
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу Ярошовець Тетяни 

Іванівни «Естетичний потенціал феномену сакрального в контексті 

гармонізації глобалізаційиих процесів сучасної культури», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.08 — естетика

Дисертаційне дослідження присвячене проблемі метакатегорії сакрального 

в сучасній естетичній та культурологічній думці. Смислотворчі визначення 

сакрального актуалізують суперечність між бажанням структурувати й 

гармонізувати світ та вгамувати хаос, з одного боку, та децентралізувати 

уявлення про буття, внести до нього іронію, непередбачуваність -  з іншого. 

Глобалізаційні світові процеси засвідчують стан достатньо складних реалій 

культури, які поєднують глобальні, локальні, транснаціональні контексти. На 

перший план виступають політичні, комунікативні, економічні аспекти, які так 

чи інакше характеризують вплив однієї культури на іншу, визначають їх діалог 

або полілог, почасти ізоляцію однієї культури від іншої. Глобальний контекст 

комунікацій, який є наслідком сьогоднішніх реалій планетарного соціуму, 

формується в різних соціально-політичних, релігійних реаліях конфліктів та 

пошуку гармонійних моделей, є фактором, притаманним майже більшості 

культур та релігій.

Геополітика культурного життя має лише метафоричний сенс, якщо його 

не визначати в контексті антропомірних та сакральних ознак. Культура 

визначається як цілісність, коли вона є носієм абсолюту, духовності, носієм 

цінностей людського буття (С. Кримський). Проблема абсолютних вимірів 

культури є надзвичайно актуальною. Традиційно ці межові виміри 

характеризуються вищими цінностями, які пов’язують з Абсолютом, духовним 

витоком людини, людства в цілому, їх характеризують категорією «сакральне», 

духовне, святе, божественне.

В дисертаційному дослідженні науково виправданою є спроба автора 

Тетяни Іванівни Ярошовець довести, що сакральне належать не лише релігії,



але й мистецтву та культурі загалом. Дисертантка доводить, що сакральне 

корелює с етичним, естетичним, ідеологічним, політичним виміром людського 

буття. Воно постає горизонтом осмислення культурних практик саме в період 

глобалізації як один із можливих інтерпретативних вимірів бачення цілісності 

людини, цінностей культури на межі їх зникнення чи то перевтілення. Це 

спонукає до того, щоб характеризувати феномен сакрального як феномен 

глобалізаційиих процесів культури, зокрема це стосується масової культури, 

побуту, повсякдення, таких практик культури сучасності, як дизайн, мода, мас- 

медіа, шоу-бізнес, естрада тощо. Дисертант проводить думку й про те, що 

виникають так звані, «світські релігії», нові форми сакрального, які вже не є 

суто релігійними, де релігія визначається досить широко -  в межах 

егоцентризму, соціоцентризму, космоцентризму.

Таким чином, актуальність і цінність дисертаційного дослідження 

Т. Ярошовець обумовлюється як постановкою завдань і мети щодо визначення 

естетичних принципів функціонування феномену сакрального як засобу 

гармонізації глобалізаційних процесів сучасної культури, так і пошуком 

самобутніх шляхів їхнього здійснення. Вирішуючи поставлені в дослідженні 

завдання, авторка опрацювала значний масив філософської, естетичної, 

культурологічної літератури, в якій концептуально важливими постають праці 

українських вчених: Ю. Легенького, В. Личковаха, Г. Мєднікової, Н .Мостової 

І. Богачевської, В. Бондаренко, І. Остаїцука, А. Лещенка та світових: 

Е. Дюркгейма, М. Еліаде, М. Мооса, Р. Отто та інших. Так, автор демонструє 

дослідницьку культуру роботи з філософськими текстами, що значною мірою 

актуалізує глибокий потенціал дослідження й обумовлює обґрунтованість 

наукових положень, висунутих в дисертаційному дослідженні, які визначені, 

обґрунтовані і логічно аргументовані в контексті різних культурних практик.

Теоретико-методологічна основа роботи носить міждисциплінарний 

характер і виконана на межі естетики, культурології, філософії культури та 

релігієзнавства. Так, методологічною основою дисертації, визначеною 

дослідницею, стали системний та компаративний методи, за допомогою яких 

визначено сакральне як система презентації Абсолюту та порівняльний аналіз



феномену сакрального в контексті різних культурних систем і практик. 

Володіння науковими методами трансцендентального, феноменологічного та 

діалектичного аналізу дозволило дисертантці визначити і обґрунтувати 

феномен прояву сакрального в контексті різних культур, визначили втрату 

сакральним духовного потенціалу і перехід його у профанне.

Дослідження Т. І. Ярошовець вирізняється науковою новизною і 

доказовістю ряду ідей. Це полягає в тому, що на основі комплексного 

філософського аналізу виявлено естетичний потенціал феномену сакрального 

як інтегративного компоненту культуротворення, що глобалізується. Важливим 

є і те, на мою думку, що естетичний вимір категорії «сакральне» досліджений 

дисертанткою у контексті сучасної культури, а естетичний аспект феномену 

сакрального розкрито в єдності з філософсько-антропологічним й етичним 

принципами. В дослідженні використано широкий спектр аналітичних методів, 

зокрема синхронний та діахронний аналізи, моделювання та метод наукової 

екстраполяції.

Дисертаційна робота чітко структурована, характеризується логічним 

викладом матеріалу. Так, заслуговує позитивної оцінки цілеспрямований аналіз 

проблеми презентації категорії «сакральне» в культурі, що відображено в 

першому розділі дисертації.

Дисертантка наголошує на тому, що лише філософсько-антропологічний 

та естетичний виміри сакрального, спонукають до адекватного, універсального 

розуміння цієї категорії. Визначено, що сакральна практика -  це подія або 

комплекс подій ритуального характеру, орієнтовані на зустріч з абсолютом. Ця 

зустріч може регламентуватися у вигляді ритуальних, канонічно зазначених 

форм, або здійснюється самою людиною. Практика сакрального -  це розмаїття 

можливостей входження в світ священного із світу профанного, і, навпаки.

Заслуговує підтримки і позитивної оцінки спроба авторки у другому 

розділі дисертації визначити сакральне в контексті глобальних трансформацій 

європейської культури. У цьому контексті дисертантка розглядає загальний 

контекст культурної глобалізації під кутом зору сакрального як 

інтерпретативного фактору. Для реалізації цього вектору дослідження



Т.І. Ярошовець звертається до культурно-історичних засад естетичного синтезу 

сакрального та профанного в епоху Середньовіччя. На основі аналізу 

концептуальних положень С.Хоружого, С.Неретіної, М.Бахтіна, М.Бердяєва 

висвітлюється співвідношення понять метафора, метонімія, іронія, оксюморон, 

гіпербола, гротеск тощо. Дослідницею проаналізовано систему і антисистему, 

як взаємодоповнювальні механізми адеквації реальності, коли онтологічні 

горизонти сакрального не можуть бути здійсненими без діалектики сакрального 

і профанного. Авторкою зазначено, що святість як ментальне не втрачається, 

вона лише трансформується.

Не можна обійти поза увагою і підрозділ 2.3, де дисертанткою 

визначаються особливості соціокультурної трансформації категорії 

«сакральне» у культурі. Дисертант стоїть на позиції, що екуменістичний рух 

сьогодні продовжує існувати у вигляді різних систем трансформованих 

релігійних концепцій, релігійних настанов, сприяє політизації релігії. 

Стверджує, що мета екуменістичного руху свідчить про те, що міжрелігійні 

складні відносини потребують певної домовленості, сучасний екуменізм стає 

тією ідеологією глобалізації культури та суспільства в цілому, яка призводить 

хоча б до умовного консенсусу. Він стає своєрідним посередником між 

ідеологією, політикою і культурою в цілому. Щодо якості духовності в 

дослідженні не йдеться, але релігійне життя осмислюється саме в межах 

соціоцентричних релігій. Ситуація свідчить про нестабільність конфесійних 

регіональних відносин, тому екуменізм стає спонукою до пошуків гармонізації.

Цікавим вектором дослідження, на мою думку, виступає третій розділ 

дисертаційного дослідження, присвячений визначенню культурних практик 

другої половини XX -  початку XXI століть як цілісності, де сакральне стає 

системотворчим. Так, в дослідженні автор зазначає, що сутність постмодерної 

трансформації категорії «сакральне» пов’язана з тим, що набувають 

універсалізації етична й естетична компоненти. Сакральне як інституативна 

знака ге1і§аге розчиняється в етичних та естетичних імплікаціях. Це 

об’єктивний процес, що розпочинається досить рано, з так званої етики 

благоговіння перед життям Альберта Швейцера і актуалізується Володимиром



Соловйовим, що вже на пряму пов’язує її з Абсолютом. Цікавим тут є той факт, 

що авторка акцентує увагу на екологічній регенерації систем культури, 

позбавлення ентропії, де вказує, що це сценарні проекти, які вписуються в 

культуру постмодернізм)'. Пошуково-творчий характер роботи, системність 

викладу матеріалів, новизна отриманих результатів свідчать про те, що 

дисертаційне дослідження Т,І.Ярошовець «Естетичний потенціал феномену 

сакрального в контексті гармонізації глобалізаційиих процесів сучасної 

культури» є самостійним, теоретично обгрунтованим. Матеріали дослідження 

можуть бути використані для створення навчальних курсів, програм щодо 

культурології, релігієзнавства, етики, естетики, зокрема диференційних 

технологій естетичного осмислення та бачення сакрального як синтетичної 

реальності культуротворення.

Дисертація написана в науковому стилі викладення матеріалу. Подання 

матеріалів досліджень, наукових положень і висновків забезпечують легкість та 

доступність її сприйняття. Виклад ведеться аргументовано і системно, коректно 

і конкретно. Позитивно оцінюючи здобутки дисертантки, вважаємо за 

необхідне зазначити наступні дискусійні положення та зауваження до поданої 

дисертаційної роботи:

1. Актуалізація дослідження стану сакрального у ситуації постмодерну є 

беззаперечною. Однак, у третьому розділі, присвяченому розгляду сакрального 

як естетичного в контексті жанрово-видових трансформацій сучасних 

культурних практик, враховуючи сутнісні риси постмодерну (ризомність, 

іронічність, непередбачуваність), автор почасти підмінює чи, точніше, 

синкретизує поняття естетизму та естетства. Оскільки естетичне перебуває у 

нерозривній єдності, вміщуючи у собі як духовно-чуттєве переживання 

людиною краси, так й апріорну співвіднесеність із моральним началом. Що не є 

притаманним естетству, орієнтованому на споживача, де не артикулюється 

моральна складова.

2. Вважаємо, що робота значно б виграла, якби автор представила 

тенденції культурологічних розробок західноєвропейських дослідників щодо 

розуміння сакрального як метакатегорії культури, де кожна епоха має свій



постмодерн, зокрема, А. Бенуа, Е. Дюркгейма, У. Еко, М. Еліаде, А. Камю, Т. 

Лукмана, Р. Маретта, П. Труссона, Е. Фрома.

3. Варто було б розширити пошукові горизонти щодо буття сакрального в 

культурі постмодерну й для України, яка займає не лише важливу географічну 

царину між Заходом та Сходом, а й чутлива до тенденцій почасти не 

притаманних її традиційному топосу. Відтак, дослідити естетичний потенціал і 

характер, до прикладу, сучасних українських літературних студій, було б 

перспективно.

Висловлені зауваження та побажання ніяким чином не ставлять під сумнів 

основні положення дисертації, її беззаперечну актуальність та новизну, не 

применшують здобутків дисертантки, а навпаки, носять спрямовуючий 

характер на подальшу науково-творчу діяльність.

Дисертація є завершеним, самостійно підготовленим кваліфікаційним 

науковим дослідженням, результатом якого є отримані нові науково 

обгрунтовані та практично значимі результати щодо вирішення проблем 

визначення естетичних принципів функціонування феномену сакрального як 

засобу гармонізації глобалізаиійних процесів сучасної культури.

Вважаю, що дисертаційна робота «Естетичний потенціал феномену 

сакрального в контексті гармонізації глобалізаційиих процесів сучасної 

культури» відповідає усім вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Кабінетом Міністрів України № 656 від 19. 08. 2015 року (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), а її автор Ярошовець Тетяна 

Іванівна заслуговує присудження наукового ступеня кандидата філософських 

наук за спеціальністю 09.00.08 -  естетика.
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