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Звернення філософської думки до скарбниці надбань світоглядного 

мислення завжди виступало невід’ємною складовою поступального розвитку 

людського духу. Особливої актуальності такі звернення набували у часи 

усвідомлення загрозливих ситуацій, в яких опинялася людська спільнота. 

Завдяки таким зверненням по-новому висвічувалися світоглядно – 

методологічні побудови минулого, які, висловлюючись гегелівською мовою, 

хоча і ввійшли у знятому вигляді у субстанційні основи функціонування 

духовних форм людської життєдіяльності, однак, набувають у сучасних 

умовах неабиякої актуальності, підказуючи нам більш дієвіші шляхи 

оновлення життя. Сучасна світоглядно – філософська думка містить у собі 

багато таких оновлень. Яскравим прикладом можуть слугувати побудови 

стародавньокитайського філософування, зокрема даосизму. Тому одним із 

головних завдань історико – філософської науки є створення теоретико – 

методологічного підґрунтя тим пошукам нових стратегій подальшого 

існування людства, які виступають закономірною реакцією на глобальні 

кризові виклики сучасності, коли руйнуються традиційні підвалини життя та 

девальвуються сучасні ідеали і моральні цінності. І хоча 

стародавньокитайська, як і стародавньоіндійська філософія, – це інша лінія 

світового філософування, однак в умовах глобалізаційних процесів 

взаємопроникнення культур даосизм все більше виявляє свій творчий 

потенціал. Наша країна не ізольована від цього позитивного явища і останнім 

часом українська історико – філософська думка стрімко збагачується 
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різноманітними дослідженнями, які розширюють і поглиблюють наші знання 

не лише у площині зародження і формування світоглядних парадигм, але й 

вносить нові суттєві уточнення в розуміння уже здавалося б загальновідомих 

і давно відрефлектованих аспектів філософських вчень і їх впливу на життя 

сьогодення, особливо тих, які на протязі тисячоліть визначали специфіку 

духовного буття народів Сходу. Мабуть це є одним із виявів креативного 

характеру нашої історико – філософської рефлексії. 

Слід зазначити, що за роки нашої державної незалежності українська 

історико – філософська наука досягла рівня, який  свідчить про її 

методологічну зрілість і здатність осмислювати і вирішувати не лише 

проблеми суто українського штибу, але й піддавати рефлексії проблеми, які 

мають загальносвітове  значення. Історико – філософський дискурс не лише 

актуалізує звернення уваги на сенсобуттєві проблеми, що визначали і 

визначають світоглядні настанови та шляхи людства, але й висвітлює різні 

аспекти вчень, які безпосередньо або опосередковано вже латентно вплинули 

на мислителів наступних поколінь і живили ідеї, зумовлені духом іншого 

часу. 

Власне такі міркування, на наш погляд, складають теоретико  - 

методологічне підґрунтя в окресленні проблемного поля рецензованого 

дослідження, яке відзначається глибоким проникненням думки автора у 

проблему особливостей даоського вчення взагалі, його поширення, і вплив на 

світоглядні орієнтири і культуру як сучасного Заходу, так і сучасної України. 

У дисертації робиться акцент на аналізі розуміння трансгресії у контексті не 

лише західної, але й східної антропомістичної традиції. Саме в рамках 

даоської філософії склалася унікальна власна концепція духовної трансгресії, 

що впливає на культуру та філософську думку як сучасного Китаю, так і 

західних країн. «Навіть в нашій країні, - пише автор, - з’явилася величезна 

безліч клубів, спеціальних шкіл вивчення східної філософії, духовної 

культури, які мають не аби який вплив на формування  нашої ментальності. 

Наша країна знаходиться на перетині кордонів між західним і східним світом 
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і тому синкретично синтезує всі духовні надбання різних культур і духовних 

практик» (с.15). Саме виходячи з таких міркувань дисертантка запропонувала 

сміливий і новаторський проект системного дослідження концепції духовної 

трансгресії в даоській антропомістиці. Для реалізації такої мети автор 

виокремила декілька дослідницьких завдань серед яких, на наш погляд, 

особливої уваги заслуговують наступні: 1. висвітлення основних джерел 

формування трансгресії у даоській китайській традиції; 2. висвітлення 

суспільного та індивідуального у трансгресії даосизму та українській 

філософії. Розгляд заявленої тематики у площині вирішуваних сучасною 

історико – філософською рефлексією проблем показує: заява автора, що 

«вітчизняна наукова думка наразі не містить дисертаційних досліджень 

концепцій духовної трансгресії в даоській антропомістиці», а тому «брак 

таких досліджень зумовлює необхідність заповнення існуючих лакун у 

науковій доктрині та проведення спеціалізованих досліджень даної 

проблематики» (с.18) не викликає сумніву у своїй науковій новизні. 

Таке завдання і визначило побудову структури дослідження, яка 

зумовила застосування цілої низки методів в їх діалектичному 

взаємопереплетінні , оскільки специфіка дисертаційного дослідження полягає 

у тому, що воно перебуває на перетині філософської антропології та історії 

філософії. 

Слід відмітити, що задум дослідження, його структура та змістовне 

наповнення гармонійно поєднані і методологічно вдало відтворені у назві цієї 

ґрунтовної розробки. Концепція духовної трансгресії в даоській 

антропомістиці подається у різноплановій, багатоаспектній історико – 

філософській ретроспективі, яка через системний аналіз різноманітних 

досліджень даосизму і власне його самого в аспекті антропомістики та її 

духовної трансгресії відображає сучасні інтенції світоглядно – філософського 

мислення. 

Цілком логічним видається початок руху дослідницької думки автора 

саме з обґрунтування теоретико – методологічних основ та методології 
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філософського аналізу даоської антропомістичної традиції в аспекті її 

духовної трансгресії. Дисертантка виявляє блискучу історико – філософську 

ерудицію, вибудовуючи текст першого розділу. Автор, проаналізувавши у 2-

му підрозділі сучасну даосизміану підсумовує наступне: «методологічні 

установки зарубіжних дослідників антропомістичних ідей даосизму сильно 

варіюють від позитивістських до екзистенціально – феноменологічних. 

Однак, провідним в даний час вважається соціологічний підхід французької 

школи» (с.45). Дуже ґрунтовно з потужною текстуально – смисловою 

напругою автор аналізує дослідження даосизму радянськими, сучасними 

російськими і українськими науковцями. Саме на цій основі дисертантка 

розробила той теоретико – методологічний конструкт, який у подальшому 

дав їй можливість вибудувати дискурс другого і третього розділу, 

зреалізувати тим самим найголовніші із заявлених завдань. В аналізі 

простежується чітка методологічна лінія дисертантки її головна ідея, яка 

латентно присутня як принцип. Вона полягає у визнанні того, що духовна 

трансгресія в даоській антропомістиці зумовлена онтологічним статусом 

даосизму. Що стосується підрозділу 2.1, то його зміст, особливо розгляд 

етапів розвитку самого даосизму та його антропомістичної традиції виглядає 

логічно  і підсилює ту текстуально смислову напругу, яка була відмічена 

нами раніше і яка не те що утримує читача в очікуванні обґрунтованих 

висновків (це, звісно, важливо), але й настроює на сприйняття сучасного 

даосознавства як одного із важливих теоретико – методологічних способів 

обґрунтування необхідності оновлення соціально – моральних констант 

екзистенціальності в умовах глобалізації. Таким чином, завдання, які 

дисертантка поставила у першому розділі і у підрозділі 2.1 повністю 

виконані. Здійснено своєрідне аналітичне розчищення теоретико – 

методологічної площини для розбудови того ґрунтовного дискурсу, який 

задекларований автором, в якості проекту. 

Отже, створивши в указаній частині дисертаційного екскурсу 

теоретико – методологічний конструкт проникнення думки в тему 
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дослідження дисертантка у підрозділах 2.2, 2.3   розкриває проблему 

духовної трансгресії даосизму в історії філософії і дає загальну 

характеристику духовної трансгресії в даосизмі. Вихідною для автора є теза, 

що «основою даосизму, за висновками багатьох вчених-філософів, виступає 

духовна трансгресія в усій множині її результатів» (с.66). Автор ставить 

завдання окреслення місця духовної трансгресії в даоській філософії, 

розкриває категоріальний апарат цієї філософії. Спираючись на здобутки 

дослідників даосизму дисертантка ґрунтовно і системно висвітлює сутність 

Дао як висхідного поняття даосизму і як філософської категорії, яка 

притаманна «усій китайській філософській думці, що склалася протягом 

багатьох століть. Усі, без винятку, китайські мудреці – прихильники Дао, 

саме на цьому понятті будували власні міркування і філософські висновки» 

(с.69). Як і в першому розділі автор демонструє прекрасний стиль викладу 

матеріалу і глибоку історичну, і філософську ерудицію. Особливої уваги 

заслуговують ті думки ІІ-го підрозділу де автор говорить, що основна 

трансформація в процесі занять даоської медитації – духовна: безсмертний  

повною мірою відчував і переживав даоську картину світу, реалізовуючи 

єдність з усім – з Дао як першоосновою світу, а шлях духовної трансгресії у 

контексті філософії даосизму передбачає не привнесення «суб’єктивного» у 

навколишній світ, більше того, не вдосконалення і ускладнення 

«суб’єктивного» у собі, а, напроти, спрощення і дотримання вже наявної у 

бутті універсальної «природності» (с.103). Людина є втіленням світу, як і світ 

втіленням людини. «Дозволяючи всьому йти своїм власним, природним 

шляхом, займаючи позицію споглядача у житті, підтримуючи медитативний 

стан розуму, спокійно ставлячись до вимог світу і до власних бажань, людина 

через усунення власного ілюзорного его досягає єднання із єдино справжнім 

Дао як першоосновою світу, тобто фактично повертається до себе справжньої 

єднається із універсальною природою буття, з якою вона насправді ніколи й 

не розлучалася, перетворює своє тіло і, врешті-решт, стає безсмертною» 

(с.104). Цікавим є відмічена дисертанткою схожість концепцій Дао у 
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даосизмі із буддійським розумінням шум’яті. Ця схожість загадкова. Але 

зараз ми можемо лише констатувати, що питання, чому філософи різних 

країн, які віддалені один від одного територіально, - пише автор, -  незалежно 

один від одного, так чи інакше приходили до одного розуміння суті буття, 

залишається на сьогодні не розв’язаним. Що стосується указаних підрозділів, 

то вони насичені потужною інформативністю стосовно сутності світоглядної 

концепції даосизму і особливо його духовних практик. Досконало викладене 

даоське розуміння будови внутрішніх органів людського тіла і 

проілюстровано за допомогою таблиць і рисунків. Це заслуговує високої 

оцінки. Особливо розкриття даоського розуміння енергетичних центрів тіла – 

які мають назву кіноварних полів. Спираючись на існуючі дослідження автор 

чітко викладає це розуміння, висновуючи, що «даоси завжди дивилися на 

тіло людини як на мікрокосм, малий всесвіт. Але світ, за класичними 

китайськими уявленнями, вічний, а отже, вічним повинно бути і тіло – 

мікрокосм – подоба цього світу. На досягнення цього стану, втраченого через 

відступ роду людського від Дао – Шляху універсаму, і спрямовані, 

насамперед, практичні методи даоських пустельників і алхіміків» (с.104). 

З такою ж майстерністю викладене розуміння шляху духовної 

трансгресії у даосизмі, та даосистські духовні практики. Так як шлях 

духовної трансгресії у даосизмі зумовлений основною метою – досягнення 

безсмертя, то духовна релігійна практика включала в себе два основних 

компоненти: «вправи для тіла» і «вправи для духу». На основі дослідження 

класичних джерел і робіт сучасних авторів дисертантка ґрунтовно розкриває 

етапи, які проходить даос на шляху до Дао, тобто на шляху духовної 

трансгресії. Кожна людина приносить із собою свої звички і погляди, тому 

настанови для медитації носять індивідуальний характер. Знання 

особливостей кіноварних полів виступає підґрунтям медитаційних вправ, які 

приводять людину до єдності. Людина стає цілісною, і ця цілісність поєднує 

людину з космосом і суспільством. Автор зауважує, що медитація - це 

мистецтво, якому необхідно навчитися. Тільки засвоївши його практичну 
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дію, можна говорити про духовне вдосконалення, притаманне даосизму 

(с.85). Це слушне зауваження, адже проникнення даосизму і на Захід і в 

Україну пов’язане, в першу чергу, саме з поширенням медитативних практик. 

Деяку категорію людей приваблює даоське уявлення, що «людина зможе 

досягти Дао тільки тоді, коли в ній прокинуться усі її найглибщі сили, і вона 

сама зможе випробувати душею і тілом момент просвітлення»(с.101). Це 

процес одночасно і фізичний, і духовний, бо тіло повинно володіти життєвою 

силою, завдяки якій народжується духовно безсмертна людина. Вона 

просвітлена і діє у тій точці космосу, яка була відведена їй. На шляху 

духовної трансгресії даос під керівництвом вчителя, проходить ряд чітко 

визначених етапів, отримуючи суто індивідуальні настанови. Учня ведуть 

крок за кроком, згідно його досвіду. При цьому шлях духовної трансгресії в 

даосизмі включає в себе як техніку медитативного споглядання, так і різні 

гімнастичні, дихальні і тому подібні вправи. (с.102). 

Завершенням розгортання дисертаційного дискурсу є 3-й розділ. Якщо 

у 1-му і 2-му розділах автор розкрила методологію розуміння сутності 

духовної трансгресії в даоській антропоміці зреалізувавши цю методологію у 

розкритті теорії і практики даосизму як філософсько – релігійного вчення, то 

у 3-му розділі піддається аналізу дослідження  впливу духовної трансгресії в 

сучасному західноєвропейському, російському і українському мисленні. 

Автор звертає увагу на так званий феномен «поетичного мислення», який 

лежить на зіткненні літератури, ритики, філософії, лінгвістики і 

культурології і значний вплив на формування якого зіграли філософсько -  

естетичні уявлення східного походження, в першу чергу даосизму і чань-

буддизму. Модель поетичного мислення є спробою вийти за звичні рамки та 

шаблони європейського філософського мислення, що склалися на той час. 

Тут дисертантка демонструє достатньо глибоку наукову здатність 

аналізувати філософські побудови постструктуралістів Ж. Лакана, М. Фуко, 

Ж. Дельоза і виявляти ті аспекти, в яких ці мислителі безпосередньо 

зверталися до даосизму або ж висловлювали антропологічні погляди схожі з 
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цим вченням. Дисертантка  також виявляє відмічену ґрунтовну наукову 

ерудицію, яка дає їй можливість висвітлити місце даоської практики у 

сучасному суспільстві, «адже вплив даосизму на сучасне західноєвропейське 

та українське  суспільство проявляється не лише у поширенні бойових 

мистецтв та оздоровчих практик, але й доброчинності, охороні 

навколишнього середовища, боротьбі за мир. Благодійність – результат 

любові до ближнього – є невід’ємною частиною соціального служіння даосів 

сьогодні».(с.124). Автором залучається ціла низка праць відомих дослідників 

так званих духовних практик і теоретичних розробок з тематики східних 

релігій. Спираючись на ці розробки вона робить дуже актуальний висновоу, 

що «миролюбні положення даоської філософії, концепти недіяння, 

природності, даоські уявлення про державне управління, пропаганда 

благодійності, охорони навколишнього середовища, здорового способу 

життя, боротьби за мир виступають найважливішими і для України, і для 

цивілізації в цілому» (с. 125). З такими міркуваннями дисертантки не можна 

не погодитися. І це сьогодні дуже актуально для виховання так званого 

планетарного мислення. 

Підрозділ 3.2  інноваційно дуже насичений У ньому  дисертантка   як - 

би повертається до змісту першого розділу і розглядає у контексті культури 

проблему методології дослідження даоської теорії і практики посилаючись 

на здобутки у цій царині відомих науковців. Автору вдалося сконцентрувати 

своє дослідження даосизму у  фокусі його суб’єктивного значення у площині 

співставлення світу трансгресії зі світом релігії. Це співставлення виявило 

особливість даосизму в тому, що він цілком і повністю направлений на 

отримання надприродного (трансперсонального) досвіду. Дисертантка 

розглядає у площині культурологічної компаративності співвідношення  

трансгресії з божевіллям, уявою, фантазією і т. ін. спираючись на цілу низку 

дослідників як то: М. Вебер, П. Сорокін, Е Фромм, М. Еліаде, К.-Г.Юнг, 

особливо Є. Торчинов. Показовим є спроба дисертантки у цьому аспекті дати 

своє авторське визначення трансгресії як психічного стану (с.128), що  має у 
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більшій або меншій мірі експліцитні  інокультурні витоки, а саме зв’язки у 

формі запозичення з однією або декількома одразу релігійно -  

філософськими системами Сходу, які, проте, суттєво відрізнялися від них і 

набули поширення в українському соціокультурному просторі. Це можна 

вважати виявом наукової сміливості автора і всіляко її підтримувати. 

Особливої уваги заслуговує спроба дисертантки зреалізувати теоретико-

методологічні напрацювання, здійсненими у площині висвітлення концепту 

духовної трансгресії в даоській антропомістиці, висвітлити трансгресивні і 

трансцендентні аспекти їх співвідношення в антропомістичній філософії. 

«Оскільки трансгресія, - пише автор, - безпосередньо випливає із практики 

подолання меж, що  розуміються як в антропологічному, так і в 

гносеологічному смислі, то філософськими категоріями, які виражають 

сутність цієї практики, стають «трансценденталізм» і «трансценденція» 

(с.137). Трансгресія, релігія та містицизм – форми практики, що  належать до 

ритуалу, взаємно проникають одне в одне і провести чітко розмежування між 

ними важко. Спираючись на багатьох дослідників цього співвідношення, 

особливо на М. Еліаде, автор розглядає види йоги і робить висновок про 

правомірність ставити питання про трансцендентні виміри в антропологічній 

філософії і його співвідношення з вимірами трансгресивними. 

Викликає зацікавленість викладений дисертанткою аналіз поезії Ліни 

Костенко, в якій вона вбачає проекцію мотивів даоської філософії. 

«Вважаємо. – пише автор, -  що звернення митців до східної, зокрема, 

даоської філософії, зумовлене, з одного боку, їх глибиною та місткістю, а з 

іншого -  популярністю у сучасному суспільстві. Часто елементи даоської 

філософії використовуються без знання їх суті як художні символи, що, 

однак, збагачує українську культуру» (с.153). Цікавим є зміст таблиці 3.2 де 

показане узагальнене співвідношення елементів даоського вчення з працями 

Ліни Костенко. Так як головне екзистенціальне завдання людини згідно 

даоської філософії -  знайти свій шлях (Дао) і прагнути до повного злиття з 

Дао, вселенським універсумом, абсолютом, то духовна трансгресія в 
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контексті філософії даосизму – це «шлях цільного існування», в якому 

умогляд і дія, дух і матерія, свідомість і життя виявляються зібраними у 

вільному, безмежному, всеохоплюючому єднанні. Дисертантка вбачає 

близькість  української національної філософії кордоцентризму і, зокрема, 

поглядів Г.С. Сковороди, до даосизму, який визначає найглибший зв’язок 

між серцем людини і тілом всесвіту. «Отже, - висновує автор, - філософія 

даоського вчення наближена до української національної філософії 

кордоцентризму».(с.156). Але не лише схожість цих філософських вчень 

«обґрунтовує вплив даосизму на сучасні процеси трансгресійних перетворень 

в Україні. Протягом останніх років новий рух зумовив відповідні процеси 

стрімкої популяризації в Україні різних даоських практик внутрішньої 

алхімії, що отримало назву «цигун» (с.104). Це дійсно відповідає реальності і 

як підсумок розгляду наведу такі думки дисертантки: «Головним напрямком 

даоської традиції в сучасних умовах, в тому числі і на Заході, виступає 

охорона природи. На доктринальному рівні вона обумовлена самоцінністю 

головного принципу як результату благої мощі Де –категорії природності. 

Природа розглядається хаосами як її образ, втілений в даному світі. Останнім 

часом ідеї Лао-цзи привертають увагу західних вчених і політиків як 

практичне керівництво для теорії менеджменту та державного управління. В 

Україні існує значна кількість прикладів, що підтверджують дані 

умовиводи». (с.118). 

Якщо співставити зміст рецензованого дослідження з накопиченим 

даосизміаною побудовами, то в цьому змісті ми виявимо багато нових 

аспектів, в яких набуває якісно нового значення здавалося б уже 

відрефлектоване знання. Це завдяки тому, що дисертантка намагалася 

зреалізувати системний підхід і це їй, в значній мірі, вдалося здійснити. 

Завершуючи аналіз тексту дисертації слід відмітити, що автору вдалося 

висвітлити по-новому концепцію духовної трансгресії в даоській 

антропомістиці у площині досягнень даосизміани на сьогодні. У 

дисертаційній роботі простежується чітка логіка викладу. Філософські 
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роздуми автора супроводжуються елементами конкретної полеміки з 

вітчизняними та зарубіжними дослідниками. Поставлена мета реалізується у 

виконанні завдань задекларованих дисертантом, які, в свою чергу, 

відповідають заявленим положенням наукової новизни та підводять до 

обґрунтованих та переконливих висновків. Дисертація містить у собі значний 

науково – методологічний потенціал, здатний сприяти виокремленню нових 

аспектів дослідження. Авторська позиція виявилася методологічно 

продуктивною. Очевидно у цьому і полягає сенс наукової творчості. 

Дисертантці вдалося створити і оформити, згідно з вимогами, оригінальний 

текст, який відповідає провідним інтенціям сучасної філософської рефлексії. 

Таким чином, можна констатувати, що Ю.Л. Бутко здійснила ґрунтовний 

аналіз духовної трансгресії в даоській антропомістиці і її вияв у житті 

сучасного західноєвропейського і українського суспільства. 

Позитивно оцінюючи представлену роботу вважаю за необхідне 

вказати на деякі виявлені недоліки, вони скоріше є зауваженнями: 

по-перше, говорячи про схожість української національної філософії 

кордоцентризму і даосизму, який визначає глибинний зв’язок між серцем 

людини і тілом всесвіту, автор називає лише Г. Сковороду і нічого не 

говорить про найвидатнішого філософа українського кордоцентризму           

П. Юркевича. 

по-друге, у списку використаної літератури вказано 32 роботи 

С.В.Філонова і по тексту видно, що дисертантка спирається на розробки 

цього вченого достатньо ґрунтовно. Доцільно було б виокремити його внесок 

спеціально у контексті дослідження.  

по-третє, в деяких із наведених цитат не вказані назви авторів і їх 

немає у списку літератури, як то, наприклад,  на с.134 В. Полікарпов. 

по-четверте, доцільно було б окремо чітко розглянути 

співвідношення понять містика і антропомістика. 

по-п’яте, підрозділ 3.2: «Містицизм української культури та концепт 

трансгресії в даосизмі: горизонт онтологічної кореляції» мабуть правильніше  
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