці положення та висновки є достатньо об

грунтованими і аргументованими. Представлена до захисту робота є самос

тійною та завершеною науковою працею, в якій отримані нові науково об

ґрунтовані результати. Головні ідеї дисертації висвітлені авторкою у 15 нау

кових публікаціях. З них 7 статей розміщено у виданнях, що внесені до пере

ліку фахових видань України з філософських наук, які реферуються в міжна

родних наукометричних базах, та 8 тез опубліковані у збірниках матеріалів 

конференцій.

Зміст роботи відповідає темі і предмету дисертації, а також завданням, 

які були поставлені дисертантом на початку дослідження. Кожен розділ су-
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проводжується висновками, які підсумовують його основний зміст досить 

повно та коректно. Загальні висновки відповідають тим задачам, які були по

ставлені автором у вступі. Автореферат відображає адекватно структуру та 

зміст дисертації. Основні результати роботи також в досить повній мірі відо

бражені в її публікаціях.

Робота має практичне значення. Результати дисертаційного досліджен

ня можуть бути використані як в процесі викладання курса історії філософії 

Середньовіччя та доби Відродження, філософської антропології, а також в 

наукових дослідженнях. Усі напрацювання та публікації здійснені здобу ва- 

чем за темою дисертації та є самостійними. Зміст дисертації відповідає спеці

альності, за якою вона подана до захисту.

Дисертація відповідає вимогам пп. 1 1,12,13 "Порядку присудження на

укових ступенів (зі змінами)", затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 р. № 567, а її авторка заслуговує на присудження нау

кового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 - іс

торія філософії.

Доктор філософських наук, 

доцент кафедри філософії та основ 

загальногуманітарного знання
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ВІДГУК
офіційного опонента

на дисертаційну роботу Зборовської Ксенії Борисівни 
«Антропологічна рецепція спадщини Діонісія Ареопагіта у 

філософії Миколи Кузанського», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських 

наук за спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії

Микола Кузанський -  особлива постать в історії філософії, мислитель, 
що перебуває «на межі», на перетині епох і традицій. Середньовіччя й 
Відродження, схоластика й гуманізм, містика неоплатонізму й розмаїття 
математичних інтерпретацій теологічних ідей химерно переплелися в його 
творчому доробку без жодної штучності чи нав’язування. Вочевидь саме 
тому інтерес дослідників до його спадку не вщухає вже кілька століть: 
американські, британські, італійські, німецькі, російські вчені мають 
сформовані наукові «школи» з аналізу його творчості й значні успіхи на цих 
теренах. Українські історики філософії не настільки консолідовані, проте їхні 
зусилля так само помітні.

Молодий дослідник чи дослідниця, що наважується підстуиитися до 
спадку Кузанця, отже, кидає серйозний виклик передусім собі -  кількість 
дослідницької літератури, множина інтерпретацій неоплатонізму, пантеїзму 
чи панантеїзму, містичності чи єретичності писань дуже легко може 
поглинути сили, зосередити на апологетиці, відняти індивідуальний голос. 
Ксенія Борисівна Зборовська приймає цей виклик із гідністю, -  не гублячись 
у численних дослідницьких теоріях, вона знаходить оригінальний 
малодосліджений ракурс -  аналізує антропологічне вчення Миколи 
Кузанського через призму творчого спадку Діонісія Ареопагіта, та складного 
шляху запозичень й інтерпретацій, який подолали ідеї загадкового грецького 
автора, щоб бути реципійованими в працях німецького кардинала. Що такий 
підхід, а відповідно й тема дослідження є актуальними, стає зрозуміло 
завдяки переконливій аргументації авторки: науковцям, вважає дисертантка, 
притаманно стверджувати, що витоки ідей Кузанця слід шукати в Corpus 
Areopagiticum, але цілісного дослідження, яке б висвітлило зв'язок 
антропологічних учень Кузанця й Діонісія бракує. Заповнення цієї 
прогалини, на її думку, дозволить побудувати більш повний діалог щодо
проблем, які бентежать сучасну філософську а н т р о п о л о г і ю  (с.  1 5 ) .

ВХІД. №
Від'

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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Слід зазначити, що зараз вивчення культури й філософії Середньовіччя 
раз-у-раз пропонує нам нові свідчення про цю довго недооцінювану епоху, а 
отже, інтелектуальна історія людства постійно зазнає змін. Дослідження 
К. Б. Зборовської -  впевнений крок на цьому шляху. Дисертантка 
переконливо доводить, що антропологічна концепція Діонісія Ареопагіта є 
філософським підґрунтям для усієї християнської антропології 
Середньовіччя, ключем до осягнення природи людини в обох випадках є 
гносеологія (с. 43). Відмова від тільки «розсудково-логічних спроб» пізнати 
Бога на користь споглядання Єдиного у Діонісія, нус, як «духовна здатність 
людини прагнути до пізнання (як єднання) з Богом» трансформується у 
«вчене незнання» Кузанця, «ідею недосяжності істини, але вічного прагнення 
до неї» (с. 51).

Антропологічна проблематика, за спостереженням К. Б. Зборовської, 
виявляється своєрідним «кодом» до християнського філософування не тільки 
в гносеології, а й в  онтології та етиці. Зло не має онтологічного статусу для 
Діонісія, а постає тільки в антропологічному вимірі -  «викривленого буття» -  
«акциденції добра», що входить у світ через гріхопадіння людини (с.59), та є 
наслідком її свободи волі. Таке ж розуміння людини як «точки комплікації 
матеріального й трансцендентного» (с. 60; 63-64), його розгортання в 
аргумент про індивідуальність людської особистості, дисертантка знаходить 
у працях Кузанця, для кого винятковість кожного людського духовного 
досвіду обґрунтовується унікальністю поєднання конкретної душі й 
конкретного тіла (с. 61). Відповідно людина постає як над раціональна 
«серединна природа» -  natura media (с.64; 143-154). Перехід до містики, з 
такої точки зору, видається очевидним, адже йдеться про дуже особистісний 
зв'язок людини з Богом, відповідно -  персональне осягнення, індивідуальний 
досвід (с. 77).

Жага особистісного пізнання Бога, яка ніколи не зможе бути вповні 
вдоволена, що обмірковувалася як Ареопагітом, так і Кузанцем, дає 
дисертантці підстави говорити про любов-ерос як гносео-антропний 
принцип- «прагнення до Богопізнання як невід’ємну рису людської 
природи» (с.87-92). Підтвердження своїм сміливим висновкам дисертантка 
знаходить у першоджерелах -  зокрема в листах Миколи Кузанського, які 
особисто перекладає з латини (с. 172-173).

Важливою частиною дисертації, що допомагає поглянути на творчість 
Кузанця як на наслідок драматичної напруги інтелектуального середовища та 
культурного надлому християнства, здійснений у третьому розділі 
дисертації є аналіз тенденцій XIV-XV ст. (с.98-108).
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Безумовним достоїнством наукової праці, що виноситься на захист є те, 
що для аналізу антропологічних учень, як основних «героїв» дослідження 
(Діонісія Ареопагіта й Миколи Кузанського), так і інших знакових 
мислителів Пізнього Середньовіччя -  Альберта Великого, Геймерікуса де 
Кампо, Мейстера Екхарта, Раймунда Луллія, Ксенія Борисівна залучає 
першоджерела -  справді оригінальні, а не перекладені тексти, цитує латиною, 
та навіть пропонує свої переклади.

Зважаючи на те, що Альберт Великий -  постать у філософії Пізнього 
Середньовіччя, яка височіє над формуванням більшості оригінальних 
концепцій цього часу -  чи розглядаємо ми Тому Аквінського, чи Мейстера 
Ехарта, чи Кузанця, -  детальний аналіз розуміння ним зв’язку інтелекту й 
почуттів, тлумачення негативного богослов’я можна сміливо записувати в 
достоїнства роботи (с. 108-114), так само як і розкриття значення для 
формування антропологічного вчення Кузанця праць Геймерікуса де Кампо 
(с. 129-137).

Надзвичайно цікавими видаються висновки К. Б. Зборовської про 
христоцентричність гуманізму Кузанця -  розуміння ним людини як «другого 
бога», «бога цього світу», підґрунтям якого, вважає дисертантка, є логічний 
ряд «світ-гармонія-злиття Христа з людською природою-«серединна 
природа»-єднання божественного з тілесним» із Corpus Areopagiticum 
(с. 183-184).

Список літератури і джерел заслуговує окремих компліментів, оскільки 
містить академічні дослідження англійською, іспанською, італійською, 
німецькою, португальською та іншими мовами, а сама наукова праця -  рясніє 
цитатами з них.

Наукова праця К. Б. Зборовської виконана на високому рівні, та все ж 
містить низку теоретичних положень, які потребують додаткових уточнень:

(1) Поєднання історичного методу та аісторичнош методу 
реконструювання в одному історико-філософському дослідженні (с. 18, с. 23, 
с. 27) видається дещо екстравагантним. Дисертантка посилається на 
монографію з феноменології досвіду В. Кебуладзе, обґрунтовуючи специфіку 
використання останнього методу в роботі (с. 27). У пояснення того, яким 
чином метод застосовано в дослідженні, схоже закрався одрук: «І тут ми 
змушені відзначити певну двовимірність цього методу стосовно даного 
дослідження: з одного боку, в межах цієї роботи відбувалися 
реінтерпретував та реактуалізував (як складові аісторичного методу 
реконструювання [див.: 42, С. 43]) творчості Миколи Кузанського; з іншого
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боку, свого часу німецький мислитель реінтерпретовував та реактуалізовував 
у своїх творах спадщину Діонісія Ареопагіта, здійснюючи перенесення його 
ідей у новий контекст нової епохи, яка потребувала специфічного — 
антропологічного та гуманістичного -  погляду на світочин» (курсив наш. -  
Л. Т.) (с. 27). Попри цей технічний недолік аргументація К. Б. Зборовської 
має велику естетичну привабливість, що полягає у нехтуванні фактологічною 
достовірністю чи недостовірністю біографії Діонісія, «в ім’я позаісторичного 
характеру його спадщини» та впливу на антропологію християнського 
філософування загалом.

У той же час у згаданій феноменологічній, а не історико-філософській 
праці відомого українського філософа, на яку посилається дисертантка, ми 
можемо знайти численні застереження щодо історико-філософського 
застосування описаного методу, а також тезу про те, що аісторичне 
реконструювання відмовляється визнавати існування вічних ідей або 
метафізичних принципів історії, божественної еманації тощо .

Чи не зникає тоді, по-перше, сенс досліджувати Діонісія та Кузанця 
взагалі, адже безумовна цінність людини, переконання в тому, що досвід цих 
мислителів важливий для нас зараз, є такою ж метафізичною ідеєю?

По-друге, чи не перекреслюється з такої точки зору важливість 
виявлення «вчителів» Кузанця, праць, якими він надихався, вивчення 
складних політичних і культурних обставин, в яких він жив, та їхнього 
впливу на його вчення, здійснених в третьому розділі дисертації (с. 97-142)?

(2) Проблема авторства Corpus Areopagiticum -  історико-філософський 
детектив, що розтягнувся на століття. Безумовно Ксенія Борисівна не 
зобов’язана проводити особисте розслідування, тим більше, що вона 
підкреслила, що не схильна вважати, що якийсь талановитий автор обрав собі

'Цитати з «Феноменології досвіду» В. Кебуладзе (Кебуладзе В.І. Феноменологія досвіду. / Вахтанг 
Кебуладзе, Відп. ред. Анатолій Лой. -  К.: Дух і Літера, 2011. -  280 с .) , що демонструють цю тезу:
«Будь-який текст можна зрозуміти лише в контексті інших текстів, у традиції, до якої він належить або яку 
намагається здолати, залучаючись до неї, бодай у такий негативний спосіб [Феноменологія досвіду, с. 26]. 
«...метод аісторичного реконструювання виглядає вельми феноменологічно, адже він ніяк не означає 
апеляції до якоїсь позаісторичної реальності, а отже не потребує метафізичного вчення про цю реальність 
діалектичного або будь-якого іншого ґатунку ...аісторичне рекоструювання взагалі відмовляється від 
прагнення мати справу з фактами або із сутнісними принципами, які зумовлюють поставання цих фактів. 3 
одного боку, воно намагаєтся подолати натуралістичну редукцію історії до низки історичних фактів, тобто 
«об’єктивних» подій, які відбулися колись, і які ми більш-менш адекватно можемо відтворити тепер. 3 
іншого боку, аісторичне реконстрування уникає метафізичного зведення історії до втілення метаісторичних 
принципів (вічних ідей, на які речі цього світу взоруються у своєму бутті, непорушного першорушія, 
божественної еманації, відчуження і повернення до самого себе абсолютного духу, діалектичного зв’язку 
продуктивних сил і виробничих відносин тощо) [Феноменологія досвіду, с. 45-46].
« ...зухвалість у ставленні до попередників подеколи зумовлює оригінальність власного мислення і є 
поширеною настановою серед творців нових філософських концепцій. Натомість вона є майже 
неприпустимою в історичних дослідженнях, зокрема в історико-філософських розвідках» [Феноменологія 
досвіду, с. 49].
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за псевдонім ім’я Діонісія Ареопагіта, але більш повно окреслити напружену 
дослідницьку роботу з цього питання, висвітлити множину версій і кількість 
претендентів на авторство в дисертації, де ім’я «творця» апофатики винесене 
в тему, чи принаймні скерувати до відповідних досліджень, усе ж було б 
варто (с.29-30). Робін Колінгвуд в «Ідеї історії» (1946 р.) переконував, що всі 
освічені люди не мають сумніватися в тому, що автором Шекспірівських п’єс 
є Френсіс Бекон, нині ж ця версія відкинута шекспірознавцями й 
розглядається тільки як конспірологічний анекдот. Версія про те, що під 
іменем Діонісія крився Петро Івер (Ш. Нуцубідзе, Е. Хонігман) приблизно 
цього ж періоду -  чи спростована вона, чи слід рахуватися з нею нині?

Теза ж дисертантки: «Для тих же, хто не згодний з автентичністю 
авторства Корпусу, ми акцентуємо увагу на тому, що інші філософи з цим 
ім’ям сучасній історико-філософській науці невідомі, а отже жодної 
небезпеки, що через це можна буде прийняти Діонісія Ареопагіта за якогось 
іншого автора, а його твори -  за чужі, немає» (с. ЗО), -  при обґрунтуванні 
використання біографічного методу в дисертації виглядає у гіршому випадку 
зверхньо, у кращому -  софістично, оскільки переконливих аргументів на 
користь такої позиції, крім поетичної цитати з Бальтазара в роботі не 
наводиться.

(3) Дисертантка невиправдано нехтує українськими дослідженнями з 
філософської антропології Середньовіччя загалом і, присвяченим Кузанцю, 
зокрема. Слід зазначити принаймні основні праці, наукові висновки яких 
жодним чином не згадують у дисертації: докторська дисертація Б. І. Бичка2 *, 
присвячена католицькому філософському антропологізму (2003 р.), 
кандидатська дисертація 1.1. Михайлової1, де здійснено висвітлення 
онтологічного підґрунтя гуманізму Миколи Кузанського в контексті 
ренесансного неоплатонізму XV ст., а також обґрунтовано, що концепція 
гуманізму для Відродження, -  це зовсім не однорідне поняття, а множина 
значень (2011 р.) та дослідження містичної складової вчення Миколи 
Кузанського О. М. Ярошем4 (2011 р.), аналіз неоплатонічних впливів на 
раннє християнство Г. В. Христокіним, розвідки з філософії любові 
В. Е. Туренка (дослідження важливі в контексті розгляду дисертанткою 
концепції любові-еросу як пізнання).

2 Католицький філософський антропологізм. Історико-філософський аналіз : дис... д-ра філос. наук: 
09.00.05 / Бичко Богдан Ігорович ; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.— К., 2003. 
-  380 с.

Михайлова 1.1. Філософський антропологізм в контексті ренесансного неоплатонізму XV століття : 
дис.... канд. філос. наук : 09.00.05 / Михайлова І.І.; КНУТШ. -  Київ, 2011. -  179 с.

Ярош О. Містичний вимір неоплатонічного вчення Ніколи Кузанського: автореф. дис. ... канд. 
філософ, наук : 09.00.05 / О. М. Ярош; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. -  Д., 2011. -  18 с.
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Це само можна сказати й про багаторічні напрацювання Санкт- 
Петербурзького товариства вивчення культурного спадку Миколи 
Кузанського (О. Е. Душин, 1.1. Евлампієв, М. Л. Хорьков, Л. В. Ципіна та 
ін.) -  історико-філософські й релігієзнавчі дослідження, переклади тощо. Так, 
наприклад, у дисертації К. Б. Зборовська нарікає на «майже повну відсутність 
перекладів праць Геймерікуса слов’янськими мовами» (с. 130) та цитує 
Хорькова, як приклад поблажливого ставлення до цього середньовічного 
мислителя, тоді, як саме Хорькову належить дослідження, присвячене 
аналізу того, що концепція соіпсісІегПіа оррохіїогиш М и к о л и  Кузанського є 
результатом переосмислення метафізичних філософських моделей Мейстера 
Екхарта й Ееймерікуса із Кампо (їхні метафізичні системи, у свою чергу є 
інваріантами сприйняття ними метафізики Альберта Великого) а також 
переклад російською «Основоположних теорем щодо всього універсуму 
Геймерікуса5.

Йдеться не про формальнощі чи науковий етикет, а про сутнісні для 
історії філософії висновки, важливі для того, хто пише про антропологічне 
вчення Кузанця, з якими не обов’язково погоджуватися, а можна (й часто 
навіть потрібно) сперечатися, та все ж не ігнорувати. Власне полемічний 
характер академічного філософування -  це також дарунок Середніх віків.

Також видається необхідним відмітити деякі технічні зауваження щодо 
оформлення:

1. Сприйняттю роботи посприяло б, якби усі посилання на дослідників 
спроваджувалися вказівкою на номери джерел у списку літератури. Це 
дозволило б уникнути розходжень у описі теоретичної бази дослідження та 
спискові літератури. Так, наприклад, дослідники Володимир Бібіхін і Ернест 
Хонігман, згадуються, як такі чиї наукові доробки слугували основою 
дисертації (с. 19), проте їхні імена в списку джерел -  відсутні; також двічі 
згадуються російські знавці Кузанця Юзеф Печурчик і Лада Ципіна й 
німецькі -  Фрідріх Пукельсхайм (Б. РикеЕІіеіт) і Ганс Ґерхард Зенгер 
(Н. в . Senger) (с. 99; 109), одного разу -  американський Морімічі Ватанабе 
(Могітісіп \Vatanabe), Кадзухіко Ямакі (К. Уатакі) ін., але посилань на їхні 
праці у списку немає.

Хорьков М. Л. Единство, множество, троичность: некоторые особенности развития средневековой 
метафизики в Рейнском регионе в XIV—XV вв. // Историко-философский ежегодник' 2007. — М., Наука, 2008. 
-  С. 30-87. Приложение (перевод с латинского):
Г ейм ерик де  К ам по. «Основополагающие теоремы относительно всего универсума». С. 92-99. (На русском 
языке).
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2. Наявна певна недбалість, а часом непослідовність у переданні імен 
зарубіжних дослідників. Прийнятою вважається стратегія, за якою оригінальні 
імена дослідників, чиї твори ще не перекладено українською, подаються в 
дужках після українського варіанту, який пропонує дисертант. Це важливо для 
розвитку українського наукового дискурсу не менше, ніж переклад понять, 
крім того нехтування цим правилом може призвести, а іноді й призводить у 
дисертації до плутанини:

італійська дослідниця Ґ. Федерічі Весковіні (G. Federici 
Vescovini), названа в роботі просто «Г. Весковіні» (с. 19) або 
G. F. Vescovini (с. 48), а у списку літератури вказана із порушенням 
алфавітного порядку від літерою «G» -  за іменем Ґраціелла, а не за 
прізвищем (с. 219);

британський дослідник Ендрю Лут (Andrew Louth), 
зазначений, як «А. Луз» (с. 29);

американські дослідники С. Беґґіані (Seely J. Beggiani), як 
«Беггьяні» (с. 29), С. Джерш (Stephen Gersh), як «Херш» (с. ЗО), 
Р. Гетевей (Hathaway) уперше згадується в роботі, як «Р. Хазавей» 
(с. ЗО), а в другому розділі цей же дослідник постає як «Роланд 
Хатауей» (с. 48-49), Джаспер Гопкінс (Jasper Hopkins) названий 
Джасером Хопкінсом (с. 172)

французький автор М. де Ґандільяк (Maurice de 
Gandillac) -  «Ганділліак» (с. 48) та ін.

російський автор Юзеф Печурчик згадується у тексті 
двічі, як «Печурик» (с. 99; 109).

Частину дослідників у підрозділі 3.1. (с. 99) і далі за текстом 
(наприклад, на с. 187) дисертантка пише виключно латиницею, тоді як їхні 
імена для українського простору аж ніяк не нові, серед них, наприклад, 
Бернард Макґін (Bernard McGinn) і Стефан Свєжавськи (Stefan Swiezawski).

3. На с. 50 дисертації немає належним чином оформленого 
посилання на уривок російського перекладу книги Олександра Голіцина 
(п. 14 літератури). Електронна адреса журнального перекладу вже 
нерелеватна. Текст цієї статті на інших ресурсах вказує, що дисертантка не 
лише за нею цитує Жана Ваннесте, як вказано на с. 51, ай  дублює помилки 
наявні у перекладі: «...в то же время как он заявляет, что «Мистическая 
теология» является центральной частью церковной иерархии, различение 
Роже Qcologia (теологии) (разговор о боге «Божественная и мистическая 
теология») и Oikonomia (сотворенный мир; «Божественная и церковная 
иерархии»), которому он прибегал для того, чтобы рассматривать иерархию в 
отрыве от остальных сочинений корпуса, устанавливает искусственное
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разделение в учении Дионисия и разрушает связи его системы». Цитата зі 
с. 50 дисертації: «Наприклад, Роже розрізнює Qcologia (розмова про Бога -  
«Божественна та містична теологія») та Oikonomia (створений світ -  
«Божественна та церковна ієрархії») для того, щоб розглядати ієрархію 
окремішньо від інших творів Корпусу, порушуючи таким чином єдність 
налагодженої системи Діонісія».

Дисертантці слід було б звернутися до оригіналу праці Голіцина, 
опубліковного англійською5 6, тоді б вдалося уникнути помилок, допущених у 
перекладі: прізвище дослідника René Roques -  не Роже, а Рок і проводив він 
розрізнення між ОєоХоуіа (а не «Qcologia») й Okovopia.

4. На с. 70 дисертації Ксенія Борисівна наводить цитату з книги 
«Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist Tradition» двох авторів Сари 
Клітенік Вер (Sarah Klitenic Wear) і Джона Діллона, приписуючи її виключно 
останньому досліднику, у той час, як основник автором є саме С. К. Вер. 
Відповідно до рецензії в журналі з теологічних студій Дж. Діллон як 
колишній науковий керівник С. К. Вер виступав науковим консультантом і 
долучився до написання лише деяких розділів7.

Висловлені зауваження в цілому не впливають на позитивний 
висновок щодо дисертації та мають дорадчий характер. Основні наукові 
положення, висновки та рекомендації принципових заперечень не 
провокують.

Зміст автореферату належним чином відображає основні положення 
актуальності, новизни дослідження, його теоретичної основи та висновки 
дисертації, що виносяться на захист.

Наукові результати дисертації повного мірою відображені у статтях, 
опублікованих у наукових фахових виданнях України, а також були 
апробовані на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.

5 Hieromonk Alexander (Golitzin) Et Introibo Ad Altäre Dei: The Mystagogy of Dionysius Areopagita,
with Special Reference to Its Predecessors in the Eastern Christian Tradition, 1994, P. 30-31.

7 «Most of this book was written by Sarah Klitenic Wear, with her former supervisor John Dillon advising 
and contributing some sections (although it is not clear which ones)».

Rosemary Arthur; Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist Tradition: Despoiling the 
Hellenes. By Sarah Klitenic Wear and John Dillon., The Journal of Theological Studies, Volume 59, 
Issue 2, 1 October 2008, Pages 811-813.
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Дисертація Ксенії Борисівни Зборовської «Антропологічна рецепція 
спадщини Діонісія Ареопагіта у філософії Миколи Кузанського» є 
завершеною науково-дослідницькою працею, що містить нові науково 
обґрунтовані результати, які дозволяють встановити глибину сутнісного 
зв'язку антропологічного вчення Миколи Кузанського з містичною 
доктриною Діонісія Ареопагіта, розширюють уявлення про філософські й 
теологічні тенденції Пізнього Середньовіччя (зокрема, реконструюють 
антропологічні концепції класиків західної схоластики Альберта Великого, 
Раймунда Луллія та Геймерікуса де Кампо, малодосліджені в Україні), а 
отже, сприяють розвитку вітчизняних історико-філософських досліджень, 
наближенню їх до західних зразків і представляють науковий інтерес для 
світової науки.

Актуальність дослідження не викликає сумнівів, рівень вирішення 
поставлених завдань, наукова новизна дисертації та ступінь обґрунтованості 
винесених на захист наукових положень, відповідають кваліфікаційним 
вимогам МОН України до кандидатських дисертацій, вимогам пунктів 11- 
13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р., зі змінами, 
затвердженими Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 
19 серпня 2015 р., №1159 від ЗО грудня 2015 р. та № 567 від 27 липня
2016 р.

Авторка представленої роботи, Ксенія Борисівна Зборовська, заслуговує 
на присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за 
спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії.

Офіційний опонент,
методист II категорії
відділу навчально-виховної роботи
Національного центру
«Мала академія наук України»,
кандидат філософських наук Л. В. Терехова

Підпис Терехової Л. В. засвідчую, ч

І. М. Савченко
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на присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за 
спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії.

Офіційний опонент,
методист II категорії
відділу навчально-виховної роботи
Національного центру
«Мала академія наук України»,
кандидат філософських наук Л. В. Терехова

Підпис Терехової Л. В. засвідчую 
Вчений секретар Вченої ради 
Національного центру 
«Мала академія наук України», 
старший науковий співробітник 
кандидат педагогічних наук
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Відділ діловодства та архіву 
мавського національного універш  

імені Тараса Шевченка

І. М. Савченко
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