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Ми маємо перед собою оригінальне дослідження, яке спрямоване на 
знаходження відповіді на питання, чи можемо ми, люди, не лише мати певне знання 
про предмети у світі, а й отримати певне знання про саме наше знання. Тобто 
предметна сфера дисертаційного дослідження окреслюється досить однозначно: 
провести аналіз нашого знання як такого -  йдеться про усталене розуміння «знання» 
як знання про предметний світ, -  з тієї ж самої точки зору у якості предмета пізнання. 
Оскільки йдеться про будь-яке знання, що претендує на предметне визначення, що я 
розумію у традиційно-кантианському дусі як його, знання, всезагальність, 
необхідність та об’єктивність, то ми попадаємо у картезіанську метафізичну традицію 
вивчення знання як акту знання, тобто як дії з самовідношення, самознання, само- 
знайомства з собою чи, що може означати у філософській мові те саме -  
самосвідомість, Я, Ego.

Автор дисертаційного дослідження, яке ставить перед собою цю мету, Олег 
Бондарь, цілком обґрунтовано відводить для власного дослідження нішу філософії 
суб’єктивності. Її в принципі можна звати так спільно для класичної і сучасної 
філософії, хоча для найновітньої філософії йдеться про ту саму проблематику в 
іншій інтерпретації -  як лише необхідні зверенння до філософії суб’єктивності (Дітріх 
Генрих), феноменологію Гусерля та філософію розуму (philosophy of mind). Сам же 
пошукач ступеню кандидата визначає її у класичних термінах спекулятивної 
філософії, тобто філософії, котора робить наголос на особливій позиції та досвіді 
рефлексії та саморефлексії, оминаючі з’ясування ролі емпіричної основи пізнання і 
маючи своїм переважним предметом лише позаемпірічне -  те, що має значення 
абсолютного, трансцендентного, або значення того, що виходить за межі 
предметного досвіду, але обумовлює його -  трансцендентального. У такому ракурсі 
«об’єкт дисертаційного дослідження» достатньо точно визначений його автором, а 
саме як дослідження через «оптику спекулятивної філософії Г. Гегеля» (стор. 1 ).

Важливо відзначити, що, саме завдяки зверненню до спекулятивної, 
метафізичної, традиції Олег Бондарь опиняється у самому речищі аналогічних 
пошуків сучасної філософської думки -  численних інтерпретацій праць німецької 
класики Канта, Фіхте, Гегеля, Шелінга, так і найновітніших продовжень філософських 
пошуків відповіді на поставлене у цій дисертації питання. Це свідчить про академічну 
актуальність обраної теми, практичне значення якої здатно оприявнитись в умовах
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розвинутого методологічного обговорення природи знання яку природничих науках, 
так і в суспільно-гуманітарних дисциплінах.

Спробуємо схематично реконструювати загальні рамки дослідження, у межах 
яких побудована дисертаційна розвідка.

По-перше, прояснення поставленого питання про адекватність нашого 
самознання в актах пізнання здатне дати відповідь на питання про обґрунтування 
знання, важливість якого не треба доводити. Проблема обґрунтування знання 
набуває актуальності разом з виникненням сучасної науки і чітко ставиться разом з 
застосуванням спекулятивного методу у метафізиці Декарта, що вказує на акт 
самосвідомості, Ego cogito, мисляче Я, як на кінцеву засаду неперервності досвіду, 
отже агента синтезу чуттєвих даних у факт (об’єктивного) знання. У якості головної 
теми аналізу пізнання цей поворот у філософії набуває класично формулювання у 
першій критиці Канта під титулом Коперніканської революції. Це ясне розуміння 
невіддільності знання від суб’єктивності, що його продукує: предметного змісту 
знання від актів самосвідомості, яка супроводжує будь-які акти пізнання, без 
визнання чого ми не здатні дати відповідь на питання, завдяки чому та яким чином з 
недовершеного, неуникнено емпірично обмеженого у часі і просторі, людського 
досвіду ми здатні генерувати всезагальне, необхідне і об’єктивне -  наукове -  знання. 
Або у який спосіб універсальне знання породжується з конечного досвіду -  відповідь 
на яке дається Кантом через визнання привнесення самосвідомістю, Я, 
трансцендентального значення в емпірію сприйняття речей. Включаючи власні 
психологічні якості суб’єкта.

Після Канта це положення у тій чи тій ступені стає невід’ємною 
методологічною тезою у класичних і сучасних теоріях пізнання (епістемологічних 
вченнях), а також у різноманітних теоріях науки і наукового прогресу. Сьогодні набув 
значення загальника сумнів щодо можливості для науки досягнути емпіричних 
спостережень, чистих від будь-якого привнесення суб’єктивних інтерпретацій, що для 
філософів, у тому числі філософів науки, свідчить про роль само-знання в отриманні 
знання.

Для рефлексивної, спекулятивної, традиції у філософії питання про 
адекватність самопізнання у термінах предметного знання стає центральною 
проблемою самообгрунтування. Гегелеве поняття «абсолютного знання» як мети 
для філософії містить у собі уявлення такого кінцевого знання, яке, водночас, 
повністю знає себе (свої засади, шлях і спекулятивний метод досягнення знання), 
тобто є абсолютно обґрунтованим. У цьому відношенні постановки питання автор 
дисертації на основі професійної екзегези (про це нижче) тексту «Передмови» 
Гегелевої «Феноменології духу» добре розкриває «теоретичні й методологічні засади 
дослідження принципу суб’єктивності та постановку питання про самообгрунтування 
суб’єктивності» (Див.: Розділ 1 та 1.1).

Всі подальші розділи і підрозділи дисертаційної розвідки рухаються згідно 
внутрішній логіці розгортання цього протиріччя, досить скрупульозно екстрагованій
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Олегом Бондарем у відповідних класичних та сучасних авторів. Я не бачу сенсу 
вслід за ним повторювати всі прослідковані численні нюанси та суперечності у 
філософських пошуках відповіді на поставлене загальне питання про можливість 
самознання, отже самоогрунтування знання через самовідношення. Спробую 
окреслити загально відомі головні ходи думки у його вирішенні.

Якщо самосвідомість конститутивно супроводжує акти знання, то чи можна 
зробити предметом пізнання саму цю людську здатність. Якщо ми припустимо, що це 
принципово можливо, тоді ми маємо з’ясувати, який предметний зміст може бути у 
такого знання -  самосвідомості, оберненої на себе. Загальна відповідь: якщо знання 
є те, що принципово не залежить від людини, отже також включає у себе ту можливу 
якість, котру привносить у предметний зміст знання акт самосвідомості, але так, що 
остання апріорі входить до головних характеристик знання (припустимо тих, що 
зазначені Кантом), то ми попадаємо у відоме коло міркувань, щодо природи Я та 
його самознання.

Воно обмежено двома крайніми позиціями-полюсам. На одному полюсі -  точка 
зору, згідно якої Я повністю співпадає з самим знанням, яке воно супроводжує, отже 
тяжіє від інтерпретації (агента) самосвідомості як того, що не може бути предметом 
пізнання (раціональна психологія, паралогізм -  Кант) до розуміння Я як ніщо (Сартр). 
На іншому -  позиція про неспівпадіння, протилежність Я предметному змісту знання, 
у конституванні якого воно бере безпосередню участь та на яке воно спрямовано і 
від якого відрізняється за самою критичною природою свідомості «про себе». 
Останнє відомо як протиріччя з самим собою -  від неспівпадіння Я і не-Я, 
«абсолютного» і «індивідуального» Я, напругу між «ділом-дією» Фіхте до розгортання 
історії культури (Buildung) через протилежності -  само відчуження (Entfremdung) і 
покладання Я у предметних втіленнях індивідуальних дій та створених речах аж до її 
завершення в «абсолютному знанні» самообгрунтованої філософії у 
«Феноменології» Гегеля.

В обох крайніх точках зору на можливість самознання є спільне: у кінцевому 
рахунку йдеться про те, що самосвідомість, Я мають співпасти з предметним змістом 
знання. Або як зникаючий момент змісту, який входить в головні характеристики 
знання. Або як кінцевий результат процесу подолання само суперечності 
обґрунтування знання. Який завершується абсолютним знанням, тобто знанням з 
цого повним самообгрунтуванням. Співпадіння Я з самим собою у процесі само 
розрізнення предмету і його усвідомлення або у намаганні тематизувати сам 
«власний» акт самосвідомості, є засадою поняття самототожності суб’єкта, Я=Я, і є 
кінцевою засадою філософського уявлення про самосвідомість. Поняття 
самототожності чи тожсамості, у свою чергу, задає рамки інтерпретації свідомості і 
знання як факту свідомості. Йдеться про те, що, якщо ми залишаємось у межах 
спекулятивної конструкції Я, запропонованої філософією Модерну, особливо 
німецькою класичною філософію, то нам не вдається вийти за рамки цього кола, або 
у термінології автора дисертації, «циркулярного руху», який задається вихідним 
принципом самототожності Я.
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Дисертаційне дослідження рухається у напрямку деталізації цих загальних 
рамок відповідей на поставлену у дисертації проблему. Крім лінгвістичної роботи по 
семантичному уточненню українського перекладу окремих понять, важливих для 
розуміння класичних текстів у контексті дисертаційного дослідження, я б виокремив 
як приклади його вдалих місць, що підтверджують професійну відповідальність та 
добре знання автором оригінальних текстів наступне. Це -  аналіз складної 
Сартрівської роботи «Трансцендентність его» (див.: стор. 12), діалог з серьозними 
філософами сучасності -  Каром, Генрихом та ін. — і спроба за допомогою звернення 
до класиків вказати на недовершеності у їхніх спробах відповіді на питання, 
поставлені перед нами рефлексивною суперечність феномену самосвідомості. Так, 
наприклад, автор цього дослідження вказує на недовершеність міркувань Девіда 
Кара щодо розрізнення в актах самосвідомості емпіричної і трансцендентальної 
свідомість, або мислення, яке спрямовано на себе як на об’єкт з певними 
ментальними якостями, або як на того, хто мислить, отже долає власні емпіричні 
якості (див.: стор. 19 й далі). Втім, якщо ми разом з автором дисертації звернемось 
до класика, то можем вирішити ділему «трансцендентального-емпірічного» через 
звернення до Гегелевого спекулятивного розуміння «поняття» яке за визначенням 
поєднує у собі і предметні значення речі і саму думку про них (там само). Менш 
вдалим, здається, є критика так званої НОТ теорії, яка розв’язує безкінечність 
парадоксу мислення про мислення -  вибудовою концепції рівней свідомості 
попередніх свідомостей: автором дається лише вказівка на регрес у безкінечність, 
хоча у практиці дисциплінованого мислення ми постійно безкінечно повертаємось до 
попередніх рефлексій щодо того чи того предмета так, як це, до речі, притаманно, 
філософії, що зовсім не породжує регрес у безкінечність пошуків відповідей на 
безкінечні питання (див: стор. 31 і далі).

У цьому пункті ми підійшли до тих сюжетів зазначених парадоксів 
суб’єктивності, які торкаються не стільки з’ясування можливості предметного знання 
про само-знання, скільки прояснення ефективності самого спекулятивного метода та 
його меж у відповіді на ці питання.

Поясню це цитатою з одного з найвідоміших сучасних філософів -  
феноменолога і представника «philosophy of mind» Дена Захаві, який зазначає, що 
треба розрізняти дорефлективну самосвідомість, яка безпосередня, імпліцітна, 
нестосункова (non-relational), така, що не об'єктивується, не концептуалізується, є 
непропозиціональним само-знайомством, від рефлективної-самосвідомості, яка є 
експліцитною, раціональною, опосередкованою, концептуальною та об'єктивуючою 
тематизацією свідомості. Згадка про цю позицію у сучасній думці дає нам можливість 
відтінити те, що я б назвав, певною «завузькістю» спекулятивного шляху розкриття 
цієї широкої теми філософії самосвідомості, який обрав Олег Бондарь. І це є моїм 
головним зауваженням до дисертанта та його роботи.

Я маю на увазі насамперед феноменологічну трактову поняття 
самосвідомості, Я, Его. Для зрілого Гуссерля -  це, насамперед, інтерпретація Его у 
термінах агенції дії, «трансценденція в іманентності», що, до речі, вплинуло на 
Сартрівське розуміння трансценденції Его. Ми можемо побачити цей підхід у
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Габермасівському поняття «напів-трансценденції», що означає такий спосіб 
усвідомлення речей у світі ( і_єЬєпб\л/є 1ї ), який надає можливість суб’єкту краще 
самозрозуміти себе. Мається на увазі, що у цьому після-кантівському розумінні 
єдності трансцендентального і емпіричного характеру самосвідомості, батько 
сучасної феноменології дає відповідь на питання розрізнення двох модальностей Я: 
супроводження актів пізнання і можливості знання про себе як агенції ноематичних 
інтенціональних сенсів. Те питання, до межі відповіді на яке приходить пізній 
Гусерль, звучить у моєму переказі так: Як можна перевести нерефлексивну 
свідомість, котора як горизонт супроводжує всі акти свідомості, у рефлексивний, 
явний, стан повного ейдетичного знання про світ, що означає повністю обґрунтувати 
науковчення. Розуміння Его як агенції трансцендування, у тому числі у сферу 
інтерсуб’єктивності, дає нам інший вимір відповіді на питання, яке ставить 
дисертація. Це вимір часу, історичності, тобто тієї реальності, онтології, у якій час 
надає відповідь на парадоксальність рефлексію над рефлексією, відповідь, яку ми 
всі можемо спостерігати на собі.

Спираючись на оживлений авторитет спекулятивної філософії, що має повне 
право на існування у сучасній філософській поліфонії, автор дає свою, онтологічну, 
відповідь на вірно поставлені та визначені їм ділеми та апорії самосвідомості в 
рамках спекулятивної традиції філософії суб’єктивності. Він самостійно приходить до 
ідеї, яку я тут мав на увазі, кажучи про Я в термінах агенції, — до «трансценденції в 
іманентності» -  знаходить висловленою у Гегелевий спосіб як динамічну діалектику 
«суб’єкта-субстанції» або погляд на феноменологію духу, культури, як свідоме 
«покладання» субстанційного світу суб’єктом та повернення його собі у 
«циркулярному русі» як опредметненої самосвідомості (див. особливо, Розділ 3 та 
4). У такий спосіб суб’єкт отримує багатоопосередковане знання -  «Поняття» як 
«абсолютна єдність буття і рефлексії» (Гегель) -- в істині якого присутня єдність і 
предмета і предметного знання про себе, Я.

Як в цілому оцінити філософську необхідність авторського доробку у цьому 
дослідженні? Я дозволю собі висловитись так. Дисертаційне дослідження у 
кінцевому рахунку приводить нас до вірного висновку про те, що те, що звемо 
універсальним знанням, тобто тим, що має значну ступень всезагальності, 
необхідності та об’єктивності, містить як власний невід’ємний вимір нашу свідомість 
як акт і факт самосвідомості. Отже, робить правильний висновок автор 
дисертаційного дослідження, ми маємо говорити про онтологічне значення принципу 
суб’єктивності: Я наявне у бутті знання як такого; знання як такого не має без буття у 
ньому Я; я і знання, сказати б, взаємоонтологічні -  привносять модус буття -  
об’єктивність, як похідну рефлексивного процесу пізнання -  один до одного, тобто у 
саме знання.

Тобто ми повертаємось до загальної атмосфери увічненого принципу 
Модерну: немає знання про речі самі по собі, а лише у формі людського активного 
знання та самопізнання. Після такого висновку неспокійний філософський розум має 
заново пройти шлях від критичного осмислення Канта у німецькій класичній 
філософії, попасти у неокантіанство, посперечатись з цієї позиції у Давосі з
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Гайдеггером, разом з останнім переосмислити феноменологію Гусерля як онтологію 
Dasein та Authentizitaet, спробувати зрозуміти сутнісні думки екзистенціалізму 
(Сартр), повернутись з Габермасом до комунікативної інтерпретації філософії 
суб’єкта, філософії суб’єктно-центрованого розуму та на цьому шляху знайти сучасні 
розробки філософії розуму, інтеллекта (Philosophy of Mind), щоб знову -  циркулярно 
-  повертатись до вічних проблем філософії у авторів, з якими дисертант діалогізує та 
дискутує у своєму дисертаційному тексті.

Саме у цьому, а не у знаходженні, немовби, достатньо ясної відповіді у 
спекулятивній філософії Гегеля, я бачу плідність шляху, обраного автором. А саме: 
його спекулятивний підхід до виокремлення «чистої» форми самосвідомості як 
конститутивного акту у виникненні феномену буття знання, знання як факту буття 
людини і як осягнення об’єктивності, здатний задати перспективу цього циркулярного 
руху від Декарта до наших філософських сучасників у пошуках відповіді на те, чим є 
знання sue generis. Здатний -  для тих, хто опанує цей пересичений цитатами, 
перегукуваннями філософів різних епох текст, щоб отримати певні орієнтири для 
розуміння засадничих побудов філософів і філософських течій, які я щойно 
перелічив вище. Саме для них, тих, хто візьме до рук та опанує це дослідження, яке, 
забігаючи у наперед у висновки та оцінки, варто мати оприлюдненою у той чи той 
спосіб, хоча і попередньо дуже добре відредагованої задля прояснення авторської 
думки та мовних новацій, можуть мати значення мої зауваження до тексту.

Фактично, ця чеснота дисертаційного дослідження як певного, місцями 
ускладненого, прояснення базового рівняння філософії самосвідомості є головним 
доробком пошукана. Разом з тим, саме тому авторська -  інколи скрупульозна -- 
екзегеза, яка залишається у колі розуміння самосвідомості і спекулятивного методу, 
заданого класикою, не прояснює найглибшої засади цієї традиції -  поняття 
самототожності, ідентичності, яке кінцево грунтує модерне уявлення про 
самосвідомість, Я, Его. Згадаю тут разом з Гайдеггером та сучасними філософами 
питання про уявлення як ту універсальну людську здатність, на яку вказував Кант у 
пошуках останнього підгрунтя апріорної синтетичної функції самосвідомості. Лише 
торкнусь значення найновітнішої філософської уваги до поняття автентичності, що 
було викарбувано в межах іншої, ніж Гегелева, фундаментальної онтології, яка 
відкриває замок замкненого «циркулярний рух» класичного уявлення про 
самототожність Я. Ми, наприклад, можемо побачити величезний інтерес у сучасній 
гуманітаристиці до принципу самототожності -  до поняття ідентичності, що виходить 
за рамки Гегелева поняття, розвинутого у «Феноменології», Sichselbstgleichheit, 
«самому собі рівного», в контексті розмови про суб’єкт, який тоді стане дорівнювати 
собі, коли пізнає, опанує субстанцію та стане субстанційним. Численні філософські 
видання на тему автентичного життя та присвячені питанням людської національно- 
етнічної та інших типів колективної ідентичності заполонили полиці західних 
книжкових лавок й також входять у наше інтелектуальне і повсякденне життя. Цим 
зауваженням я зовсім не маю намір увести дискусію про самообгрунтовуючий 
принцип суб’єктивності у бік. Навпаки, цим я хочу звернути увагу автора та 
потенційних читачів тексту дисертації на можливість подальшого руху думки, 
розвинутої у цьому дисертаційному дослідження, у пошуку менш спекулятивних
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відповідей на головні філософські питання: що є Я або хто ми є та що Я, ми можемо 
знати.

Кілька ремарок про мову дисертації. Вище на прикладі згадки про концепцію 
Дена Захаві я переклав його характеристику нерефлективної свідомості non-relational 
у спосіб автора дисертації як нестосунковість. Це своєрідний філософський 
неологізм Олена Бондаря, який вказав мені на реальний зміст та ефективність 
запропонованих них мовно-філософських новацій по тексту, таких як: 
самоустосований, самоопосередкувальний тощо. Справа у тому, що перед 
дисертантом при проясненні характеристик акту самосвідомості постало лінгвістичне 
завдання мовно відрізнити свідомість, спрямовану на предмет, тобто те, що зветься 
пізнавальним відношенням, від відношення на- чи до-себе, яке притманне его-актам. 
Німецька мова дає можливість такого розрізнення. Selbstbeziehung, Beziehung має 
чудове значення не лише само відношення, а й емоційного, блиького зв’язку, як між 
двома людьми. Ця модальність перекладу втратилась би, якщо перекладати це 
через звичайне поняття «відношення», яке не передає того, що я б назвав 
переживанням самосвідомості.

Все сказане вище надає мені право зробити висновок, що дисертаційне 
дослідження Бондаря Олега Володимировича "Спекулятивне обгрунтування 
принципу суб'єктивності" 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 Бондаря Олега Володимировича на тему: "Спекулятивне 
обгрунтування принципу суб'єктивності" є самостійним науковим дослідженням, а 
його автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата філософських 
наук зі спеціальності 09.00.01 -  онтологія, гносеологія, феноменологія.

В.О. Завідувач відділу філософії культури, етики і естетики 
Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Відділ діловодства та архіву
■ Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента кандидата філософських наук, доцента, доцента кафедри англійської 
філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського

Київського національного лінгвістичного університету 
Солодкої Олени Олександрівни 

на дисертацію
Бондаря Олега Володимировича

«Спекулятивне обґрунтування принципу суб’єктивності», поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 

09.00.01 -  онтологія, гносеологія, феноменологія

Актуальність теми дисертаційного дослідження Бондаря О. В. 

«Спекулятивне обґрунтування принципу суб’єктивності» є обумовленою 

новітніми експлікаціями теорії суб’єктивності, які даються взнаки на тлі 

поліконтекстуальних ре-актуалізацій та ре-інтерпретацій класичних 

філософських дискурсів у студіях останніх десятиліть, що супроводжуються 

потужними неогегельянськими рецепціями. Наголос на емерджентному 

характері теорії суб’єктивності; певне дистанціювання від гучної 

постмодерної тематизації «смерті суб’єкта»; послідовний перегляд низки 

усталених штампів західної філософії XX ст., таких як розрив між 

континентальною традицією та англо-американською аналітичною 

філософією, перевизначення меж метафізики та епістемології, в рамках якого 

або епістемологія стає здатною «інкорпорувати рефлексивні елементи», або 

метафізика розглядається як епістемічна теорія, «спрямована на досягнення 

повного знання того, що дається свідомості (Mind) через категоріальну 

структуру» (Т. Рокмор), переосмислення понять «ідеалізм», «діалектика» 

тощо, - найбільш загальні риси таких експлікацій. Подібно до того, як 

підґрунтям «лінгвістичного повороту» називають відомий з часів Б. Рассела і 

Дж. Мура «міф креації» аналітичної філософії через повстання проти Канта і 

Гегеля, теперішній поворот до суб’єктивності супроводжується 

реставрацією інтересу до класичного німецького ідеалізму та філософії 

Гегеля зокрема. «Інтегральний підхід до Гегелевої системи» (Д. Генрих), 

збереження «концептуального холізму» Гегеля (Дж. Навікас), - правило, що 

уособлює новий реставраційний пафос, дотримання якого виявляється

Від
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету j
...- -ІШИі Тапася Ш*и»иац<«>
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2

можливим лише через відтворення цілісності інтелектуальної ситуації 

німецької класичної філософії.

Міжнародний дослідницький «Ієна проект», ініційований Д. Генрихом 

у 1985 р., завданням якого була реконструкція інтелектуальної ситуації в Ієні 

1789-1795 рр., як і філософські студії самого Д. Генриха та започаткованої 

ним «Гайдельберзької школи», які стали точкою відліку для дисертаційного 

дослідження, можна назвати символічною ознакою цього новітнього 

повороту до філософії суб’єктивності.

Сили тяжіння «Гайдельберзької школи» не уникає і дисертант. Слід 

зазначити, що підхід Д. Генриха, принаймні дискурсивно, постулюється у 

тексті як титульний. Аналіз теоретичних й методологічних засад дослідження 

починається (підрозділ 1.1) з розгляду «суб’єктивності як принципу» 

сформульованому через тезу Генриха: «Суб'єктивність є знанням, «завдяки 

якому ми початково перебуваємо у певному відношенні до нас самих. Про 

таке знання можна говорити як про самосвідомість». Дисертант називає його 

«ключовим» в контексті даного дослідження (С. 22). Далі (підрозділ 1.2) це 

визначення тематизується як «особливість самосвідомості, що унікально 

виявляє своє центральне місце в закріпленні пізнавального ставлення до 

світу», і як таке, не втрачає для дисертанта своєї значущості у подальшому 

критичному аналізі одного з центральних принципів Генрихової теорії 

суб’єктивності, а саме: тлумачення безпосередності як сутності 

самосвідомості (С. 63). І якщо питання «безпосередності» дисертант вважає 

«вразливим для критики, оскільки в такому разі втрачається проблематика 

генези самосвідомості» (С. 63), то власне епістемічний підхід зберігає 

значущість та поетапно засвідчується у тексті: через Мету дослідження: 

«Здійснити спекулятивне обґрунтування принципу суб'єктивності, тобто 

експлікувати суб'єктивність як безпосередню єдність знання і предмета» (с. 

17); знаннєву самотематизацію «Я»; і зрештою через Гегелеву модель 

«епістемічного самостосунку» у її визначенні Генрихом як «генетичної 

предметності» (Розділ 4). З Генриховим аналізом «рефлексивної теорії
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самосвідомості», який помітив, що «спроба опису самосвідомості, що 

спирається на рефлексію, тобто знання свідомості про себе як про певний 

предмет, призводить до кола в обґрунтуванні» (С. 54), дисертант пов’язує і 

проблематизацію онтологічного статусу суб’єктивності (далі йдеться), 

поворот до якого власне і утворює спекулятивну колізію роботи.

Водночас, хоча тематизація ідей «Гайдельберзької школи» цілком 

аргументовано стає провідним дискурсивним прийомом дисертанта, однак, 

особливої уваги заслуговує, що представлена в дисертації стратегія 

дослідження не вичерпується лише ретельним історико-філософським 

аналізом доробку «Гайдельберзької школи», але послідовно реалізує 

програмну ідею побудови «несуперечливої моделі суб’єктивності» на тлі 

поліфакторнош критичного переосмислення цього доробку.

Позаяк, структура роботи, джерельна база та вживаний вокабуляр 

оприявнюють перетин принаймні кількох впливових контекстів, значимо 

присутніх сьогодні у розробці теорії суб’єктивності. Опрацювання складної 

взаємодії цих контекстів утворює особливий модус актуальності і новизни 

дисертаційного дослідження.

По-перше, йдеться про напрям, який можна визначити як 

«континентальний» в усталеному значенні, який, безумовно, пов'язаний з 

працями Д. Генриха та «Гайдельберзької школи» (Д. Генрих, М. Франк, У. 

Потаст та ін.), але також і з цілком незалежною потужною традицією 

європейських досліджень німецької класичної філософії, германістики, 

практичної філософії, інтегруючим фокусом яких останнім часом визнається 

філософія суб’єктивності.

Критичний аналіз ідей «Гайдельберзької школи» зсередини 

«континентальної» традиції можна назвати структурною віссю дисертаційної 

роботи. Традиція ця представлена у тексті достатньо серйозним колом 

авторів, у якому номінативно домінує концепція К. Дюзинга та реставрована 

ним Гегелева «асиметрична модель самосвідомості».
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Наведена дисертантом теза К. Дюзинга щодо необхідності розрізнення 

«логічних та ідеологічних» аргументів у критиці теорії самосвідомості, з 

наступним зазначенням «парадоксу нескінченної ітерації», або аргументу 

«кола», як єдиного, «що заснований виключно на логічних підставах», отже, 

«має бути спростованим будь-якою теорією суб’єктивності, яка прагне 

обґрунтування» (С. 56), увиразнює один з базових принципів методології 

дисертаційного дослідження. А саме: в дусі настанови Дюзинга дисертант 

послідовно дотримується принципу розрізнення «логічних та ідеологічних» 

аргументів та орієнтується на логічний аналіз теорії суб’єктивності, який 

вибудовується через ре-інтерпретацію спекулятивної логіки Гегеля.

Провідна ідея запропонованої дисертантом ре-інтерпретації 

представлена через зазначення у Вступі «спекулятивного методу» як 

основного в рамках дослідження, застосування якого «зумовлюється 

суперечливим характером єдності знання про предмет і самознання, 

потребою у непредметному (негативному) обґрунтуванні сутності рефлексії» 

і зрештою «необхідністю експлікації онтологічного статусу принципу 

суб’єктивності» (С. 17-18).

Таким чином, центральна спекулятивна (діалектична) колізія роботи 

розкривається як узгодження онтологічної та епістемічної тематизацій 

суб’єктивності. Сучасні дискусії навколо моделі розв’язання цієї колізії у 

Гегелевому проекті «осягнення суб’єкта як водночас і суб’єкта і субстанції» 

(С. 204) стають предметом заключного розділу 4.

Релевантність тез новизни обумовлена дослідженням динаміки у 

розв’язанні цієї колізії, і як така, не викликає сумніву.

По-друге, студії Д. Генриха разом з дослідницьким колом, яке 

утворюється навколо «Гайдельберзької школи», і яке не вичерпується 

континентальною традицією, складають окремий контекст у роботі.

Хоча ідеї «Гайдельберзької школи» походять ще з публікацій 70-80-х 

рр., значущим фактором для розвитку філософії суб’єктивності слід визнати 

масштабне обговорення, якого вони зазнають в англомовному аналітичному
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дискурсі на початку 2000-х рр., зокрема через видання англійською у 2003 р. 

книги Генриха «Between Kant and Hegel. Lectures on German Idealism». 

Особливий вимір цієї розмови -  питання діалогу між англо-американською 

аналітичною філософією та континентальною традицією, перспективи якого 

убачаються в Гайдельберзькій реконструкції німецького ідеалізму. У 

контексті такої реконструкції йдеться про розвиток філософії суб’єктивності, 

яка виходить за рамки аналізу самосвідомості, принаймні у тому розумінні, 

що такий аналіз має бути принципом всієї філософії. Коло питань, що 

формують емерджентну теорію суб’єктивності, об’єднуючи розум, діяльність 

суб’єкта, напругу між діяльністю суб’єкта та його відношенням до себе, 

єдність суперечливого відношення до себе та відношення до світу, а також 

відповідна теоретична концепція такої єдності, утворюють констеляцію, у 

горизонті якої і відбувається інтерпретація класичної німецької філософії 

(David S. Pacini). Таким чином, особлива історіографічна конфігурація 

Генриха в реконструкції німецького ідеалізму та його антиномій, одночасно 

оприявнює стратегію розбудови філософії суб’єктивності на перетині 

традицій, що і мотивує особливий інтерпретативний локус розділу 4.

У свою чергу, один з ключових принципів такої реконструкції 

розкривається у відомому пасажі Генриха щодо необхідності цілісного 

інтегрованого погляду на Гегелеву систему та німецький ідеалізм, потреба у 

якому зумовлена сучасною інтелектуальною ситуацією. Генрих говорить 

принаймні про три продукти епохи класичного німецького ідеалізму, які 

визначають наше мислення і сьогодні.

Перший -  філософія І.-Г. Фіхте, з якою Генрих пов’язує виникнення 

«щілини» між Англо-саксонською філософією, орієнтованою на емпіризм, та 

континентальною філософією, що усвідомлює себе у традиції. Другий та 

третій пункти -  це дві впливові течії ХІХ-ХХ ст., що стали наслідком 

занепаду Гегелівської системи: марксизм як філософія історії і суспільства, 

що є ізольованою від філософії свідомості (Mind); та екзистенціалізм С. 

К'єркегора, в якому філософія свідомості залишається ізольованою від
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філософії природи і філософії історії. Відтак, щоб зрозуміти інтелектуальну 

ситуацію сьогодення, необхідно зрозуміти систему Гегеля в її універсальних 

претензіях, принаймні тих, що інтегрували ці відокремлені аспекти. Власне 

як і сама система Гегеля має бути розглянутою через інтегральну 

реконструкцію інтелектуальної ситуації, з якої вона зростає.

Розгляд дисертантом дилеми «емпіричної і трансцендентальної 

методологічних стратегій» як ключових у постановці питання про 

самообґрунтування суб’єктивності (підрозділ 1.1), з наступним висновком 

про необхідність застосування «спекулятивної» стратегії у розв’язанні їх 

дилеми, орієнтують на експлікацію того цілісного підходу, який має 

запобігти вже відомим варіантам соціально-історичної та екзистенційної 

аспектаціям суб’єктивності.

Отже, відсутність в тексті аналізу соціально-історичної та 

екзистенційної теорій суб’єктивності, як і обумовленої ними постмодерної 

концепції суб’єкта, є методологічно виправданою, відповідно як і особлива 

увага, яку дисертант приділяє розгляду Генрихової інтерпретації проблеми 

суб’єктивності у Фіхте.

Дискусії навколо поворотного характеру філософії Фіхте дисертант 

представляє у підрозділах 1.4; 2.1. Значимість ідей Фіхте для становлення 

філософії суб’єктивності резюмується у висновках до 1 розділу: йдеться про 

вперше сформульовану Фіхте вимогу «описувати «Я» як онтологічний 

принцип». І хоча Фіхте, за висловом автора, «не зміг досягти задовільного 

розв'язку цієї проблеми, що полягає у необхідності об'єднати «Я» як чистий 

принцип покладання із принципом предметного знання, оскільки таке 

об'єднання передбачало б необхідність опису «Я» і як тотожного, і як 

відмінного від себе», однак «Фіхтеве вчення яскраво унаочнило 

першочергову задачу в обґрунтуванні суб’єктивності: необхідність описати 

тотожність як рефлексивний принцип» (С. 86).

Реактуалізація міркувань Фіхте, як підкреслює дисертант, і дозволяє 

Генриху здійснити «проблематизацію онтологічного статусу суб’єктивності»,

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/


7

а саме, через узагальнення Генрихом парадоксів, що виникають під час 

рефлексивного опису свідомості, тобто є ознакою, за Г енрихом, 

«рефлексивної теорії самосвідомості». Йдеться про те, що «самосвідомість 

тематизується в рефлексії суб’єктивного Я як ідентична з тим, чим вона 

самотематизується»; а також про питання, що «ми виводимо поняття 

суб'єкта із поняття самосвідомості, а поняття самосвідомості -  з поняття 

суб'єкта» (С. 54-56). Окреслюючи позицію Генриха-Фіхте як «теорію 

нерефлексивної самосвідомості» (С. 63) дисертант відтворює дискусійне 

поле, що складається навколо цієї теорії (підрозділ 1.2.), і вслід за К. 

Дюзингом констатує (С. 56), що така теорія сама опиняється у полоні 

парадоксу «нескінченної ітерації».

По-третє. Наступний контекст новітніх експлікацій теорії 

суб’єктивності безпосередньо відсилає до ре-віталізації німецького ідеалізму 

в англомовній аналітичній традиції. Цей контекст представлений в тексті не 

тільки певними концептуальними акцентами (обґрунтування, само-знання, 

знаннєва тематизація тощо), відбором ключових тем (особливо в розділах З, 

4), вагомою англомовною джерельною базою, але й особливим виміром 

інтерпретації вже згаданої спекулятивної колізії -  узгодження онтологічної 

та епістемічної тематизацій суб’єктивності.

Систематичну та впливову презентацію цього підходу відносять до 

книги Р. Піпіна (R. Pippin) «Hegel’s Idealism: The Satisfactions of Self- 

Consciousness» 1989 p., критичний аналіз останньої увійшов до підрозділу 

4.1. Попри деякі скептичні зауваження «континентальних» неогегельянців, 

що підкреслюють виключно інструментальний характер аналітичних 

рецепцій Гегелевої філософії, класики цього повороту (зокрема J. McDowell 

«Mind and World», R. Brandom «Making It Explicit») орієнтовані на 

реабілітацію «центральної онтологічної тези» Гегеля, його спекулятивної 

позиції, теорії Абсолютної ідеї, через розв’язання панівної в традиції 

європейської філософії інтерпретативної дилеми Гегель «історичного духу» 

або Гегель «системи та метафізики» (Т. Рокмор). Отже, новітнє аналітичне
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неогегельянство позиціонується через поворот від історичної суб’єктивності, 

яка тематизувала «історичний дух» Гегеля, до спекулятивної суб’єктивності, 

з наступною ре-інтерпретацією традиційних питань гегелівського ідеалізму, а 

саме: реальності Абсолютної ідеї, теорії Поняття, долання традиційного 

дуалізму суб’єкта та об’єкта, філософії субстанції, що мислиться як суб’єкт.

У рамках аналітичного неогегельянства, попри нетотожності підходів, 

повернення до Гегеля стає поворотним пунктом самої аналітичної традиції, 

де відмінні проекти його інтерпретації виявляються альтернативними 

шляхами розв’язання «тупикових» питань аналітичної філософії. Серед таких 

питань особливе місце належить «міфу даності» (myth of the given, doctrine of 

givenness). У контексті нео-аналітичної критики «доктрини даності» зазнає 

реактуалізації і проблема суб’єктивності у її спекулятивній перспективі, 

зокрема через звернення до Гегелевої теорії заперечення, диференційованого 

концепту заперечення зокрема (ці питання частково розкриті у розділі 2, З, 

4). Ініційована у цьому контексті поточна інспекція аналітичної традиції, її 

історії та її вразливих місць призводить до розробки базових ідей, що 

увійшли у бекграунд дисертації.

По-четверте, контекст, присутність якого також слід зазначити у 

роботі, це перевідкриття суб’єктивності у дослідницькому полі Philosophy of 

Mind через виокремлення «складної (hard) проблеми свідомості», 

феноменального досвіду (qualia), перспективи свідомості «від першої особи» 

(first-person perspective, first-personal givenness) тощо. Конституювання цього 

напряму супроводжується, з одного боку, потужним розвитком, особливо з 

часів так званого буму початку 90-х рр., різноманітного кола сучасних нейро- 

та когнітивних наук, методологічні практики яких відрізняються розробкою 

між- та трансдисциплінарних підходів; з іншого боку -  поширенням проектів 

колабораційного характеру, які орієнтовані на необхідність доповнення 

«емпіричних результатів експериментальних наук» у дослідженні свідомості 

«теоретичними перспективами», «концептуальною та епістемічною 

структурою» з належним відтворенням уваги до класичних питань
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суб’єктивності, самості, (Subjectivity, Selfhood), самосвідомості, Я, досвіду 

тощо (Д. Захави). Програмна теза про комплексність та складність феномену 

свідомості, дослідження якого не уявляються можливими лише в рамках 

однієї дисципліни, а отже, потребують міждисциплінарних зусиль, набуває 

значущості і для філософських студій. Вияв перетинів, методологічних 

взаємодоповнень відмінних філософських традицій супроводжується 

утворенням на периферії Philosophy of Mind значної сфери ре-актуалізацій та 

перепрочитань усталених опозицій, класичних джерел, теоретичних 

передумов.

Окреслений стан справ засвідчується в дисертації зокрема розглядом 

праць Д. Захави, керівника «Центру дослідження суб’єктивності» в 

університеті Копенгагену, одного з головних редакторів журналу 

«Phenomenology and the Cognitive Sciences», відомого представника 

«кошітивної феноменології». Наразі журнал позиціонується як форум для 

висвітлення перетинів між феноменологією, емпіричною наукою та 

аналітичною філософією свідомості (Mind), що закликає до обговорення 

методологічних питань, пов’язаних з різноманіттям підходів у когнітивних 

студіях.

Обстоювання теоретичних перспектив перед лицем нового емпіризму 

когнітивних наук, підкріпленим відомими сьогодні ідеями 

«екперієнціалізму» (experientialism), «втіленого розуму» (Embodied Mind, 

Embodied Cognition) тощо, спричинило не тільки ре-віталізацію традиційних 

тем у філософії свідомості, таких, як емпіризм і трансценденталізм, емпіризм 

і феноменологія, феноменологія і трансценденталізм, метафізика і 

епістемологія тощо (представлені як «постановка питання» у підрозділах 1.1; 

1.2), але й ревізію самих філософських традицій, їх витоків та кордонів. Як 

зазначає Д. Захави, анонсуючи нову книгу «Phenomenology, Metaphysics and 

Transcendental Philosophy: Husserlian Variations», що її метою є не стільки 

розгляд конкретних питань феноменології, як інтенціональність, 

темпоральність, втіленість, або емпатія, скільки оцінка і уточнення самого
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статусу Гусерлівської феноменології та феноменологічного аналізу. Як 

наслідок, ніби цілком конкретні питання, наприклад: «Чи може сучасна 

психіатрія сприйняти концептуальний каркас феноменології, і наскільки 

такий союз може бути плідним?» - трансформуються у проблему 

метафізичної значущості феноменологічного аналізу та його 

трансцендентального підґрунтя. Перспектив трансцендентальної ревізії 

феноменології дисертант непрямо торкається через критику «теорії 

нерефлексивкої самосвідомості» та відтворення дискусійного поля, що 

складається навколо неї (підрозділ 1.2.), зокрема через залучення дискусії 

Дж. Шира та Д. Захави щодо цієї теми (С. 26), яка відроджує у горизонті 

Philosophy of Mind не тільки питання теоретичних витоків того чи іншого 

автора всередині феноменологічної традиції (скажімо, Шир визначає позицію 

Захави як нео-сартрівську), але й питання теоретичного підґрунтя самої 

традиції (свою позицію Шир визначає як пост-кантіанську філософію). 

Актуалізований у такий спосіб інтерес до трансценденталізму знову повертає 

нас до «інтегрального підходу» з відповідною тематизацією епістемічних 

прочитань спекулятивної філософії через ревізію меж метафізики та 

епістемології.

Підкреслимо, що особливої уваги заслуговує гіпертекстуальна 

архітектоніка дисертаційної роботи, що оприявнює широту фахової ерудиції 

автора та послідовно репрезентує опрацювання ним складного перетину 

вказаних контекстів. Окремо слід відзначити велику перекладацьку та 

лексико-семантичну роботу дисертанта, яка суттєво розширює горизонт 

вітчизняних досліджень у царині новітньої філософії суб’єктивності.

Разом з тим, текст дисертації -  як будь-який насичений дослідницький 

проект -  містить певні тези, які викликають зауваження та потребують 

додаткових роз’яснень.

По-перше, на наш погляд, посилання дисертанта на «асиметричну 

модель самосвідомості» Гегеля, виокремлену К. Дюзиншм як проект 

спекулятивного обґрунтування суб’єктивності здатний долати парадокс
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нескінченої ітерації, залишається в тексті дисертації не експлікованим, як з 

боку особливого фокусу міркувань Дюзинга щодо розробки Гегелем цієї 

моделі безпосередньо у «Феноменології духа» як вступу до його 

спекулятивної логіки, так і з боку репрезентації асиметрії у аналітичній 

традиції, засвідченої Т. Рокмором, а саме, ідеї «когнітивного 

контекстуалізму» Гегеля, представленого диференціацією типів пізнання 

(сприйняття та розуміння) та типів логіки (буття та сутність), що 

відрізняються концепцією заперечення.

По-друге, представлена в дисертації тематизація спекулятивного 

обґрунтування суб’єктивності невиправдано, на наш погляд, уникає 

переосмислення поняття «ідеалізм», залишаючи таким чином тему «чистого 

спекулятивного поняття», і відтак, питання «субстанції-суб'єкту як чистого 

спекулятивного поняття», під загрозою перетворення у предмет 

дискурсології.

По-третє, викликають сумніви певні стилістичні особливості роботи, а 

саме: винесення автором у примітки низки ключових визначень 

(суб'єктивність за Д. Генрихом -  С. 22; субстанційність «Я» -  С. 31; 

характеристика «поняття» в межах спекулятивної філософії -  С. 36 тощо) та 

знакових дискусій (важливість Кантового вчення про трансцендентальну 

єдність апперцепції для спекулятивної теорії суб’єктивності -  С. 29; 

герменевтичний редукціонізм філософії Гегеля -  С. 37-38; сучасні 

упередження проти метафізики -  с. 38 тощо), які зумовлюють логіку 

дослідження автора. Така стилістична організація тексту, на наш погляд, не 

сприяє проясненню аргументів автора.

Однак, висловлені зауваження не мають принципового характеру. 

Опубліковані у фахових виданнях праці автора достатньо повно презентують 

зміст і основні положення дисертації. В авторефераті знайшли відображення 

всі необхідні компоненти дисертаційної роботи: актуальність, об'єкт і 

предмет дослідження, мета, методи дослідження, апробація, новизна,
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теоретичне і практичне значення отриманих наукових результатів, список 

праць дисертанта і анотації.

Дисертаційне дослідження Бондаря Олега Володимировича 

«Спекулятивне обґрунтування принципу суб'єктивності» 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 Бондаря Олега Володимировича на

тему: «Спекулятивне обґрунтування принципу суб'єктивності» є 

самостійним науковим дослідженням, а його автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата філософських наук зі 

спеціальності 09.00.01 -  онтологія, гносеологія, феноменологія.

Офіційний опонент: 
кандидат філософських наук,
доцент кафедри англійської ф 
і філософії мови імені 
професора О. М. Мороховськ 
Київського національного лін 
університету
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