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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Філософія Мартіна Гайдеґґера 
становить нині невід’ємну й вагому складову західного мислення, належа-
чи, зокрема, до основних надбань його «континентальної» парадигми: су-
часні феноменологія, герменевтика, екзистенційна філософія, деконструк-
тивізм та інші напрями, течії та концепції зазнали істотного впливу з боку 
німецького філософа та нерозривно пов’язані із спробами щораз заново, у 
нових посталих контекстах і аспектах, рефлектувати над його самобутніми 
підходами.  

До того ж актуальність Гайдеґґера проявляється у світлі дедалі час-
тішого обговорення проблем людської ідентичності, причому часто взятого 
у рамцях дебатів про майбутнє людини й людства та про перспективи так 
званого постгуманізму – зокрема, з огляду на інформаційний та біотехноло-
гічний чинники. Особливо затребуваними в сучасних умовах видаються ті 
підходи й ідеї Гайдеґґера, які стосуються антропологічної проблематики в 
цілому та в її кореляції з фактором техніки. Саме ці обставини обумов-
люють потребу у комплексному дослідженні екзистенційного складника 
його інтелектуальної спадщини, а також спонукають до виявлення її реле-
вантності для актуальних філософських дебатів стосовно природи та іден-
тичності людини. Себто йдеться не лише про аналіз генеалогії поглядів 
одного з найвпливовіших західних мислителів ХХ сторіччя в контексті 
вельми потужної філософської течії, але й про їхній вплив на сучасний 
філософський дискурс, причому як у вимірі індивідуальної екзистенції, так 
і в площині загального історичного цивілізаційного процесу, з його соціо-
культурними і технологічними трендами.  

Затребуваність саме екзистенційної інтерпретації творчості Гайдеґґе-
ра обумовлюється ще й таким чинником, як спроба дослідити в сучасних 
умовах феномен часу: екзистенційно-темпоральна проблематика, осмислю-
вана мислителем як феноменологія свідомості часу, співвідноситься у ньо-
го з релігійними та науковими підходами, причому проблематика часовості 
доповнюється проблематикою просторовості, як просторово-часовий кон-
тинуум загалом – підкреслюється релевантність Гайдеґґерових міркувань 
щодо засади вкоріненості в контексті єдності глобалізаційної та локаліза-
ційної тенденцій цивілізаційного розвитку. 

Запропоновано авторську екзистенційну інтерпретацію розвитку 
ідей Гайдеґґера, яка, з одного боку, виявляє свою органічність саме для 
українського історико-філософського дискурсу, з іншого, розширює гори-
зонти і виміри пізнання екзистенційної проблематики загалом – через вра-
хування численних напрацювань, здійснених у межах сучасної західної 
історико-філософської думки, уможливлюється один із способів долучення 
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вітчизняної філософії до світового філософського процесу, реагування на 
виклики часу й новітні цивілізаційні тренди. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри 
історії філософії Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка «Історія української філософії в контексті європейської духовної куль-
тури» (номер державної реєстрації – 0116U001700), а також становить скла-
дову частину наукових досліджень кафедри філософії, які відбуваються 
згідно з темою «Філософські парадигми сучасного цивілізаційного розвит-
ку: остання третина ХХ – початок ХХІ століть» (номер державної реєстра-
ції – 0115U003722). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації – історико-філософ-
ська комплексна реконструкція, крізь призму екзистенційної інтерпретації, 
витоків, специфіки й рецепції філософії Мартіна Гайдеґґера в аспекті роз-
гляду ним динаміки людського існування та її визначальних передумов і 
чинників. Реалізація цієї мети передбачає виконання таких завдань: 

– визначити передумови екзистенційної спрямованості філософії 
Гайдеґґера; 

– встановити історико-філософські чинники, що зумовили форму-
вання герменевтичного варіанту феноменології та екзистенційної філософії 
Гайдеґґера; 

– проаналізувати впливи західної екзистенційної філософії на ста-
новлення герменевтичної феноменології Гайдеґґера як альтернативи до 
трансцендентальної феноменології Е. Гуссерля; 

– виявити метод Гайдеґґерового проекту герменевтичної феномено-
логії, дослідити його специфіку, новаторство і співвідношення з іншими 
методами гуманітарного знання; 

– здійснити уточнення Гайдеґґерового поняттєвого апарату в контексті 
розвитку екзистенційної філософії та у зв’язку з особливостями пошуків украї-
номовних еквівалентів у справі його перекладу з мови оригіналу; 

– з’ясувати, за рахунок чого Гайдеґґер сприяв розширенню і транс-
формації екзистенційного лексикону і екзистенційної проблематики загалом; 

– дослідити, якою мірою «поворот» у мисленні Гайдеґґера спричи-
нився до трансформації аналізованої проблематики і, відповідно, до виок-
ремлення так званих «раннього» та «пізнього» періодів його творчості; 

– визначити стосунок Гайдеґґерового екзистенціального мислення до 
екзистенційно-темпоральної та філософсько-технічної проблематики у кон-
тексті співвідношення філософії, релігії та науки; 

– встановити елементи спадкоємності західного екзистенційного 
мислення та базованого на засадах герменевтичної феноменології екзистен-
ціального проекту Гайдеґґера у вимірі «негативних» екзистенціалів; 
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– окреслити напрями й перспективи дослідження Гайдеґґерової 
екзистенціальної філософії в Україні. 

Об’єкт дослідження – екзистенціальна філософія Мартіна Гай-
деґґера. 

Предмет дослідження – динаміка людського існування в екзистен-
ціальній філософії М. Гайдеґґера. 

Методи дослідження підпорядковуються загальній історико-філо-
софській дослідницькій стратегії, яка передбачає врахування таких чотирьох 
принципів: 1) буквальність; 2) вичерпність; 3) контекстуальність; 4) враху-
вання спекулятивних інтерпретацій. В основу дисертації було покладено 
також принципи об’єктивності, аргументованості, системності та істориз-
му, що мало сприяти досягненню цілісності проведеного дослідження та 
дотриманню вимог послідовності викладу головних положень. Обрана стра-
тегія щодо принципів і методів обумовлена особливостями досліджуваного 
предмета та логікою викладу матеріалу; зважаючи на природу передумов і 
специфіки Гайдеґґерового філософського проекту, найбільш релевантними 
у дослідженні останнього постали такі методи: феноменологічний (при 
цьому враховувався імпульс з боку феноменології Гуссерля), герменевтич-
ний (бралася до уваги передовсім німецька герменевтична традиція, її 
евристичний потенціал щодо мистецтва тлумачення загалом), компарати-
вістський (дав змогу визначити, в який спосіб погляди Гайдеґґера співвід-
носяться й зіставляються як з ідеями інших представників екзистенційного 
мислення, причому і його попередників, і сучасників, так і з підходами 
представників інших філософських напрямів), біографічний (віднайдення 
безпосередніх життєвих імпульсів стосовно появи тих чи інших філософ-
ських ідей, виявлення релевантності засади вкоріненості) та лексикографіч-
ний (у межах якого досліджувалася етимологія – як стосовно глибоко ана-
лізованих самим Гайдеґґером давньогрецьких понять, так і стосовно його 
власних концептів, здебільшого запропонованих ним самим неологізмів). 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що: 
Вперше: 
– реконструйовано – у вимірі антропологічного дискурсу і в система-

тичний спосіб – прямі та опосередковані впливи на формування філософії 
М. Гайдеґґера; також виявлено її об’єктивну спорідненість та суттєве пере-
гукування із поглядами екзистенційних мислителів попередніх епох; дослі-
джено, в який спосіб і наскільки оригінально Гайдеґґер трансформував ідеї 
своїх попередників, – причому включаючи в себе як тяглість відповідної 
традиції, так і «розриви» й трансформації в її межах;       

– обґрунтовано доцільність здійснення екзистенційного витлумачен-
ня філософії Гайдеґґера як визначального для розуміння її становлення й 
розвитку. Основу авторської концепції становить комплексний аналіз пере-
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думов, специфічних ознак, головних способів екзистенційної інтерпретації 
філософії Гайдеґґера; вказано на пріоритетність не так проспективного, як 
ретроспективного аналізу екзистенційного виміру філософії Гайдеґґера; 

– доведено, що процес становлення і розвитку Гайдеґґерового проек-
ту екзистенціальної філософії доцільно розглядати як перехід від трансцен-
дентального до альтернативного – герменевтичного варіанту феномено-
логії. З’ясовано, що вагомою історико-філософською причиною такого 
переходу стало Гайдеґґерове феноменологічне прочитання текстів греко-
римських і християнських авторів, передовсім в аспекті «практичного» й 
«історичного» витлумачення ними природи людського існування. Підкрес-
лено евристичний потенціал у формуванні Гайдеґґерового філософського 
проекту його власних тлумачень текстів класичних мислителів минулого. 
Обґрунтовано, що для герменевтичної феноменології провідним слід вва-
жати метод деструкції, виявлено специфіку цього методу на тлі розвитку 
західної філософії; 

– визначено термінологічні особливості Гайдеґґерової філософії та 
специфіку перекладу відповідних понять українською мовою; зокрема, з 
допомогою лінгвістичного аналізу виявлено відмінність між «екзистенцій-
ним» та «екзистенціальним» дискурсами, показано невідворотність перехо-
ду від першого до другого в контексті секуляризації Гайдеґґером християн-
ських попередників екзистенційної інтелектуальної традиції; обґрунтовано 
твердження про доцільність ідентифікації філософії німецького мислителя 
саме як екзистенціальної; 

– установлено закономірності осмислення попередниками екзистен-
ціалізму амбівалентності й динаміки людського існування; продемонстро-
вано їхнє тяжіння до пошуку нормативного ідеалу, вказано на закономір-
ність тісного переплетення екзистенційної антропології із христологією; 
виявлено, що всі позитивні моделі досягалися як результат подолання не-
уникненних негативних станів: тут проявлялося характерне для екзистен-
ційної філософської традиції – і вписуваного до неї Гайдеґґера – прямуван-
ня до позитивного через негативне. Доведено обґрунтованість твердження 
про негативістський характер екзистенційно-антропологічних підходів Гай-
деґґера. 

– виокремлено спадкоємність між «раннім» та «пізнім» періодами 
творчості Гайдеґґера в контексті тлумачення динаміки людського існуван-
ня й проаналізовано спроби віднайти умови можливості досягнення автен-
тичності людини – спершу крізь призму екзистенційно-темпорального й 
танатологічного дискурсів, згодом – у світлі аналізу проблематики співвід-
ношення людини та техніки; 

– констатовано закономірність – у рамцях західного мислення – при 
аналізі природи антропологічної динаміки еволюційного переходу від інди-
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відуального до загальноісторичного рівня, відзначено релевантність такого 
підходу як стосовно самого Гайдеґґера, так і щодо до-гайдеґґерівської та 
пост-гайдеґґерівської думки, відтак висувається твердження про евристич-
ність вписування німецького мислителя до означеного історико-філософ-
ського контексту. 

Отримали подальший розвиток: 
– дослідження екзистенційних підходів Гайдеґґера щодо прочитання 

теоретичної філософії Канта у вимірі виявлення первинної темпоральності 
у вченні останнього про схематизм; 

– обґрунтування вагомості й плідності взаємної кореляції філософ-
ських, наукових і теологічних інтерпретацій темпоральної й танатологічної 
проблематики та водночас аналіз принципово упривілейованого Гайдеґе-
ром філософського й маргіналізація ним, з одного боку, теологічного, з 
іншого, наукового підходів, звернено увагу на принципові відмінності між 
філософією та наукою не лише у світлі диференціації онтичного й онтоло-
гічного, але й у самій природі сприйняття людського існування як такого; 

– рефлексії стосовно амбівалентності Гайдеґґерового сприйняття ча-
сово-просторової проблематики: у сенсі одночасності емфатичного під-
креслювання засади вкорінення та домінування темпорального дискурсу;  

– аналіз Гайдеґґерової критики інспірованого Новим часом суб’єкти-
вістського розуміння людини та виявлення далекосяжних наслідків остан-
нього для сучасності в контексті небезпеки витіснення осмислюючого 
сприйняття світу «калькульованим» мисленням – в епоху поступової дегра-
дації здатності до споглядання й поширення настанови на «прискорення» і 
кількісні показники; 

– міркування про доцільність залучення ідей екзистенційної філосо-
фії взагалі і екзистенціальної філософії Гайдеґґера зокрема до контексту 
аналізу й розвитку української філософської думки. Відзначено, що для 
цього наявне чітке теоретичне підґрунтя, визначене потужною персоналістич-
но-екзистенційною лінією в українській філософії починаючи із ХVIII сторіччя 
дискурсом «філософії серця». 

Поглиблено: 
– розуміння суті понять «екзистенції», «екзистенціалів», «межових 

ситуацій», «онтичності», «онтологічності», «секуляризації», зважаючи на 
екзистенційний вимір філософії Гайдеґґера, а також на розуміння самості у 
контексті повороту, що відбувся у філософії німця; 

– усвідомлення зв’язку між ідеями вкоріненості у традиції та чинни-
ком духовного формування людської екзистенції, зокрема, в сенсі приходу 
до позитивного через подолання негативного; 

– аналіз феномену сучасної техніки як наслідку прийняття новоєвро-
пейської метафізичної позиції, націленої на суб’єктно-об’єктне протистав-
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лення, як чинника, який пропонує нові можливості й переваги, та водночас 
становить загрозу – і для органічного, і для містичного начал у людині. 

Практичне значення отриманих результатів. Пропоноване дослі-
дження докладно висвітлює актуальну історико-філософську проблематику, 
виформовує властиві для західної інтелектуальної парадигми методологічні 
стандарти філософування у контексті української філософії, що створює для 
неї передумови у справі відкриття нових горизонтів і розвитку, зважаючи на 
проблемне поле «континентальної» філософії. У ході дослідження розроблено 
екзистенційний підхід до тлумачення філософії  Гайдеґґера, поглиблено і роз-
ширено знання антропологічних проблем як ключових для розуміння її суті. 

Матеріали дисертації можна використовувати для підготування і 
вдосконалення лекційних курсів з історії філософії, історії філософії ХІХ–
ХХ ст., екзистенціалізму, феноменології, філософської герменевтики, онто-
логії, філософії техніки, філософії історії, філософії Гайдеґґера тощо. 

Репрезентовані в дисертації дослідницькі матеріали автор застосову-
вав у практичній викладацькій діяльності під час читання навчальних кур-
сів «Історія філософії», «Історія філософії ХІХ–ХХ ст.», «Філософська 
антропологія», «Людина як предмет філософії та літератури екзистенціаліз-
му», а також спецкурсу «Проблема людини в екзистенціалізмі» (для сту-
дентів філософського факультету та факультету журналістики Львівського 
національного університету імені Івана Франка), а також у процесі роботи 
над відповідними навчальними посібниками з історії філософії. 

Особистий внесок здобувача полягає в докладній історико-філо-
софській реконструкції, експлікації та систематизації основних особливос-
тей і тенденцій розвитку екзистенційної думки до Гайдеґґера й у дослі-
дженні специфіки його власної екзистенціальної філософії як спадкоємниці 
цієї думки, насамперед у вимірі осмислення динаміки людського існування, 
у встановленні герменевтично-феноменологічного і екзистенціалістського 
інструментарію його проекту, у виявленні екзистенційної єдності між «ран-
нім» та «пізнім» етапами творчості німця, у зіставленні його мислення з 
ідеями інших напрямів західної антропологічної філософії, зважаючи, 
зокрема, й на здобутки у відповідній галузі знань українських мислителів. 
Положення наукової новизни дисертації та висновки отримані автором у 
процесі самостійного дослідження. Для аргументації власної авторської 
позиції використано не перекладені раніше (здебільшого німецькомовні) 
монографії і статті дослідників з історії філософії та інші дослідницькі ма-
теріали, на які здійснено відповідні покликання. Матеріали кандидатської 
дисертації на тему «Проблема співвідношення людини і техніки в екзистен-
ціальній духовній традиції» (спеціальність 09.00.05 – історія філософії), за-
хищеної у 1996 р., застосовано у переосмисленій формі в другому па-
раграфі п’ятого розділу на 10 відсотків. 
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Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертації 
обговорювалися на науково-теоретичних семінарах кафедри історії філо-
софії та кафедри філософії Львівського національного університету імені 
Івана Франка, міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, сим-
позіумах, лекційних циклах, зокрема: «Контексти – Спіноза і історія філо-
софії» (Карпач, 19–20 червня 1998 р.), «Християнство і Україна» (Мюнхен, 
6 грудня 2000 р.), «Шопенгауер в контексті» (Карпач, 25–26 вересня 2000 р.), 
«Феномен сучасної релігійності – богословсько-філософський, історичний, 
соціологічний та правничий аспекти» (Львів, 20–21 квітня 2002 р.), «Транс-
формація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних 
викликів у загальній, соціальній, практичній і прикладній філософії» 
(Львів, 29–30 листопада 2007 р.), «Феноменологія і релігія» (Київ, 17 жовт-
ня 2008 р.), «Людина та її ідентичність у добу глобалізації» (Львів, 29–30 черв-
ня 2010 р.), «Автентично філософувати: до 80-річчя Ф. Віплінґера» (Відень, 
28 лютого 2012), «Західні та східні отці Церкви: історія та екстраполяція в 
сучасність» (Львів, 22–23 квітня 2013 р.), «Європеєць як творець цивілізації 
розвитку і прогресу» (Львів, 17–18 вересня 2013 р.), «Філософія діалогу й 
порозуміння в побудові європейської і світової спільнот» (Львів, 22–24 черв-
ня 2016 р.), «Антропний принцип в контексті актуальних проблем філосо-
фії науки» (Львів, 15–16 грудня 2016 р.), «Межі в мисленні Європи: цент-
рально- і східноєвропейські погляди» (Відень, 26 січня 2017 р.), «ХХІХ чи-
тання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської 
школи Казимира Твардовського» (Львів, 10–11 лютого 2017 року), «Рефор-
мація і трансформація суспільства: досвід минулого і виклики сучасності» 
(Львів, 8–9 грудня 2017 р.), «Музика і філософія: до 150-ліття знайомства 
Р. Вагнера і Ф. Ніцше» (Львів, 7–8 листопада 2018р.). 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 
одноосібну монографію «Мартін Гайдеґґер та екзистенційна філософія» 
(Львів, 2018), другий розділ навчального посібника «Нариси історії західної 
філософії ХІХ–ХХ ст.» (Львів, 2015), 23 статті у фахових виданнях з філо-
софії, з них 6 – у закордонних наукових періодичних виданнях і 2 – у віт-
чизняних наукових виданнях, внесених до міжнародних наукометричних 
баз; 3 – німецькою мовою, 1 – англійською та 8 тез, надрукованих у збірках 
матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації визначена ме-
тою та завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, п’яти роз-
ділів (кожен з них містить підрозділи), висновків до кожного розділу, за-
гальних висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи –  
453 сторінки, з них 387 сторінок основного тексту. Список використаних 
джерел складається з 472 найменування, з яких 151 – німецькою, англій-
ською та італійською мовами. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі здійснено обґрунтування актуальності теми дослідження, 
з’ясовано інтенсивність і рівень її розробленості, названі основні мотиви 
звертання до філософії Гайдеґґера, встановлено зв’язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами; визначено мету, об’єкт, предмет, а також 
окреслено загальну стратегію та методи дослідження; сформульовано поло-
ження наукової новизни, які виносяться на захист, визначено практичне 
значення отриманих результатів; наведено детальну інформацію про осо-
бистий внесок здобувача, апробацію результатів дослідження, публікації та 
структуру дисертаційної роботи. 

У першому розділі «Походження й специфіка ідей екзистенціаліз-
му та можливість екзистенційної інтерпретації філософії Мартіна Гай-
деґґера» передусім визначено походження, специфіку, зміст і історичну 
трансформацію ключових екзистенційних понять і ідей, досліджуваних у 
дисертації; досліджено ключові чинники, які слугують точкою відліку для 
аналізу Гайдеґґерової філософії в контексті екзистенційного мислення.  

У підрозділі 1.1. «Термінологічні експлікації: екзистенційна фі-
лософія, філософія існування, екзистенціалізм (до історії поняття і на-
пряму)» розглянуто особливості впровадження у філософський обіг клю-
чових понять екзистенційного мислення; зокрема, наголошено на звуженні 
семантики, головно зусиллями С. К’єркеґора, вихідного поняття – «екзис-
тенції» – як специфічного існування людини. Разом із тим показано, що 
коли поняття «екзистенційності» видається релевантним у застосуванні до 
Гайдеґґерових християнських попередників, то стосовно нього самого, вна-
слідок здійсненої ним секуляризації релігійних ідей цих мислителів, слід 
використовувати саме поняття «екзистенціальності»: це виправдано і з 
огляду на впровадження німцем «екзистенціалів» як специфічних феноме-
нів людського буття, на противагу до корельованих із природничою сфе-
рою «категорій».  

Водночас звернено увагу на використання у рамках екзистенційного 
мислення тих чи інших понять, зважаючи на чинник конкретного мовного 
ареалу. Підкреслено особливості виникнення, становлення і розвитку екзис-
тенційної філософії як напряму: її витоки і сама проблематика сягають 
античності, проте ключові ідеї і підходи формуються вже у новочасну епоху. 

У підрозділі 1.2 «Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження» 
вказано на принципи обраної історико-філософської дослідницької стратегії 
та на низку використовуваних загальнонаукових і філософських методів. 

Оскільки у пропонованому історико-філософському дослідженні 
обрано екзистенційну парадигму прочитання й інтерпретації творів Гай-
деґґера, то джерельну базу дисертаційного дослідження, окрім першодже-
рельних праць філософа та результатів відповідних критичних напрацю-
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вань, становлять також праці провідних представників екзистенційного 
мислення до-гайдеґґерівської доби. З-поміж останніх виокремлено деякі з 
послань апостола Павла, «Сповідь» Августина, «Думки» Б. Паскаля, «По-
няття страху», «Страх і тремтіння» С. К’єркеґора, «Ідіот», «Нотатки з під-
пілля» Ф. Достоєвского, «Смерть Івана Ілліча» Л. Толстого. У цих текстах, 
які, попри вельми різні хронологічний, мовний, соціокультурний та мен-
тальний контексти, справили суттєвий вплив на формування екзистенціаль-
ного мислення Гайдеґґера, містяться перші спроби – здійснювані здебіль-
шого на межі філософії та літератури – ґрунтовного дослідження порушу-
ваної в дисертації проблематики, надто під кутом зору амбівалентності й 
динаміки людського існування, а також у вимірі темпорально-танатологіч-
них рефлексій.  

Стосовно ж текстів першоджерел, то розглядалися, переважно в ори-
гіналі, передовсім такі твори М. Гайдеґґера: «Феноменологія релігійного 
життя», «Феноменологічні інтерпретації Аристотеля», «Вступ до феноме-
нології релігії»,  «Буття і час», «Що таке метафізика», «Кант і проблема ме-
тафізики», «Основні питання метафізики», «Час картини світу», «Лист про 
гуманізм», «Про сутність істини», «Питання про техніку», «Відстороне-
ність», «Через лінію», «Чорні зошити» та інші. Треба зауважити, що до 
джерельної бази вперше у вітчизняному історико-філософському просторі 
залучається робота Гайдеґґера «Поняття часу» та деякі з листів філософа, 
які містять вагомі ідеї щодо екзистенційної проблематики. 

У межах дослідницької літератури використовувалися головно роз-
відки, які, будучи оглядовими спробами, стосувалися різних аспектів роз-
витку екзистенційного мислення і його ключових представників у період 
до Гайдеґґера: йшлося, зокрема, про доробок таких вчених, як С. Авєрінцев, 
Г. Аляєв, І. Бичко, А. Богомолов, О. Больнов, М. Вестфал, Ф. Гайнеман, 
В. Герасимчук, Р. Ґабітова, П. Ґайденко, Ю. Давидов, Д. Єсипенко, М. Кіс-
сель, Є. Коссак, С. Криворучко, С. Кровелл, Д. Купер, І. Лепп, В. Лях, 
В. Макбрайд, Дж. Малпас, С. Мьобус, Г. Омелаєнко, В. Петрушов, М. По-
пович, К. Райда, В. Табачковський, Г. Таврізян, А.Тіпсіна, Н. Хамітов, Г. Ша-
лашенко, В. Янке. 

Суттєву складову коментаторської літератури становили досліджен-
ня, які стосувалися філософії Гайдеґґера як певної цілісності, з закономір-
ним і неминучим пов’язуванням творчої та біографічних ліній філософа: 
йдеться про тексти В. Анца, Д, Барбаріча, Ґ. В. Бертрама, В. Бібіхіна, 
В. Бімеля, Л. Гахмайстера, М. Ґайєра, Ф. Дастюр, А. Денкера, Г. Дрейфуса, 
М. Інвуда, Т. Кайлінґа, Р. Капоб’янко, П. Кардорфа, Т. Кармана, С. Кірк-
ланд, Т. Кісєля, Д. Купера, П. Любке, А. Люкнера, В. Молчанова, Н. Мотро-
шилової, В. Подороги, О. Пьоґґелєра, В. ван Реєна, Т. Ренча, Р. Сафранскі, 
Л. Тенґельї, У. Тітца, Д. Томе, П. Травни, Г. Феттера, Ґ. Фіґаля, Г. Філліпсе, 
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А. Чернякова, К. Ямме, О. Ярауса; заслуговували на увагу й були викорис-
тані студії, присвячені, конкретніше, аналізові у творчому доробку  Гайдеґґера 
темпоральної проблематики – до них належать дослідження Н. Артеменко, 
П. Гайденко, Д. Іфантіса, Г. Лянґе, Дж. Салліса, танатологічної проблема-
тики – Ф. Віплінґера, Дж. Демске, А. Дємідова, Й. Крафт-Кріванєц, К. Ляці-
ної, Т. Щитцової. Не були обійдені увагою роботи, присвячені становленню 
Гайдеґґерового проекту герменевтичної феноменології (Х. Адріан, Т. Вроб-
левскі, Кр. Деммерлінґ, Є. Фальов, Ф. Фельман, Ґ. Штенґер), специфіці «по-
вороту» у його творчості – Д. Генріха, Ж. Ґрондена, І. Фегера; Гайдеґґеровій 
філософії техніки можуть бути названі – В. Бімель, Х. Вермаль, Ґ. Зой-
больд, T. Копрівіца, А. Люкнер, Д. Макманус, Е. Мітчел, Г.-Й. Райнберґер, 
Г. Руін, С. Рііс, Т. Тодорокі, В. Чезароне, С. Ф’єтта. 

Слід визнати, що українська гайдеґґеріана почала робити свої перші 
кроки відносно нещодавно – приблизно з кінця 90-х – початку 2000-х, при-
чому йдеться про достатньо різний ступінь розробки питань, які стосують-
ся філософського надбання Гайдеґґера, а також кореляцію цих розвідок з 
іншими, суміжними темами. Треба назвати праці щонайменше таких до-
слідників, як Г. Аляєв, А. Баумейстер, А. Богачов, В. Возняк, С. Возняк, 
Т. Возняк, І. Держко, А. Землянський, І. Карівець, А. Карпенко, Р. Кісь, 
Р. Кобець, М. Култаєва, М. Лазарєва, Т. Лютий, В. Лях, А. Малівський,  
Л. Мандрищук, Д. Михайлов, М. Мінаков, Є. Мулярчук, В. Окороков, 
В. Петрушов, О. Применко, Л. Сафонік, Н. Сидорчук, В. Терлецький, 
С. Шевченко, О. Шморгун та інші. До вчених діаспори, які цікавляться 
окресленою проблематикою, зараховуємо Д. Федорику. Крім того, варто 
відзначити тісне переплетення названих спроб із розробкою у вітчизняному 
філософському дискурсі феноменологічних та герменевтичних досліджень, 
зокрема, у працях В. Березіної, А. Богачова, А. Вахтеля, В. Кебуладзе, 
М. Коцюби, С. Кошарного, Є. Причепія та інших.  

Нарешті, у термінологічному плані вельми важливим джерелом став 
український переклад «Європейського словника філософій». Предметом ба-
гатьох статей словника є вагомі терміни екзистенціалістського лексикону 
та ті класичні концепти, які використовуються в досліджуваній традиції 
мислення: «буття», «екзистенція», «момент», «самість», «турбота», «фроне-
сис» тощо. 

У підрозділі 1.3. «Нова й новітня західна філософія: труднощі 
впорядкування та екзистенційна парадигма мислення» запропоновано 
ширший контекст досліджуваного матеріалу: окреслено обставини й особ-
ливості функціонування західної філософії у новітній час, вказано на домі-
нування таких трендів та процесів, як міждисциплінарність, фраґментари-
зованість і, зрештою, плюралістичність і пов’язана з нею еклектичність. 
Відзначено, що приблизно з середини ХХ сторіччя вичерпується парадигма 
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течій, шкіл як строгих і внутрішньо скоординованих напрямів філософії, 
відтак неминуче постають труднощі з ідентифікацією і можливістю виділи-
ти щось найсуттєвіше і найхарактерніше у мисленні для відповідної епохи. 
Водночас вказано на ще одну трудність: наявність у межах західної духов-
ної культури у підході до філософської проблематики двох ключових мо-
делей: англосаксонської та «континентальної». Якщо перша з них звично 
зосереджується передовсім на проблемах реальності, мови і свідомості, то 
континентальна філософія залишається значно тісніше пов’язаною з екзис-
тенційною проблематикою, а також із актуальними суспільно-політичними, 
культурологічними і релігійними питаннями. Наголошено, що екзистенцій-
на філософія вписується саме в континентальний простір західної філосо-
фії, а отже, тісно взаємодіє з такими характерними для останнього напряма-
ми, як феноменологія, герменевтика, персоналізм тощо. 

У підрозділі 1.4. «Ідентифікація екзистенційного філософування 
в контексті історичного розвитку та його міждисциплінарної й "між-
конфесійної" тенденцій» передовсім вказано на хронологічну давність 
екзистенційної проблематики і її генеалогічну детермінованість появою 
«осьового часу» світової історії – в сенсі емансипації людини від інерції 
родових, племінних норм і набування нею духовного самостояння. Крім 
того, виявлено важливу особливість стосовно трансформації предмета 
екзистенціалістських досліджень, а саме: розгляд динаміки людського існу-
вання підпорядковувався на Заході певній закономірності – як правило, 
спочатку досліджувався індивідуальний рівень людської особи, а згодом 
відбувався перехід до соціального, історичного аспекту, причому окреслена 
закономірність  справджувалася і в мисленні до Гайдеґґера (найяскравіший 
приклад – блаженний Августин), так і в його епоху й дещо пізніше (випад-
ки К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, А. Камю). Вказано також на необхідність 
підпорядкування імперативу міждисциплінарності й міжконфесійності: по-
перше, з’ясовано, що екзистенційно-антропологічна проблематика може 
розповсюджуватися на позафілософські сфери, які так чи інакше здатні 
тлумачити екзистенційність: на теологію, літературу, психологію; по-друге, 
незважаючи на всі генеалогічні й «конфесійні» відмінності (між протестан-
тизмом, католицизмом і православ’ям), була встановлена спільна для вель-
ми різних за походженням мислителів наявність самобутньої «екзистенціа-
лістської тенденції». 

У підрозділі 1.5. «Ідентифікація екзистенційного філософування 
через негативістське відштовхування від інших філософських течій» 
вказано на чинники, завдяки яким можна простежити негативне відштовху-
вання екзистенційного мислення в цілому і Гайдеґґерового зокрема, від 
інших парадигм у межах західної філософської думки ХХ ст. (не лише, ска-
жімо, від інституціонально впорядкованих і спрямованих до строгої науко-
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вості Франкфуртської школи та Віденського гуртка, але й від антропологіч-
но зорієнтованих персоналізму, неотомізму, філософської антропології 
тощо), що уможливлює чіткішу ідентифікацію цієї парадигми на тлі інших 
зіставних спроб. У вимірі екзистенційної філософської традиції, на відміну 
від підходів з боку персоналізму, філософії життя, психоаналізу, марксиз-
му, філософської антропології, спеціальних наукових підходів, на кшталт 
нейрофізіології чи нейропсихології і т. д., людина виступає не детермінова-
ною якимись зовнішніми чинниками – біологічного, соціального, технічно-
го чи якого завгодно іншого штибу, а як абсолютно неповторне буття, яке 
визначається унікальною часовістю й особливим життєвим проектом і яке 
не можна редукувати до певного звуженого рівня сприйняття з боку тих чи 
інших дисциплін, буття, яке не можна тлумачити як об’єкт серед інших 
об’єктів. 

У підрозділі 1.6. «Основні критерії та стрижневі принципи екзис-
тенційної філософії і їхня релевантність для мислення М. Гайдеґґера» 
відзначено, що дослідження екзистенційності Гайдеґґерового мислення 
здійснювалося в дисертації переважно у ретроспективному аспекті, а тому 
особливої ваги набуває чинник з’ясування тяглості між передекзистенціа-
лізмом та екзистенціальною філософією Гайдеґґера. Спроба вписування 
Гайдеґґера до традиції екзистенційного мислення передбачала ретельне 
з’ясування тих особливостей, які були характерними для західного екзис-
тенційного мислення як такого, а тому виявлено й продемонстровано кри-
терії й засадничі підходи цього мислення: висування принципу абсолютної 
унікальності людського існування; тяжіння до феноменологічного аналізу; 
визнання за проблематикою людського існування особливої природи і ви-
окремлення екзистенційних істин як сутнісно відмінних від істин точних та 
природничих наук; критика «гносеологічного редукціонізму», тобто відки-
дання будь-яких спроб зводити людину лише до рівня пізнаючого суб’єкта, 
спрямованість до цілісного пізнання людини; розгляд будь-якого мислення 
як вписаного в історичний і фактичний контекст, відтак врахування, серед 
іншого, чинника кризовості і трагічності світовідчуття людини; скепсис 
щодо прогресистських і оптимістичних підходів; утвердження тези про за-
киненість людської екзистенції, водночас прагнення зрівноважити си-
туацію закиненості прагненням будувати власне існування як унікальний, 
неповторний проект; наполегливе підкреслення вагомості поняття вибору, 
відповідно, творення своєрідної діалектики закиненості й проективності; 
принципове сприйняття людської екзистенції як розімкненої, тому – на-
бування особливої вагомості як «горизонально» орієнтованої комунікації, 
так і «вертикальної» у своїй спрямованості трансценденції; поширеність 
твердження про неминучість межових ситуацій, які єдині спроможні ви-
світлити людську екзистенцію; засадниче протиставлення автентичного 
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існування людини до деперсоналізованого неавтентичного існування; 
уможливлення осягнення власної самості передовсім з допомогою усвідом-
лення власної ж тимчасовості і смертності, відтак набування для Гай-
деґґера, подібно до інших екзистенціалістів, особливої цінності танатоло-
гічної тематики; нарешті, практикування тісної взаємодії і співпраці філо-
софії з літературою. 

У другому розділі «Амбівалентність і стадіальне становлення 
людського існування як предмет екзистенційної думки у догайдеґґерів-
ську добу (християнська антропологічна парадигма у міждисциплінар-
ному вимірі)» окреслено ключові антропологічні погляди, які виникли 
впродовж так званого до-гайдеґґерівського етапу в історії філософії, здійс-
нено їхню реконструкцію та експлікацію, вказано на відповідні імпульси, 
які були або засвоєні Гайдеґґером, або виглядали спорідненими з його спо-
собом мислення. 

У підрозділі 2.1. «Попередники екзистенційного мислення і 
антропологічна проблематика» з’ясовано, що людське існування в 
рамках досліджуваної традиції сприймається, по-перше, як контраверсійне, 
амбівалентне, по-друге, як динамічне, причому ця динаміка визначається 
головно негативними станами екзистенції, по-третє, людське існування не є 
заданим наперед і визначається вибором кожного, що, втім, не перешко-
джає шукати певну нормативну модель, по-четверте, воно, будучи несхоп-
люваним для наукового пізнання, інспірується релігійним, конкретніше, 
християнським розумінням людини, тому антропологія у межах передек-
зистенціалізму переважно корелюється із христологією.  

Виявлено, що у попередників екзистенціалізму – Б. Паскаля, С. К’єр-
кеґора та Ф. Достоєвского – йдеться переважно про спорідненість, пере-
гукування їхніх підходів, акцентів, стилю мислення. Зокрема, вказано на 
індивідуальний, екзистенційний підтекст філософування кожного з них, 
підкреслено вагомість окремішніх, сингулярних життєвих обставин як 
основи для вибудування загальних антропологічних підходів. При цьому 
підкреслюється складний спосіб приходу кожного з попередників екзистен-
ціалізму до християнства, а тому виявляється суттєвість моменту навернення 
та негативістського подолання попередніх позицій. Наголошено на ваго-
мості для всіх трьох розглядуваних авторів принципу християнської любові, 
на суттєвості антисциєнтичних підходів, а також вказано на наявність у них 
міждисциплінарних імплікацій.  

У підрозділі 2.2. «Контраверсійна природа людини у філософії 
Блеза Паскаля» (який складається з двох параграфів – «Амбівалентне 
сприйняття раціональності у філософії Б. Паскаля та проблема людини» й 
«Новаторська суть філософії Паскаля в контексті антиномічності люд-
ського існування та випередження екзистенціалістських ідей ХХ сторіччя») 
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докладно розглянуто екзистенційний «прецедент» мислення Нового часу – 
філософування Б. Паскаля. Зокрема, вказано на особливості екзистенційної 
філософії француза, яка визначає серединність і амбівалентність людського 
існування, причому вони постають і у вимірі онтологічно-космічному, і в 
плані морально-етичному, виникає мотив перебування людини «між» як 
фундаментальної антропологічної ситуації (мотив, який у ХХ сторіччі сут-
тєво розвиватиметься саме Гайдеґґером). Наголошено на Паскалевому інте-
ресі до негативних станів людського існування. 

З’ясовано, що Паскаля і Гайдеґґера об’єднували такі риси: обирання 
вихідним пунктом мислення власної екзистенційної ситуації, наголошуван-
ня на людському становищі «знаходжуваності» і «настроєвості», «закине-
ності», твердження про «незаданість» людської екзистенції, її динаміку і 
негативістський характер, що виражається у вагомості таких феноменів, як 
жах, смерть, нудьга тощо, при цьому проблема смерті стає визначальною у 
справі екзистенційного самоусвідомлення; теза про розмежування природ-
ничих та екзистенційних істин, критика сциєнтизму, вагомість значення 
трансцендентності, критика філософії Рене Декарта, критика новочасного 
суб’єктоцентризму, несприйняття абсолютизації критеріїв математичного 
природознавства. 

У підрозділі 2.3. «"Стадіальне" становлення людського існуван-
ня: антропологічна еволюція від естетичності до релігійності у перед-
екзистенціалізмі Сьорена К’єркеґора» розглянуто характерні риси антро-
пологічних підходів, осмислення динаміки людського існування С. К’єр-
кеґора. Виявлено К’єркеґорові пріоритети стосовно провідного для Нового 
часу питання про суб’єкт: останній постає в його фактологічності, конкрет-
ності, неповторності, неспівмірності зовнішнього і внутрішнього. Дослі-
джено, що в дусі екзистенційного мислення К’єркеґор робив наголос на 
амбівалентності й динаміці людського існування, а також на особливій при-
роді екзистенційних істин, яка найбільшою мірою визначалася діалектикою 
непрямого повідомлення; при цьому наголошено: данцем було запропоно-
вано нормативний ідеал, який виражався в досягненні релігійної стадії 
екзистенції; відзначено, що ця стадія досягалася лише внаслідок послідов-
ного проходження «нульової», або філістерської, а також повноцінних есте-
тичної та етичної стадій, що якраз і виявляло динаміку людського існуван-
ня, тобто прихід до позитивного можливий винятково через негативне як 
необхідну передумову (відтак «стоїчна антропологія» Паскаля доповнюєть-
ся «негативною антропологією» К’єркеґора). Підкреслено, що людина у 
данця, будучи «розімкненою», розглядається передовсім як відношення, 
причому головний наголос робиться на відношенні людського існування до 
себе; водночас людина визначається як синтез: безмежного і скінченного, 
тимчасового і вічного, свободи і необхідності. 
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У підрозділі 2.4. «Динаміка людського існування назустріч Бого-
ві: антропологія блаженного Августина і Сьорена К’єркеґора у компа-
ративістському зіставленні» продемонстровано моменти спорідненості та 
спадкоємності екзистенційного мислення Августина і К’єркеґора: до них 
належать реляційна природа людського існування, еволюційна динаміка 
сходження людини до Бога, віднайдення тісного зв’язку між ставленням до 
себе та ставленням до іншого й до Бога, виявлення деструктивних сторін 
людської природи і прагнення долати гріховну інерцію з допомогою хрис-
тологічних засобів, докладна зосередженість на догматі про гріхопадіння і 
висування на передній план чинника божественної благодаті. Відзначено, 
що всі ці підходи інспіровані специфічно християнським розумінням амбі-
валентності і зіпсованості людської природи, яке йде від апостола Павла – з 
його опертям на ідею суперечливості воль в одній людині; відзначено, що і 
Августин, і К’єркеґор серйозно наголошували на вагомості християнського 
догмату про гріхопадіння, причому звернено увагу, зокрема, на Августино-
ве поняття пожадливості (concupiscentia), яке стало прецедентом для анало-
гічного К’єркеґорового концепту жаху (angest); в обох випадках здійснюва-
лася кореляція такого підходу зі специфічно людським розумінням свободи 
як власного самоствердження, як повстання творіння проти волі творця; 
при цьому підкреслюється суттєвість для досліджуваних християнських по-
передників теономного розуміння і витлумачення антропологічних проб-
лем, утвердження глибинного пізнання людиною себе винятково через 
богопізнання. 

У підрозділі 2.5. «Екзистенційні мотиви романів Фьодора Достоєв-
ского: феномен "позитивно прекрасної людини" у чужому світі» запропо-
новано аналіз осмислення антропологічної проблематики у творчості Ф. Дос-
тоєвского, передовсім у його так званих «післясибірських романах». 

Окреслено паралелі щодо інших передекзистенціалістів не лише у 
змістовому наповненні, але й у формально-дисциплінарному вимірі: твори 
Достоєвского теж, як і у випадку з Паскалем і К’єркеґором, містять суттє-
вий міждисциплінарний потенціал, зокрема, у сенсі переплетення і взаємо-
дії літературних, релігійних, психологічних і філософських елементів. Про-
стежено й охарактеризовано особливості досвідної метафізики людської 
природи, яка базувалася у Достоєвского на численних антропологічних до-
слідах і експериментах, людська екзистенція поставала як носій негативних 
станів і якостей, а особливої вагомості набував момент подолання антропо-
фагії, звичний для передекзистенціалістів прихід до позитивного через не-
гативне. Подібність до інших предтеч екзистенціалізму проявлявся у випад-
ку з Достоєвскім також у намаганні представляти різні модуси людського 
існування, а також здійснювати зіштовхування відповідних аргументів і 
домагатися поліфонічності. До цієї ж парадигми примикає закріплення за 
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реципієнтом самостійного вибору. Водночас вказується на схильність Дос-
тоєвского до пошуку нормативного ідеалу, який виражається в постаті ціл-
ком позитивної людини; відзначається, що цей ідеал наділений у христоло-
гічними рисами. Водночас вказано, що передумовою виявлення людиною 
автентичного існування є переживання нею межової ситуації смерті (у Гай-
деґґера аналогічний підхід виражається в концепті забігання-наперед-до-
смерті). Втім, обґрунтовується твердження, згідно з яким Достоєвскій у 
своїх романах пропонує можливості досягти автентичного існування не ли-
ше уявляючи себе перед обличчям невідворотної смерті (модус майбутньо-
го), але й пригадуючи власний досвід дитинства (модус минулого).   

У підрозділі 2.6. «К’єркеґор і Достоєвскій: спорідненість підходів 
у віднайденні автентичного існування» здійснено компаративний аналіз 
К’єркеґора і Достоєвского як «релігійних письменників». Віднайдені й сис-
тематизовані їхні суттєві риси спорідненості: критика «естетизму», вико-
ристання своєрідного маєвтичного експерименту та поліфонічність, вияв-
лення різних можливостей людського існування, показ його неуникненної 
динаміки, наявність в обох різнорідних екзистенційних принципів і їхня 
взаємоборотьба, відсутність артикулювання остаточних висновків; багата 
сила уяви і ретельна саморефлексія, психологічна глибина, зіркість до най-
потаємніших порухів душі людини, їхня виняткова зосередженість на 
антропологічних питаннях, відкидання редукції людини до теоретичного 
рівня пізнання, інтерес до негативних станів людського існування, реабілі-
тація християнства (в умовах панування нігілістичних умонастроїв) і спи-
рання на нього у справі відродження людської особи.  

Водночас в узагальнений спосіб з’ясовано, які саме риси об’єднують 
усіх розглядуваних попередників екзистенціалізму – Паскаля, К’єркеґора, 
Достоєвского: вкоріненість у християнській традиції, фази еволюційного 
розвитку, висхідний рух від атеїстичності чи агностицизму – до релігій-
ності, як у Б. Паскаля, від естетизму через етичність до релігійності, як у 
С. К’єркеґора, від «підпільної», відчуженої – до «позитивно прекрасної» 
людини, як у Ф. Достоєвского.  

У підрозділі 2.7 «Екзистенційне мислення і динаміка людського 
існування: український контекст» відзначено, що дослідження антропо-
логічної проблематики саме в екзистенційному ключі є органічно влас-
тивим для української філософської традиції, причому, подібно до 
попередників екзистенціалізму, момент міждисциплінарності тут теж віді-
гравав ключову роль (обґрунтовано твердження, що вже у Г. Сковороди 
взаємодія філософії, релігії та поезії виглядала напрочуд плідною). Конс-
татовано, що імпульс до екзистенційної проблематики у випадку з україн-
ською ситуацією інспірувався не останньою чергою історично-географіч-
ними обставинами – в українському випадку у якомусь сенсі має місце 
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перехід од фактору пограниччя території до пограниччя ситуації: відзна-
чено, що перебування на цивілізаційній межі, в постійній загрозі життя, 
спонукало українця віднаходити глибший сенс життя, шукати істини у по-
тойбічнім, у трансценденції. Напрочуд важливим поставав такий суттєвий 
чинник, як єдність вчення та способу життя, зокрема, часто йшлося про акт 
самозречення в ім’я виконання життєвої місії, себто спосіб екзистенції у 
шкалі пріоритетів випереджував цінність доцільності, утилітарності чи ви-
годи. Виявлено, що в умовах упослідженості нації і самої загроженості її 
існуванню відбувалося зречення індивідуального в ім’я загального: скажі-
мо, традиційна для культури романтизму ідея самотності і свободи індивіда 
трансформується на українському ґрунті в ідею самотності і свободи нації. 
Визначено вагомість екзистенційної парадигми філософування для подаль-
шого розвитку філософії в Україні. Досліджено, наскільки концепції захід-
них екзистенційних мислителів можуть бути затребуваними в контексті 
вітчизняної філософської думки. 

У третьому розділі «Витоки, виникнення і еволюція Гайдеґґеро-
вого мислення: секуляризація ідей релігійних попередників екзистен-
ціалізму та становлення екзистенціальної філософії» з’ясовано харак-
терні особливості становлення і формування філософії Гайдеґґера, зокрема, 
специфіка й новизна його екзистенційно-антропологічних підходів, особли-
вості формування його проекту герменевтичної феноменології, методологія 
останньої, а також ставиться питання про релевантність поглядів мислителя 
для західної філософії ХХ – початку ХХІ сторіччя. 

У підрозділі 3.1. «Гайдеґґерова вкоріненість у традиції (її амбіва-
лентність та аспекти), традиція і новаторство, співвідношення філосо-
фії та історії філософії» насамперед звертається увага на історико-філо-
софський фундамент мислення Гайдеґґера і саму засаду вкоріненості; 
виявлено три аспекти вкоріненості: у європейському, німецькому та шваб-
ському ментальному просторах. З’ясовано, що здатність до інтегративності 
і вміння вписуватися в контекст цілого вдало проявилися, зокрема, у Гай-
деґґеровій спроможності здійснити примирення поглядів таких філософ-
ських антиподів ХІХ сторіччя, як Геґель і К’єркеґор – відповідно, у сенсі 
взаємодоповнення історицизму першого та екзистенційності другого. Вод-
ночас, у зв’язку з проблемою вкоріненості, для Гайдеґґера набув вагомості 
чинник простору, місця, причому нерідко йшлося про ідеалізацію провін-
ційного життя як середовища плідного усамітнення. Проте звернено увагу і 
на обґрунтовану критику Гайдеґґерової засади вкоріненості з боку пізніших 
мислителів – на кшталт Е. Левінаса та Ю. Габермаса, при цьому наголоше-
но на справедливості закидів стосовно абсолютизації вкоріненості й тради-
ціоналізму. Разом із тим показано, що Гайдеґґер продемонстрував можли-
вість – за всієї вагомості для нього історико-філософського надбання – 
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будувати оригінальний мисленнєвий проект, не «розчиняючи» філософію в 
історії філософії. 

У підрозділі 3.2. «Деструкція як метод герменевтичної феномено-
логії М. Гайдеґґера та проблематизація автентичності людського існу-
вання» переосмислено особливості взаємодії феноменології й герменевти-
ки. Обґрунтовано положення, згідно з яким ключовим методом герменев-
тичного варіанту феноменології стала для Гайдеґґера деструкція. Показу-
ється релевантність цього методу для дослідження темпоральної та екзис-
тенційної проблематики. На основі здійсненого історико-філософського 
екскурсу робиться висновок про те, що деструкція висувається як метод, 
який є, по-перше, альтернативою до Геґелевого «зняття»; по-друге, пере-
тлумаченням і екстраполяцією на філософію К’єркеґорової деструкції хрис-
тиянської традиції, а відтак секуляризаційною спробою філософа; по-третє, 
трансформацією таких засад гуссерлівського мислення, як феноменологічні 
редукція і конструкція. Констатовано, що Гайдеґґер, здійснюючи – інспіро-
вані Гуссерлем – методичні кроки від редукції до конструкції, а від конст-
рукції – до деструкції, вибудовує герменевтичну деструкцію як альтернати-
ву до Гуссерлевої трансцендентальної редукції. Відзначено, що деструкція 
сприймається Гайдеґґером як основа започаткування нового стосунку люд-
ського існування до буття, розуміння цього буття виходячи з часу. Відзна-
чено, що деструкція стосується не лише метафізичної традиції в цілому, але 
й метафізичного розуміння часу, з допомогою деструкції відбувається 
відмова від тих елементів традиції, які затуляють підхід, «пробивання» до її 
вихідних джерел; «деструктивна» герменевтика робить видимими – у фено-
менологічний спосіб – людське існування.  

У підрозділі 3.3. «Два основні джерела філософії Гайдеґґера: фі-
лософія європейської античності та християнське мислення» наголоше-
но на схильності Гайдеґґера, надто у ранній період його життєвого шляху, 
апелювати до двох основних джерел західного мислення – філософії греко-
римської античності та християнської духовної парадигми, ба більше, 
відзначено, що у німця має місце взаємодоповнення цих двох джерел, а 
їхнє засвоєння набуває вельми продуктивних форм. Констатовано, конкрет-
ніше, що Гайдеґґерове засвоєння філософії європейської античності має 
своїм наслідком інтерес до праксеологічного виміру антропологічного 
знання і сприяє подоланню «теоретичного» редукціонізму, загалом власти-
вого для започаткованої Гуссерлем трансцендентальної феноменології; тим 
часом інтерес до християнського мислення спонукає Гайдеґґера до усвідом-
лення вагомості для осягнення природи людського існування ще й істо-
рицизму. Прикметною є та обставина, що майже одночасно німець 
займається феноменологічною інтерпретацією як давньогрецьких, так і 
ранньохристиянських текстів – відповідно, Аристотеля з його поняттям 
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phronesis (обачності, практичної мудрості) і апостола Павла з його parousia 
(друге пришестя Христа). Акцентування на праксеологічному й історично-
му аспектах людського існування підкреслює динамізм останнього, засвід-
чує живлення екзистенційного типу Гайдеґґерової філософії з до-теоретич-
ного, фактичного досвіду життя, виходячи із дійсності повсякдення, і про-
тиставляє такого роду підходи до контемплятивності й пасивності теорії. 
Виявлено, що завдяки прочитанню Аристотеля німець приходить до усві-
домлення необхідності позиціонувати щонайменше три аспекти пізнаваль-
ної діяльності людини – теоретичний, практичний і поєтичний; у терміноло-
гії Гайдеґґера ці аспекти виражаються, відповідно, у виявлених ним трьох 
вимірах людського сприйняття світу – наявності (Vorhandenheit), екзистенцій-
ності (Existentialität) і підручності, або досяжності (Zuhandenheit). Обґрунтову-
ється твердження, згідно з яким для Гайдеґґера людське існування визна-
чається не самосвідомістю, не суто пізнавально-теоретичним рівнем, у дусі 
західної метафізики, а саме усвідомленням власної фактичності, «праксео-
логічності», історичності й, нарешті, тимчасовості, смертності. 

У підрозділі 3.4. «Секуляризація Гайдеґґером філософсько-релі-
гійних ідей К’єркеґора: від екзистенційності до екзистенціальності» з’я-
совано, що ранні християнські джерела у формуванні Гайдеґґерового погля-
ду на людину суттєво доповнювалися і впливом значно пізніших авторів – 
передовсім з боку передекзистенціаліста Сьорена К’єркеґора. З допомогою 
секуляризації німець переходить від релігійної екзистенційності до 
філософської екзистенціальності. Доведено, що Гайдеґґерове засвоєння і 
трансформація К’єркеґорових ідей наражалися на критику з двох проти-
лежних «таборів» – «секулярні» філософи закидали німцеві надмірну за-
лежність від релігійних, християнських джерел, натомість релігійні мисли-
телі піддавали критиці надмірну абстрактність Гайдеґґера, ускладненість 
його стилю й поняттєвого апарату, зрештою, песимістичну тональність. 
Проте саме така, з одного боку, екзистенціалізація феноменології, а з іншого 
боку, феноменологізація екзистенційно-релігійного мислення, перетворення 
його, власне, з екзистенційого на екзистенціальне, виявились не лише оригі-
нальною, але і вельми плідною спробою: і екзистенціалізм Ж.-П. Сартра, і 
герменевтика Г.-Ґ. Ґадамера, і етика Е. Левінаса, і деконструктивізм 
Ж. Дерріда, і екзистенційна психологія Л. Бінсванґера, Р. Мея, І. Ялома ся-
гають своїми витоками саме означених трансформацій, здійснених у 20-х ро-
ках Гайдеґґером. 

Доведено, що вплив К’єркеґора на Гайдеґґера полягав також в інтен-
сивному застосуванні останнім поняття «екзистенція», у пошукові істини для 
екзистуючого індивіда, в усвідомленні власної скінченності і смертності, у 
позиціонуванні ситуації жаху (розмежування Гайдеґґером Furcht, тобто 
страху перед конкретною небезпекою та Angst, жаху перед власним небут-
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тям, сягає своїми коренями, звісно, к’єркеґорівської диференціації frygt i 
angest). До інших моментів ідейної близькості між К’єркеґором та Гайдеґґе-
ром треба зарахувати такі: негативне відштовхування від відчаю-слабкості та 
неавтентичного існування; деструкція традиції християнства та традиції 
онтології; критика масової цивілізації як, відповідно, критика юрби – у 
К’єркеґора, та публічності – у Гайдеґґера; визнання неможливості раціоналі-
зувати віру, примиряти віру та розум; надання вирішального значення екзис-
тенційному досвідові як передумові будь-якої філософської рефлексії тощо. 

У підрозділі 3.5. «Проект герменевтичної феноменології Гай-
деґґера в контексті еволюції його мислення» увагу зосереджено на Гай-
деґґеровому проекті герменевтичної феноменології, розглянутому в кон-
тексті еволюції мислення філософа. Відзначено, що на ранньому етапі 
творчості німця спроба трансформувати трансцендентальну феноменоло-
гію стала вихідним пунктом його оригінального шляху мислення. Своєю 
чергою, здійснений у 30-х роках ХХ сторіччя «поворот» у мисленні Гай-
деґґера знаменував перехід від реальності особистісно-етичної, із пріори-
тетним запитуванням про Dasein, ось-буття (інтерес, інспірований Гайдеґґе-
ровим читанням передовсім античних і християнських джерел конкре-
тистсько-праксеологічного та історицистського штибу) – до реальності 
безособово-космічної, із акцентуванням уваги на Sein, бутті (поступове 
дистанціювання від феноменології та фундаментальної онтології – не 
останньою чергою внаслідок читання досократиків і Ніцше).  

Обґрунтовано висновок, згідно з яким у результаті Гайдеґґерового 
переосмислення засад трансцендентальної феноменології у бік її герменев-
тизації та екзистенціалізації – причому головно завдяки інтенсивному за-
своєнню історико-філософського матеріалу – відбувається переорієнтація з 
«позасвітового» пізнаючого трансцендентального суб’єкта на безпосеред-
ньо схоплюване конкретно-історичне життя особи, на індивідуальну екзис-
тенцію, яка спроможна себе витлумачувати, акцентування на фактичні 
передумови мислення. 

У четвертому розділі «Специфіка людського буття у «раннього» 
Гайдеґґера: екзистенційно-темпоральний дискурс та проблема автен-
тичного існування крізь призму «негативних» екзистенціалів» осмис-
лено ключові ідеї філософії «раннього» Гайдеґґера, зокрема, вказано на ви-
значальність для нього у дослідженні антропологічної проблематики 
екзистенційно-темпорального та танатологічного дискурсів, виявлено особ-
ливості витлумачення «негативних» екзистенціалів.  

У підрозділі 4.1. «Досвід і його фактично-історичний вимір у 
філософії "раннього" Гайдеґґера» досліджено особливості розуміння 
мислителем поняття досвіду: останній не зводиться до вузького гносеоло-
гічного виміру, а постає як фактично-історична життєва реальність. Понят-
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тя Dasein постає тим видом сущого, який здатен ставити питання про буття 
та його сенс і який спроможний витлумачувати світ і самого себе, виходячи 
із просторово-часової обумовленості (закиненості) власного буття у спосіб 
«герменевтичного самовитлумачення», а не з допомогою лише теоретичної 
рефлексії з її схильністю до опредмечення. Згідно з таким підходом, наш 
досвід повинен сприйматися через дескрипцію його повсякденного вияву, 
причому як у вимірі турботи про світ, так і турботи про саму людину. Конс-
татовано, що Гайдеґґерове розуміння досвіду не останньою чергою визна-
чалося спиранням німця саме на тих авторів у західному мисленні, які 
вкрай серйозно сприймали ці фактичну й історичну детермінованості люд-
ської екзистенції, тобто фактично-історичне розуміння досвіду обумовлю-
валося творчим засвоєнням текстів західної філософії. 

У підрозділі 4.2. «Започаткування екзистенційно-темпорального 
дискурсу у філософії Гайдеґґера і його "Поняття часу"» досліджуються 
ключові ідеї лекції, яку можна вважати «початковою» у довгому шляху 
осмислення Гайдеґґером екзистенційних, темпоральних і танатологічних 
проблем. Позиціоновано вирішальність для людської екзистенції модусу 
майбутнього, протиставлюваного редукції часовості до теперішнього: 
останнє загрожує відпадінням у неавтентичне існування. Констатовано 
Гайдеґґерове прагнення відмежувати сприйняття проблематики часу з 
філософського погляду від її богословського бачення: в останньому ви-
падку час розглядається в його кореляції з вічністю; водночас наголошено 
на спробі філософа відмежуватися і від наукової, фізикалістської перспек-
тиви сприйняття часу: пріоритетне прагнення науки – розглядати час у 
доволі вузький спосіб – по-перше, крізь призму вимірювання, по-друге, ре-
дукувати його сприйняття до теперішнього, по-третє, надто тісно при-
в’язувати його до простору. Крім того, у «Понятті часу» центральну роль 
відіграє проблема забігання наперед до смерті як найрадикальніша форма 
самовитлумачення людини (ідея, розвинена і поглиблена в «Бутті і часі»); 
час постає і як першооснова будь-якого розуміння, і як горизонт, з якого 
народжується буття, врешті-решт, буття, точніше, ось-буття, сприймається 
як часовість. Обґрунтовано твердження про виявлення німцем людської 
автентичності з допомогою «негативних» екзистенціалів. 

У підрозділі 4.3. «Гайдеґґерове сприйняття часу в контексті "до-
вільного" тлумачення Кантового "схематизму"» розглянуто Гайдеґґеро-
ву інтерпретацію Кантової «Критики чистого розуму» у вимірі темпораль-
ної проблематики, при цьому звернуто увагу на самобутність і навіть «до-
вільність» цього тлумачення, а також на підстави амбівалентного сприйнят-
тя такого підходу з боку багатьох дослідників; відзначено «подвійну 
стратегію» Гайдеґґерового тлумачення – реконструкції і деструкції, яка 
зводиться, по суті, до герменевтичної де(кон)струкції. Нова, виявлена Гай-
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деґґером, іпостась Канта допомагає виявити продуктивні підходи до 
аналізу темпоральності загалом. Показано, що вельми продуктивним ви-
явилося прочитання Кантового розділу – про схематизацію – із «Критики 
чистого розуму» – в контексті Гуссерлевої феноменології часу; тут Кантові 
вдалося найближче підійти до цієї зв’язаності між буттям та часом. Себто, 
незважаючи на радикальну відмінність між «гносеологізмом» Канта й 
«онтологізмом» Гайдеґґера, останній виявив у класика вельми продуктивні 
елементи екзистенційно-темпорального дискурсу. Розглянуто аналізовані 
Кантом трансцендентальну спроможність уяви та схематизм у темпоральній 
перспективі, продуктом трансцендентальної спроможності виображення є час 
як трансцендентальна схема; ба більше, згідно з Гайдеґґером, у трансценден-
тальній спроможності виображення є закоріненою навіть сама сутність 
людини. Висвітлено особливості Гайдеґґерової моделі схематизму. Схематизм 
спроможності виображення, збагнений у контексті первинної часовості, транс-
формується у такий схематизм екстатично-горизонтальної темпоральності, 
завдяки якому відбувається фундаментальне структурування сенсів буття. 

У підрозділі 4.4. «Гайдеґґер і темпорально-танатологічна пробле-
матика: часовість, тимчасовість, смертність як кореляти автентичного 
існування» виокремлено підходи філософа, які стосуються скінченності 
людського існування і передумов досягнення автентичної екзистенції. 
Такого роду підходи корелюються із танатологічною проблематикою. Гай-
деґґерова інтерпретація позначається автором дисертації як екзистенційно-
онтологічне тлумачення смерті. Констатовано, що смерть тлумачиться Гай-
деґґером як кінець людського буття, тобто вона розглядається не в теоло-
гічному, релігійному чи науковому вимірі, а поміщується в площину фі-
лософії, проте розглядається не в гносеологічному ключі, а в аспекті онто-
логії, відповідно, суб’єктивність конституюється не самосвідомістю, а усві-
домленням власної смертності. Через усвідомлення смерті як “моєї влас-
ної” відбувається вихід за межі “несправжнього”, нівелюючого, анонімного 
існування і з’являється можливість зробити активний поворот до сенсу 
буття, тобто смерть сприймається як позитивна характеристика людського 
буття. Констатовано: новизна Гайдеґґера полягала насамперед у знахо-
дженні кореляції між буттям і ніщо: ніщо виявляється необхідним елемен-
том онтологічної структури реальності. Ніщо відкривається завдяки фунда-
ментальному настрою жаху. Відзначено, що Гайдеґґер закликає не втікати 
від жаху перед смертю, не перетворювати жах (Angst) y страх (Furcht), не 
замінювати жах перед ніщо на страх перед чимось визначеним: йдеться про 
мужню здатність подивитися у безодню небуття, ця мужня здатність 
виражається у рішучості. При цьому вихідними чинниками, згідно з Гай-
деґґером, є і стан жаху, і здатність відгукнутися на поклик сумління; саме 
такий жах відкриває в нас свобідне буття, можливість вибрати себе самого, 
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стати автентичним і позбутися знеособленості; отже, провідною стає ідея 
залежності справжнього, автентичного буття від усвідомлюваності люди-
ною своєї скінченності, смертності. Гайдеґґерова спроба інтерпретувати 
смерть дуже легко вписується в контекст екзистенціалістських тлумачень; 
тільки беручи до уваги перспективу смерті, може бути відкритий і по-
справжньому осягнений вимір часовості.  

У підрозділі 4.5. «Філософсько-літературна констеляція у межах 
танатологічного дискурсу: М. Гайдеґґер і Л. Толстой», де стверджується 
можливість продуктивного обговорення танатологічної проблематики на 
межі філософії та літератури; вихідною постає думка сучасного дослідника 
Е. Туґендгата про те, що зміст Гайдеґґерового дискурсу про буття до смерті 
насправді є спробою схопити в поняттях те, що раніше до нього у літера-
турній формі описав Лєв Толстой. Відзначено, що саме з твору Толстого 
«Смерть Івана Ілліча» Гайдеґґер через відштовхування від висловлювання 
«помирають» (man stirbt) – отримує екзистенційне поняття смерті, катего-
рію «буття до смерті». Внаслідок проведеного докладного текстуального 
аналізу згаданої повісті Толстого і Гайдеґґерового «Буття і часу» віднайде-
ні такі спільні підходи літератора і філософа: а) рішуче налаштування на 
відкидання амнезії смерті; при цьому відсутній інтерес і до медико-біоло-
гічного, і до релігійно-«посмертного» аспектів смерті, натомість у центр 
розгляду потрапляє екзистенційний вимір смерті; б) підкреслювання значен-
ня рефлексії про смерть для можливості обирання і вироблення автентичного 
існування, для визначення нових, справжніх пріоритетів; в) вказування на 
моменти «неавтентичного» існування, але водночас уникнення представлен-
ня нормативної моделі автентичного існування; г) займання критичної дис-
танції щодо сфери публічного й, головне, залежності людини від цієї сфери; 
ґ) критична оцінка сучасної цивілізації і схильність при цьому до ідеалізації 
селянського побуту як альтернативного стосовно цивілізації способу життя. 
Втім, за всієї нюансованості і розмаїтості зближень між Л. Толстим і М. Гай-
деґґером центральним, вихідним моментом залишається можливість досяг-
нення автентичного існування перед обличчям смерті. 

У п’ятому розділі «Динаміка людської екзистенції в контексті 
цивілізаційних трансформацій: філософсько-технічний дискурс «піз-
нього» Гайдеґґера» автор перейшов до другої фундаментальної перспекти-
ви Гайдеґґерового розгляду екзистенційної проблематики – крізь призму 
цивілізаційних трансформацій, передовсім у вимірі чинника техніки.  

У підрозділі 5.1. «Цивілізаційні трансформації сучасного світу: 
тиранія моменту у «плинні» часи» вказано на новітні тенденції розвитку 
сучасного світу, позначеного не лише дедалі більшим впливом фактору ін-
формації і значною релятивізацією традиційних цінностей, але й  радикаль-
ними змінами у людському життєсвіті, які мають причиною розвиток 
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біотехнологій, – чинники, які дозволяють не лише кардинально міняти світ 
довкола людини, але й втручатися в природу самої людини. Констатовано, 
що вже у Гайдеґґера вказувалося на небезпеку кумулятивізму у підході до 
формування і сприйняття інформації, позаяк у цьому випадку існує об’єк-
тивна загроза щодо нездатності її глибоко опрацьовувати; і все ж зазначе-
но, що в сучасності мова йде передовсім про ресурси інтернету, соціальних 
мереж. Відзначено і вагомість фактору швидкості – як у самому способі 
сприйняття і похідної ймовірності атрофування здатності до споглядання, 
так і прагненні щораз більше посилювати потребу споживання. Технокра-
тично орієнтоване мислення сучасної людини прагне ухилятися від фунда-
ментальних сенсожиттєвих питань або ж їх просто маргіналізує. 

У підрозділі 5.2. «Людське існування у технічному середовищі: 
рефлексія екзистенційної філософії» розглядається вужчий контекст у 
справі дослідження співвідношення людського існування й чинника техні-
ки: погляд на людину і техніку, який викристалізувався в екзистенційній 
філософії ХХ сторіччя. З’ясовано, що в останній це співвідношення розгля-
дається під кутом зору, який, природньо, корелюється з основоположними 
засадами філософії існування – стверджується неприпустимість об’єктиву-
вати індивіда, вагомість кардинального вибору людиною самої себе, 
звільнення з-під влади об’єктивного і нівеляційного духу емпіричної да-
ності, вибір свободи на противагу до необхідності тощо, а тому людське 
існування позиціонується як незалежне від влади техніки, не-об’єктивову-
ване і не-нівельоване через її вплив. При цьому підкреслюється, що осмис-
люваний екзистенційною філософією історичний досвід європейської 
цивілізації ХХ сторіччя якраз і свідчив про посилення таких антрополо-
гічних особливостей, як ослаблення людяності, небезпека перетворення 
людини в матеріал для здійснення певних завдань, її добровільна спроба 
ототожнювати себе з об’єктивно-речовою реальністю. Пов’язування фено-
мену приниження людини з її об’єктивуванням, виведення першого з дру-
гого узгоджується із принциповою екзистенційною засадою – твердженням 
про неприпустимість об’єктивувати унікальне людське існування. 

У підрозділі 5.3. «Філософія техніки Гайдеґґера в контексті тяг-
лості "екзистенційності" його філософування: втрата вкоріненості та 
проблематика постгуманізму» досліджується глибинний зв’язок між 
Гайдеґґеровою засадою вкорінення і його рефлексіями щодо фактору 
техніки, з одного боку, та так званим «обчислювальним» мисленням, з боку 
іншого. Відпадіння людини в буденність, відчуженість, розчинення в масі, 
забування екзистенційного буття – наслідки знекорінення і підпадіння під 
владу техніки. Неістинність існування, що «належить» техніці, вкрай небез-
печна тим, що людина, існуючи таким чином, може сприйняти це існування 
як єдино можливе, позбавити себе інтенції на такий рішучий вибір, який би 
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забезпечив досягнення справжньої екзистенції. У цьому контексті  Гай-
деґґер говорить про небезпеку втрати мислення, яке осмислює. Констатова-
но, що екзистенціалісти загалом і Гайдеґґер зокрема загострюють увагу на 
тотальному об’єктивуванні людської сутності, така позиція протистоїть ви-
значальному моментові філософування екзистенційного мислення – момен-
тові суб’єктивності людського існування, яке принципово не можна визна-
чити за зразком речі.  

 Простежені рефлексії «пізнього» Гайдеґґера стосовно феномену тех-
ніки і вказано на кореляцію між ними і поглядами філософа на проблему 
(пост)гуманізму. Розглядаючи, серед іншого, тлумачення «техне» у давньо-
грецькій філософії, але й спираючись на рефлексії свого сучасника Е. Юнґе-
ра, Гайдеґґер приходить до твердження про необхідність виявити саме 
специфіку новочасної техніки, базованої на суб’єктоцентризмі: її сутність 
філософ вбачає в по-ставі (Ge-stell), зближуючи його з поняттями небезпеки 
(Ge-fahr) та долі (Ge-schick). Виявлено тяглість підходів філософа стосовно 
науки і техніки; водночас відзначено релевантність цих поглядів Гайдеґґера в 
контексті кризи гуманізму й започаткування парадигми постгуманізму. 

У висновках представлено методологічні та науково-теоретичні ре-
зультати здійсненого дослідження, які в узагальненому вигляді відобража-
ють мету, завдання і наукову новизну роботи. Висновки засвідчують вико-
нання поставлених завдань, а також обґрунтовують доцільність вибору по-
няттєвого апарату і ефективність обраної дослідницької стратегії. Здійсне-
но такі теоретичні узагальнення: 

1. Інтелектуальне надбання Гайдеґґера виявилося «вписаним» в 
екзистенційну традицію мислення як у специфічно західний філософський 
феномен, причому враховувалися насамперед особливості розвитку до-
гайдеґґерівської екзистенційної думки і її прямі чи опосередковані впливи 
на нього, відповідно, виявлено й експліковано як арсенал традиційних ек-
зистенційних ідей, так і ті новації, які були привнесені Гайдеґґером і вира-
жалися як у змістовому, так і формально-поняттєвому аспектах. Зокрема, у 
дисертації обґрунтовується твердження, згідно з яким німець домігся пере-
ведення вагомих екзистенційних ідей релігійного штибу в площину 
аксіологічно нейтральних екзистенціальних філософських розмислів.  

2. Досліджено закономірності еволюції до-гайдеґґерівського філо-
софського дискурсу, який виходив головно з релігійних інтенцій, зокрема, 
продемонстровано тяжіння останнього до нормативного ідеалу – переваж-
но на основі христологічних базових цінностей. Виявлено, що всі ці ідеаль-
ні моделі досягалися як результат подолання неуникненних негативних 
станів. Доведено обґрунтованість твердження про негативістський характер 
екзистенційно-антропологічних підходів самого Гайдеґґера і негативіст-



26 

ський характер більшості запропонованих ним екзистенціалів – на кшталт 
нудьги, жаху, провини, смерті тощо. 

3. Екзистенційна філософська традиція подана в дисертації як певна 
внутрішньо скоординована цілісність, але і як багатогранне утворення, як 
вагома відповідь на духовні виклики, які постали перед людиною у новочас-
ну епоху й особливо у ХХ сторіччі, водночас показано, у дистанціюванні від 
яких ідей і концепцій ця парадигма викристалізовувалася і розвивалася. 

4. Наголошується, що Гайдеґґерова інтерпретація західного мислен-
ня, передовсім в його «екзистенційному» сегменті, вела, серед іншого, до 
герменевтизації, історизації і, врешті-решт, до екзистенціалізації його влас-
ного феноменологічного проекту, що спричинило серйозний розрив із кла-
сичною парадигмою Гуссерлевої трансцендентальної феноменології; про-
демонстровано відповідні розмежування між цими різними феноменоло-
гічними проектами. 

5. Виявлено основні критерії, завдяки яким мислення Гайдеґґера мо-
же витлумачуватися як приналежне до традиції західного екзистенційного 
філософування: зведення філософських пошуків до екзистенційно-антропо-
логічної проблематики, феноменологічне сприйняття реальності; проти-
ставлення екзистенційних істин до істин точних та природничих наук; 
спрямованість до цілісного пізнання, відкидання будь-яких спроб редукува-
ти людину лише до пізнаючого суб’єкта; незбіжність внутрішнього та 
зовнішнього і, відповідно, розуміння людського існування як відчуженого. 

6. Типова для екзистенційного філософування в цілому і для Гай-
деґґера зокрема засада закиненості збалансовується в останнього прагненням 
позиціонувати людське існування як унікальний проект; звідси проаналізова-
но ідею своєрідної діалектики закиненості й проективності, яка розглядається 
у філософа у площині сутнісної знаходжуваності людської екзистенції «між» – 
причому не лише між закиненістю та проективністю, але й між буттям і 
сущим, народженням і смертю, людиною і річчю тощо. 

7. Висвітлюване в екзистенційному мисленні з допомогою межових 
ситуацій і інтерпретоване як розімкнене людське існування постає у Гай-
деґґера як «горизонально» орієнтоване спів-буття з іншими та як «вер-
тикальна» у своїй спрямованості трансценденція; проте підкреслюються і 
чинники, які руйнують означену розімкненість і ведуть до неавтентичного 
існування у модусі das Man; натомість осягнення власної самості уможлив-
люється з допомогою усвідомлення власної тимчасовості і смертності. 

8. З’ясовано, що Гайдеґґер поглибив характерне для екзистенційного 
мислення методологічне розділення екзистенційних та природничих істин, 
а також виявив принципову відмінність філософських та наукових підходів 
стосовно природи людини та її динаміки. Звідси показано доцільність Гай-
деґґерового упровадження «екзистенціалів», усупереч до метафізичних за 
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своїм походженням і природою «категорій», які не проводять сутнісної від-
мінності між людським та позалюдським існуванням. 

9. Уперше у вітчизняному історико-філософському дискурсі комп-
лексно, систематично досліджено, по-перше, специфіку філософування «ран-
нього» Гайдеґґера, по-друге, «пізнього», по-третє, неминучість і водночас 
специфіку переходу від одного до іншого – з допомогою так званого «пово-
роту». Водночас виявлено закономірність, згідно з якою має місце дослід-
ницька стратегія руху від розгляду динаміки окремішньої особи до аналізу 
динаміки загальнолюдської історії, при цьому продемонстровано, що тим 
самим Гайдеґґер органічно «вписується» в західну традицію мислення, що 
раніше виявлялося, скажімо, в Августина, а пізніше – у Ж.-П. Сартра. 

10. Проаналізовано відмінність у Гайдеґґерових підходах – залежно 
від часового фактору – стосовно специфіки тлумачення неавтентичного 
існування: на індивідуальному рівні, який є більш релевантним для «ран-
нього» періоду творчості, останнє зводиться до балаканини, двозначності, 
знеособлення, підлягання владі публічності. Натомість «пізній» Гайдеґґер 
прочитується – виходячи з екзистенційної перспективи – як філософ, який 
виявляє неавтентичність існування на загальноісторичному рівні: через 
здійснювану з допомогою техніки волю до влади, тотальну мобілізацію, 
протиставлення людини як суб’єкта до природи як об’єкта, через об’єкти-
вацію і визискування останньої. 

11. Відзначено, що екзистенційність та протиставлення до неї 
«технічного» способу поводження з сущим простежується як у «раннього», 
так і у «пізнього» Гайдеґґера – критика наукового сприйняття світу у вимірі 
«наявності» і, відповідно, в аспекті «обчислювального» мислення. Обґрун-
товано тезу, згідно з якою динаміка і «проективність» людини виявляється, 
досліджується і експлікується Гайдеґґером спочатку, на ранньому етапі 
творчості, в її власному бутті й самоусвідомленні – як «закинений проект», 
а потім, на пізньому етапі, – в рамках конкретного історичного процесу, 
який визначався передовсім обумовленим фундаментальними метафізични-
ми змінами західного мислення цивілізаційним техн(олог)ічним поворотом: 
з огляду на останню обставину здійснено аналіз Гайдеґґерової критики філо-
софії Декарта. Водночас показано, що такого роду суб’єктоцентрична логіка 
спонукає об’єктивувати не лише природу, але й саме людське існування. 

12. Обґрунтовано твердження про деструкцію як чільний метод Гайдеґ-
ґерового герменевтичного варіанту феноменології, який, з одного боку, свідчив 
про розрив із трансцендентальною феноменологією Е. Гуссерля, з іншого, став 
вельми продуктивним для розвитку пізнішої «континентальної» філософії – як 
для герменевтики Г.-Ґ. Ґадамера, так і для деконструктивізму Ж. Дерріди. 

13. Уперше у вітчизняному історико-філософському дискурсі і з 
огляду на специфіку саме філософського дослідження темпорально-істо-
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ричної проблематики проаналізовано Гайдеґґерову роботу «Поняття часу», 
яка постає прелюдією до найвагомішого твору мислителя – «Буття і час». 
Зокрема, виявлено, що у цій відносно невеликій за обсягом праці вже міс-
тяться всі ключові концепти й поняття, які згодом були лише розширені і по-
глиблені в його opus magnum. Виявлено, що у цій невеликій праці філософу 
вдалося здійснити специфічно філософський аналіз екзистенційно-темпораль-
но-танатологічної проблематики, чітко відмежувавши його від релігійного та 
наукового підходів. Досліджено, що екзистенція змінюється, перебуває у ди-
наміці, саме спонукувана усвідомленням нею своїх часовості та смертності. 

14. Чітко розмежовано – у семантичному плані – відмінності між по-
няттями «екзистенціалізм», який генеалогічно сягає французького мовного 
ареалу (l’existentialisme) і більшою мірою пов’язаний із атеїстичною фор-
мою досліджуваного напряму, «екзистенційна філософія», який виростає з 
німецького мовного ареалу (die Existenzphilosophie) і дещо більше пов’яза-
ний із релігійною формою аналізованої течії, та «екзистенціальна філосо-
фія» (die Existenzialphilosophie) – найбільш точне найменування специфіч-
но для філософії Гайдеґґера. Відтак запропоновано авторський погляд у 
справі подолання плутанини і розмитості щодо вживання цих понять у віт-
чизняному інтелектуальному просторі. Підкреслено, що найбільш адекват-
ним для позначення філософії Гайдеґґера, надто її «раннього» періоду, є 
словосполучення «екзистенціальна філософія». 

15. Вказано на суттєву близькість підходів «пізнього» Гайдеґґера до 
екзистенційних філософів ХХ сторіччя – зокрема, у тлумаченні проблематики 
співвідношення людини і техніки, з особливим наголосом на загрозі депер-
соналізації. Також виявлено релевантність його ідей для осмислення явища 
постгуманізму та досліджено його розуміння вичерпаності традиційного гу-
манізму як приналежного до парадигми метафізичного мислення, а тому зако-
номірність появи на порядку денному питання про пошук «нового початку». 
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АНОТАЦІЯ 

Дахній А. Й. Динаміка людського існування у мисленні М. Гай-
деґґера: екзистенційно-темпоральний та філософсько-технічний дис-
курси. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських 
наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. – Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України. – 
Львів, 2019. 

У дисертації здійснено комплексний аналіз передумов, специфіки 
становлення та характерних рис філософії М. Гайдеґґера і запропоновано 
її екзистенційне тлумачення. Автором не лише зафіксовано впливи попе-
редників філософії існування на досліджуваного мислителя і спроби 
останнього секуляризувати їхні базовані на християнських принципах 
антропологічні ідеї, але й виявлено самобутність його власної екзистенці-
альної філософії. Простежені закономірності тлумачення Гайдеґґером ди-
наміки людського існування: якщо на «ранньому» етапі його творчості 
вона досліджується передовсім в інспірованих індивідуальною перспекти-
вою екзистенційно-темпоральному й танатологічному аспектах, то на 
«пізньому» – з допомогою філософсько-технічного дискурсу, який постав 
в аналізі загальноісторичного виміру людини, в контексті осягнення 
суб’єктивізму новочасного мислення. Доведено, що, незважаючи на озна-
чену суттєву філософську еволюцію, у мисленні Гайдеґґера, як на «ран-
ньому», так і на «пізньому» етапах, простежується тяглість стосовно 
екзистенційної інтерпретації антропологічної проблематики. Виявлено, 
що Гайдеґґеровий спосіб мислення обумовлює прихід людини до пози-
тивного через неминучий досвід подолання негативного.    

Ключові слова: Гайдеґґер, людське існування, динаміка, екзистен-
ційна філософія, час, автентичність, екзистенціали, смерть, деструкція, 
герменевтична феноменологія, техніка. 
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АННОТАЦИЯ 

Дахний А. И. Динамика человеческого существования в мыш-
лении М. Хайдеггера: экзистенциально-темпоральный и философско-
технический дискурсы. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских 
наук по специальности 09.00.05 – история философии. Львовский нацио-
нальный университет имени Ивана Франко, Министерство образования и 
науки Украины. – Львов, 2019. 

В диссертации осуществлен комплексный анализ предпосылок, осо-
бенностей становления и характерных черт философии Хайдеггера и предло-
жено ее экзистенциальное толкование. Автором не только зафиксированы 
влияния предшественников философии существования на исследуемого мыс-
лителя и попытки последнего секуляризировать их базируемые на хрис-
тианских принципах антропологические идеи, но и выявлена самобытность 
его собственной экзистенциальной философии. Прослежены закономерности 
толкования Хайдеггером динамики человеческого существования: если на 
«раннем» этапе его творчества она исследуется прежде всего в инспириро-
ванных индивидуальной перспективой экзистенциально-темпоральном и 
танатологическом аспектах, то на «позднем» – с помощью философско-тех-
нического дискурса, который предстал в анализе общеисторического измере-
ния человека в контексте постижения субъективизма мышления Нового вре-
мени. Доказано, что, несмотря на обозначенную существенную философ-
скую эволюцию, в мышлении Хайдеггера, как на «раннем», так и на «позд-
нем» этапах, прослеживается преемственность касательно экзистенциальной 
интерпретации антропологической проблематики. Выявлено, что Хайдерров-
ский образ мышления обуславливает приход человека к позитивному исклю-
чительно через опыт преодоления негативного. 

Ключевые слова: Хайдеггер, человеческое существование, динамика, 
экзистенциальная философия, время, аутентичность, экзистенциалы, 
смерть, деструкция, герменевтическая феноменология, техника. 

SUMMARY 

Dakhnii A. Y. Dynamics of Human Existence in M. Heidegger's 
Thinking: Existential-Temporal and Philosophico-Technical Discourses. – 
Manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Sciences in Philosophy, speciality 
09.00.05 – History of Philosophy. – Ivan Franko National University of Lviv, 
Ministry of Education and Science of Ukraine. – Lviv, 2019. 

In the dissertation implemented a complex analysis of the preconditions, 
specifics of formation and features of M. Heidegger's philosophy, and proposed the 
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existential interpretation of the one. The author not only fixed the influence of the 
predecessors of the philosophy of existence on the thinker studied in this research 
and his attempts to secularize their based on religious principles anthropological 
ideas, but also revealed the identity of his existential philosophy, which arose as a 
result of the transformation of transcendental phenomenology into the hermeneutic 
phenomenology. In particular, the patterns of Heidegger's interpretation of the 
dynamics of human existence are traced: if at an "early" stage of his work it is 
primarily investigated in existential-temporal and thanatological dimensions, 
inspired by an individual perspective, then at a "late" stage – through philosophico-
technical discourse, which appeared in the analysis of the general historical 
measurement of human in the context of understanding the subjectivity of modern 
thinking. It is proved that despite mentioned significant philosophical evolution, in 
Heidegger's thinking, at both "early" and "late" stages, there is a continuity 
regarding existential interpretation of anthropological issues, particularly, in the 
sense of comprehension human existence as ambivalent, dynamic, directed to 
conscious self-realization. It is discovered that Heidegger's mode of thinking, 
likewise the predecessors of existentialism, causes human's understanding the 
positive through the inevitable experience of overcoming the negative, in particular, 
revealing the authentic mode – through the negative repulsion from inauthentic 
ways of existence, but also revealing of the negativism of the phenomena rooted in 
human existence itself (such as death, anxiety, guilt, boredom, etc.), thereby the 
factor of negative existentials is actualized. Peculiarities of use of existentialist 
concepts in Western philosophy in general, and Heidegger's philosophy in 
particular, have been analyzed. The specifics of philosopher's questioning of 
person's identity transformation under the influence of technic are highlighted. 
Attention is also paid to the ways of requiredness of Heidegger's existential 
philosophy in the context of Ukrainian philosophical thought. 

In the first chapter, "The Origin and Specificity of the Existentialism Ideas 
and the Possibility of Existential Interpretation of Martin Heidegger's Philosophy", 
explored questions related to the origin, specificity and criteria of existentialism, as 
well as the possibility and reasons for fitting Heidegger's philosophy into this 
tradition. In addition, specified features whereby the existential philosophy differs 
from other anthropologically relevant studies. 

In the second chapter, "The Ambivalence and Stadial Development of 
Human Existence as a Subject of Existential Thought in a Pre-Heideggerian Age 
(Christian Anthropological Paradigm in the Interdisciplinary Dimension)", 
described key anthropological views that arose during the so-called pre-
Heideggerian stage in the history of philosophy, implemented their reconstruction 
and explication. In addition, specified corresponding impulses that were either 
assimilated by Heidegger, or seemed related to his way of thinking. 
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In the third chapter, "The Origins, Emergence and Evolution of Heidegger's 
Thought: the Secularization of Ideas of Religious Predecessors of Existentialism 
and Development of Existential Philosophy", clarified characteristics of 
Heidegger's philosophy genesis and formation, in particular, the specificity and 
novelty of his existential-anthropological approaches, features of the formation of 
his project of hermeneutic phenomenology, the methodology of the one, especially, 
method of destruction. There is also a question of the relevance of the thinker's 
views for Western philosophy of the XX – beginning of XXI century. 

In the fourth chapter – "The Specificity of Human Existence of the "Early" 
Heidegger: the Existential-Temporal Discourse and the Problem of Authentic 
Existence Through the Prism of "Negative" Existentials" – interpreted key ideas of 
the "early" Heidegger's philosophy, in particular, specified determinative for him in 
the study anthropological problematic of the existential-temporal and thanatological 
discourses. Discovered the peculiarities of the interpretation of experience concept, 
identified and investigated the origins of Heideggerian understanding of 
temporality, distinguished timeliness, temporariness, mortality as correlates of 
authentic existence, grounded a statement about identification of the human 
authenticity with the help of "negative" existentials.  

In the final fifth chapter, "Dynamics of Human Existence in the Context of 
Civilizational Transformations: Philosophico-Technical Discourse of the "Late" 
Heidegger and the Problematics of Posthumanism", author moved to the second 
fundamental perspective of examining the existential problems: civilizational, 
where the key role played by the factor of technic; identified such modern 
civilizational transformations as tyranny of the moment, as "liquid times", the 
imperative of "fluidity" and fragmentarity; revealed the features of analysis of 
human existence in the technical environment from both existentialism and 
Heidegger's side, the relevance of his approaches to posthumanistic philosophical 
discourse is shown. 

Keywords: Heidegger, human existence, dynamics, existential philosophy, 
time, authenticity, existentials, death, destruction, hermeneutical phenomenology, 
technic. 
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