








розмежувати. Принцип розрізнення (артикуляція) детермінує фонему і 
графему. 

Прочитуючи Дерріда, авторка дисертації визнає інтонацію та 
артикуляцію як певні адаптаційні матриці. «Епоха Руссо» тяжіє, з її точки 
зору, до інтонаційного, тоді як «епоха Дерріда» — до артикуляційного 
адаптаціогенезу. ї хоч остання характеризується призупинкою інтонації, 
інтонація все ж зберігає ключову роль в полі письма. 

Наявність суб'єкта — конституційна умова для інтонації. В артикуляції 
суб'єкт зникає, ховається, відходить на задній план. Його ніби немає. Чи є в 
такому разі філософське письмо без-суб'єктним? Чи його артикулює читач і 
тільки читач? Очевидно, ні. Так «Дерріда деконструює самоадаптацію до 
тексту Руссо і творчо адаптує текст Руссо під своє читання-письмо» (с. 138). 
Інтонацію через емоції скеровує адаптація. «Філософія — через подив і 
сумнів — віртуалізує адаптацію задля її опанування й удосконалення» 
(с. 138). 

Стосовно артикуляції, то усі перипетії довкола неї були потрібні 
сучасному французькому мислителю для апології письма, для його 
реабілітації. «...Граматологія» Дерріда «критикує і виробляє лади читання: 
(метафізичне) минуле філософії вкорінене в інтонуванні; через детонуванняя 
(в деконструкції) готується грунт для нового способу читання; майбутнє 
філософії промацується через артикулювання (синхронізацію інтонування та 
детонування) (с. 154-155). 

Останній параграф третього розділу присвячений про-вокації, що існує 
як за-прошення. В ньому для реалізації свого теоретичного задуму Ольга 
Володимирівна аналізує керовану та некеровану детонацію у творчості 
Дерріда. Завдання детонації «підривати», «розхитувати», «розладжувати» 
лого-фоно-цетризм його ж ресурсами. Роль детонації полягає в розхитуванні 
метафізичних ідолів (категорій, понять) через раціоналізацію тексту і 
подолання ієрархізації. Деконструкція, що користується детонацією, 
намагається зруйнувати стереотипи, що існують у формі базових принципів 
знання та існування західної філософії. Рушійною силою деконструкції є її 
«постійна боротьба проти звичок та автоматизму мислення та існування». 
Деконструкція, таким чином, стає моментом циклічної моделі регулярної 
саморефлексії філософії. 

Виклик логоцентризму полягає у культивуванні відцентрових інтенцій 
тексту. Таким чином, відбувається провокація читача до діалогу у процесі 
прочитання філософського письма. Власне, доведення ролі та значення 
детонації в деконструюванні філософських текстів і присвячена робота Ольги 
В о ло димирівни. Робить вона це досить професійно та переконливо. 
«Філософському тексту, як підкреслює вона, властиві не тільки авторськість, 
діалогічність / інтертекстуальність, філософські категорії, поліфонічність, 
концепто-творчість і запитальність, а й детонаційність, на фоні якої 
інтонації й артикуляції увиразнюються й взаємодіють максимально 
ефективно» (с. 175). 



Після ретельного аналізу теоретичних джерел, фіксації того факту, що 
«слухова культура довіряє інтонації», а «візуальна культура налаштована 
зчитувати ненаписане в тексті» Ольга Володимирівна обґрунтовує «ключову 
роль інтонації у філософських текстах як «слухової», так і «візуальної» 
культур з тенденційним нарощенням артикульованості й ускладненням 
вираження і сприйняття інтонації» (с. 4). 

Попри високу оцінку представленої роботи все ж хотілося б дещо 
уточнити. 

1. На сторінці 43, розрізняючи культурну і природну складову 
етосу, авторка звичаї називає культурним явищем, а спосіб 
мислення, як і вдачу, природними характеристиками. Здається, 
це не зовсім вірно. 

2. У висновках до першого розділу присутня певна натуралізація 
духовних за своєю сутністю процесів. Так наприклад, на 
сторінці 59 авторка прямо пише, що «артикуляція є продуктом 
мозку». Очевидно, що таке тлумачення артикуляції є 
теоретично невірним. Принаймні, думка, яку прагнула донести 
Ольга Володимирівна, виражена неоковирно. 

3. Зважаючи на специфіку теми дослідження, яка вимагає аналізу 
текстів, при читанні дисертації звертає на себе увагу рясне 
цитування. Це викликає повагу і свідчить про обізнаність 
авторки, однак хотілося б більше власних міркувань. Хоч, 
правду кажучи, і таких достатньо в дисертації. 

4. Бажано дотримуватись єдиного зразка транслітерації. Так в 
тексті, наприклад, зустрічається прізвище, як Вітгенштайн, так 
і Вітгенштейн. 

Зауваження, як видно, є несуттєвими, що дає мені право високо 
оцінити представлену працю. Зміст автореферату відповідає тексту 
дисертації. Як у дисертації, так І в авторефераті викладені елементи новизни. 
Робота оформлена у відповідності з правилами. Результати виконаного 
дослідження можуть бути використані як у навчальному процесі, так і в 
подальших теоретичних розвідках природи філософських текстів і не тільки 
їх. 

Дисертація Гайдамачук Ольги Володимирівни «Інтонація у 
філософському тексті: філософсько-культурологічний вимір» відповідає 
вимогам пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 
року, а її авторка присвоєння вченого ступеню кандидата філософських наук 
за спеціальністю 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури. 
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