
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

на дисертацію Анастасії Олександрівни Сень 

«Прагматизм і постпрагматизм у філософії Ричарда Рорті», 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії

Дисертація А.О. Сень вперше в українській історії філософії піддає докладному аналізу 

суть і еволюцію філософських поглядів Ричарда Рорті, який є одним з найпопулярніших 

американських філософів другої половини двадцятого століття. Дисертантка загалом успішно 

виконує поставлену мету і основні завдання дослідження, здобуваючи переконливі, науково 

корисні результати.

До здобутків дисертації слід насамперед зарахувати таке:

1. Докладно описано філософські витоки прагматизму Р. Рорті, проаналізовано 

об'єктивний і суб'єктивний виміри стосунків Рорті з низкою його філософських попередників 

(Платон, Декарт, Ніцше, Вітгенштайн, Пірс, Джеймс, Дьюї, тощо) та сучасників (Куайн, 

Девідсон, Селарс, Патнем, Деріда, Габермас, тощо).

2. Окреслено особливості стосунків Рорті з традицією аналітичної філософії.

3. Докладно проаналізовано уживаний Рорті метод «редескрипції» («переопису»), за 

допомоги якого філософ намагається практично ствердити власне розуміння суті та 

призначення сучасної філософії.

4. Простежено органічний зв'язок між поглядами Рорті на епістемологію та його 

культурно-політичними поглядами.

Разом з тим, деякі висновки та міркування дисертантки здаються дещо суперечливими 

й такими, що потребують подальшого обговорення під час захисту.

1. По-перше, звертає на себе увагу, що англійське розітосіегп дисертантка передає 

українською виключно як «постмодернізм/постмодерністський» (с. 21, тощо), жодного разу 

не звертаючись у своїй праці до термінологічної пари «постмодерн/постмодерний». Між 

тим, ці терміни мають відчутно різні конотації: «після модернізму» -  далеко не те саме, що 

«після модерну». Відповідно, назву класичної праці Ліотара /.о Сопсііііоп розітосіегпє є всі 

підстави перекладати саме як «Стан постмодерну»,г -а™ме~д£іан.._лостмодернізму»: адже£Хл:аьі_д.о стм о д е р ніз му»:

ВІД
_ Відділ діловодства та архіву 

Київського національного у н ів є п о й т р т у  
______ім«ні Т а р л а и і1 м и в ш 1 _ 1 у

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


йдеться про стан суспільства по завершенні доби модерну -  або, у традиційній вітчизняній 

термінології, по завершенні періоду «Нового часу» (з притаманними йому світоглядними 

настановами). Те саме можна сказати і про культурну приналежність світогляду Рорті, який 

не менше за Ліотара відчуває -  і так само палко констатує -  тотальну «кризу метанаративів» 

(зокрема таких як «платонізм», «філософія як пошук істини», «розум як дзеркало природи» 

тощо). Натомість термін «постмодернізм» насамперед вживається на позначення 

мистецького напряму, який у другій половині 20 століття витісняє на другий план мистецтво 

модернізму (розквіт якого загалом припадає на кінець 19 -  початок 20 століття).

Відповідно, виникає питання до дисертантки: наскільки свідомим було рішення 

вживати скрізь у роботі термін «постмодернізм», послідовно уникаючи терміна 

«постмодерн», і, якщо це рішення було свідомим, то чим воно вмотивовується?

2. Дещо загадковим в дисертації залишається й ключове для дисертантки поняття 

«постпрагматизму». Безумовно, дисертантка не винайшла термін «постпрагматизм» і не 

першою застосувала цей термін до філософії Рорті (відповідний перелік авторів див. на с. 49 

дисертації). Але, позаяк дисертантка стверджує, що «що зрілий етап творчості Р. Рорті дійсно 

можна розглядати як постпрагматизм» (с. 7), ми маємо підстави обговорити це питання по

Обґрунтовуючи зазначений термін, дисертантка неодноразово вказує на те, що на 

Заході термін «постпрагматизм» «найчастіше вживається для підкреслення 

постмодерністського характеру прагматизму -  "прагматизм як постмодернізм"» (с. 21). Крім 

того, доречність терміна «постпрагматизм» обґрунтовується тим, що: (1) прагматичні ідеї 

Рорті переростають «у більш конкретну стратегію для самокритики та культурно-політичного 

реформування співтовариств»; (2) «поєднання прагматичної традиції з власною концепцією 

культурного розвитку та морального прогресу формулює особливу "рортівську" версію 

постпрагматизму»; (3) «поєднання «прагматизму» з префіксом "пост-" посилює відмінність 

від усього того, чим так пишалася американська філософія до Р. Рорті» (с. 8).

Наскільки слушною є ця аргументація? За аналогією з термінами «постмодерн» і 

«постмодернізм», «постпрагматизмом» слід було б іменувати явище, яке історично йде після 

прагматизму, у чомусь йому наслідує, а у чомусь є докорінно відмінним від нього 

(наприклад: модерн -  «епоха великих наративів», постмодерн -  «епоха смерті великих 

наративів»; модернізм -  «епатаж, мистецтво як радикальна новизна», постмодернізм -
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з

«конформізм, мистецтво як переспівування вічних сюжетів та мотивів»). Втім, судячи з тексту 

дисертації, термін «постпрагматизм» не можна застосовувати до Рорті у зазначеному сенсі: 

адже авторка сама визнає, що «Р. Рорті створив свою «версію прагматизму» -  

постпрагматизм, що не був опозицією до прагматизму, а, скоріше, виявляє себе як 

антиесенціалістський напрям мислення» (с. 49). На с. 23 дисертантка навіть вживає 

парадоксальний вислів, характеризуючи філософування Рорті як «новий, постпрагматичний 

етап розвитку прагматизму».

Але, якщо «постпрагматизм» справді є «новим етапом розвитку прагматизму», навіщо 

вживати префікс «пост-», як ніби прагматизм може, сказати б, «пережити самого себе» й 

успішно розвиватися вже після власного завершення? Чи не доречніше було б у цьому разі 

казати про «неопрагматизм» або «оновлену версію прагматизму»? Термін «неопрагматизм» 

міг би так само чітко вказати на переосмислення Рорті класичного прагматизму в контексті 

«самокритики та культурно-політичного реформування співтовариств», а також підкреслити 

«відмінність від усього того, чим так пишалася американська філософія до Р. Рорті».

Втім, на с. 24 дисертантка відкидає термін «неопрагматизм» як застосовний до Рорті на 

тій підставі, що цим терміном традиційно позначають переосмислення прагматизму в 

творчості Куайна, а також «таких мислителів, як Д. Девідсон, В. Селларс, Т. Кун, П. 

Фейєрабенд, творчість яких Р. Рорті дуже високо цінував та активно використовував». Але, 

якщо Рорті, як пише дисертантка, «не був справжнім «неопрагматистом» у цьому сенсі» (с. 

24; курсив у цитаті мій -  О.П.), що заважає стверджувати, що він був «неопрагматистом» в 

якомусь іншому сенсі, тобто оновлював прагматизм в інший спосіб, ніж щойно зазначені 

автори?

Питання до дисертантки: чи наполягатиме вона, що термін «постпрагматизм» 

характеризує стосунки між Рорті та прагматизмом краще за термін «неопрагматизм», і якщо 

так, то які саме значущі риси філософування Рорті схоплюються першим терміном і не 

схоплюються другим?

3. Слідом за Рорті, дисертантка у своїй праці ефективно проблематизує саме поняття 

філософії, вживаючи, крім нього, також терміни «метафілософія» і «постфілософія» (с. 51, 

132) -  що, по суті, є одним і тим самим, враховуючи значення грецького цєта («після»). По 

суті, тут постає парадоксальна ситуація, схожа на ситуацію з терміном «постпрагматизм»: 

адже, на думку авторки -  як і на думку Рорті -  «постфілософія» не є «не-філософією», а 

радше є оновленою формою (чи оновленим способом) філософування. Пор. с. 133
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дисертації: «оголошуючи прихід постфілософської культури, чи не стверджує Р. Рорті тим 

самим "смерть" філософії? Ні, не стверджує. Незважаючи на його розмови про 

"постфілософську культуру", які беруть початок ще з часів праці "Лінгвістичний поворот", Р. 

Рорті запевняє, що "не існує небезпеки завершення філософії"».

Але, якщо філософія справді «не завершується», а просто змінює свій стиль у нових 

культурних умовах, який взагалі сенс казати про «лостфілософію»? Це питання можна було 

б поставити і Рорті; але наразі його доречно звернути до дисертантки, оскільки вона, як 

дослідниця, має і здійснює власний вибір щодо того, якою мірою вона, досліджуючи 

спадщину Рорті, готова пристати на його термінологічні вподобання.

З іншого боку, деякі тези дисертації, навпаки, підтверджують слушність застосування до 

Рорті терміна «постфілософія», але при цьому спростовують тезу про те, що філософія, 

особисто в Рорті, «не завершується», а лише видозмінюється. Зокрема на с. 33 дисертантка 

пише: «філософія, для Р. Рорті, -  це різновид літературної творчості, а не наукового 

дослідження, це літературний жанр, це розмова, вільна від будь-нких обмежень»; 

відповідно, «аргументація Р. Рорті носить не стільки логічний, скільки риторичний характер» 

(с. 34). Але, якщо це справді так, чи залишається у Рорті філософія власне філософією? -  

тобто, які в нас при цьому підстави продовжувати називати цей «літературний жанр» тим же 

словом, яким ми називаємо інтелектуальну спадщину Платона, Декарта, Гегеля, Гайдеггера 

тощо?

Цей парадокс сягає своєрідної кульмінації на с. 157, де дисертантка висуває тезу, що 

«прагматизм -  це пост-філософська філософія». Але, як кажуть англійці, уои саппоі Науе ії 

ЬоіЬ \л/ауз -  «ви не можете мати це обома способами одночасно». Скажу гостріше: таке 

парадоксальне гасло добре годиться для Рорті на правах «риторичної стратегії», яка має 

радше здивувати і захопити читача, ніж логічно його переконати; але навряд чи воно має 

таку саму легітимність у кандидатській дисертації, де загалом діють інші правила взаємин 

між авторкою (чи автором) і читачами тексту.

Можна було б запропонувати й тут скористатися замість префіксу «пост-» префіксом 

«нео-», але це призвело б до іншого парадоксу: адже «неофілософія» -  це просто новий крок 

у розвитку філософії, яка живе лише тим, що постійно оновлює себе; а отже, уживання 

терміна «неофілософія» було б плеоназмом, і до того ж не підкреслювало, а якраз 

спростовувало б претензію Рорті на радикальну інтелектуальну новизну.
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Питання до дисертантки: враховуючи сказане, чи наполягає вона на терміні 

«постфілософія», і якщо так, то як вона може обґрунтувати належність до філософії того 

інтелектуального явища, яке, за його ж власним самовизначенням, йде «після філософії»?

4. В деяких моментах опису поглядів Рорті дисертантка тримає підкреслено 

«нейтральну» позицію, утримуючись від судження про те, чи є справедливими згадані нею 

критичні зауваження інших авторів на адресу Рорті. Зокрема, це стосується проблеми 

співвідношення поглядів Рорті та філософії скептицизму. На с. 74 дисертантка зазначає: «Він 

[Рорті] не може просто сказати, що зовсім не існує зв'язку між реальність та людиною, 

оскільки це приведе до одного з небажаних наслідків -  скептицизму, лінгвістичному 

ідеалізму та редукційному фізикалізму, які є неприйнятними поняттями для Р. Рорті, але, 

одночасно, часто приписуються змісту його творчості» (74). Дисертантка ніяк не вказує, яка 

позиція у цій суперечці здається їй більш слушною.

Питання до дисертантки: то хто ж, на її погляд, у цій ситуації правий -  Рорті, який не 

погоджувався із визначенням себе як «скептика», чи опоненти Рорті, які підозрювали (чи, на 

їхню думку, обґрунтовано викривали) його у скептицизмі?

5. Нарешті, дисертантка непрямо зачіпає ще одну цікаву проблему, розгляд якої може 

виявити більшу вкоріненість Рорті в історії філософії, ніж це здавалося і йому самому, і також 

багатьом його критикам. Йдеться про зв'язок між низкою принципових настанов Рорті та 

філософією еллінізму.

На с. 23 дисертантка так формулює «головне положення прагматизму»: «намагаючись 

наповнити сенсами наше життя та наш світ, ми маємо починати з того, де ми знаходимося як 

людські істоти, обтяжені переконаннями та практиками» (23). Але це «головне положення» 

аж ніяк не є винаходом прагматизму: під ним залюбки підписалися б і античні стоїки, і 

епікурейці, і навіть піроністи та «академіки» (на зразок Аркесилая чи Карнеада).

На с. 78 дисертантка нагадує, що у праці «Філософія та дзеркало природи» Рорті віддає 

особливу пошану трьом філософам -Д ь ю ї, Вітгенштайну і Гайдеггеру -  «за те, що їх творчість 

"скоріше терапевтична, ніж конструктивна..."». Але і «терапевтичний» пафос філософії, 

настільки цінний для Рорті, також сформувався у добу античності, найпростішим прикладом 

чого є твори Секста Емпірика -  лікаря за «основним фахом», який філософує саме для 

вилікування своїх читачів від інтелектуальних розладів, отриманих цими читачами внаслідок 

вивчення ними інших філософій.
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На с. 130 дисертантка справедливо звертає увагу на те, що центральну роль у філософії 

Рорті відіграє не поняття об'єктивної істини, а поняття щастя: «На думку Р. Рорті, має існувати 

певна мета, яка б формувала сенс існування людини. Це, фактично, змусило Р. Рорті говорити 

про певну актуальну для всіх істину, але таким чином, щоб не зробити її абсолютною або ж 

об'єктивною. Таку відносну істину він знайшов у понятті «щастя», котре фіксує стан справ, що 

склалися та є певним емпіричним висновком, а не догмою або ж категоричним 

імперативом». Але і цей поворот «від пошуків істини до пошуків щастя» великою мірою 

притаманний елліністичній філософії: найбільш безпосередньо це стосується стоїків 

(згадаймо хоча б Епіктета), але з певними термінологічними поправками (заміна «щастя» на 

«задоволення», «душевну рівновагу» тощо) це можна стверджувати також і стосовно 

епікурейців та піроністів.

Питання до дисертантки: як вона оцінює зв'язок філософії Рорті з філософією еллінізму, 

і чи не вважає вона, що цей зв'язок дає підстави казати про більшу традиційність філософії 

Рорті, ніж це здавалося йому самому?

Втім, незважаючи на щойно зазначені відкриті питання, загалом можна констатувати, 

що за змістом та глибиною аналізу порушених проблем дисертація Анастасії Олександрівни 

Сень відповідає всім вимогам пп. 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів та 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 23 липня 2013 р., і може бути підставою для 

присудження її авторці наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 

09.00.05 -  історія філософії.

6

О.О.Панич

К.Б.Сігов

п . Ш Ш С /  - « у / г  ^

ІЛ Діловодства та архіву
Київського національного університет» 

імш і араса Швочвнка

Офіційний опонент, 

доктор філософських наук, професор, 

провідний науковий співробітник 

науково-видавничого об'єднання

Підпис О.О.Панича 

Директор НВО «Дух і Літера»
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ВІДГУК
офіційного опонента, кандидата філософських наук, 

доцента кафедри гуманітарних дисциплін 
Львівського державного університету фізичної культури 

Синиці Андрія Степановича
на дисертацію Сень Анастасії Олександрівни 

«Прагматизм і постпрагматизм у філософії Ричарда Рорті», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Філософські ідеї американського мислителя Ричарда Рорті (1931-2007), 
попри їх заплутаність і складність, за останні понад чверть століття є дуже 
популярними серед дослідників. На підтвердження цієї думки може 
слугувати уже той факт, що лише в пропонованій дисертації її авторка 
використовує двадцять сім різноманітних перекладів російською і 
українською мовами творів Р. Рорті. Знайдеться дуже мало мислителів (тим 
паче сучасних), які б могли похвалитися такою кількістю фахових перекладів 
їх творів й ще більшою увагою дослідників й інтерпретаторів до їх творчості. 
Мабуть, така прискіплива увага до особи цього мислителя пояснюється його 
вмілим балансуванням на межі одразу аж трьох напрямів філософської 
думки: аналітичної філософії, прагматизму і постмодернізму. Втім, в Україні 
про Р. Рорті відомо небагато: лише три переклади (один з них -  уривки з 
«Філософії і дзеркала природи»), які використовує А. О. Сень у своєму 
дослідженні, й жодних ґрунтовних повноцінних розвідок (зокрема, 
монографій). Тому актуальність дисертації А. О. Сень полягає в долученні 
української наукової спільноти до тих дискусій довкола філософії Р. Рорті, 
що уже тривалий час точаться на Заході, а також в Росії. Мета, яку поставила 
перед собою дослідниця, «полягає у виявленні постпрагматистського статусу 
філософської творчості Р. Рорті через дослідження її філософських основ, 
пріоритетів та цілей» (с. 5).

У процесі реалізації цієї мети А. О. Сень повинна була знайти відповіді 
на низку непростих запитань і вирішити декілька поточних труднощів. По- 
перше, зважаючи на те, що дослідженням творчості Р. Рорті займалися багато 
вітчизняних і зарубіжних мислителів (зокрема, Р. Бернштайн, М. Бекон, 
А. Білгремі, О. Варениця, К. Воперл, Ж.-К. Вольф, І. Джохадзе, П. Казначеєв, 
К. Коленда, К. Купмен, А. Малачовскі, Г. Патнем, Н. Поліщук, Р. Руман, 
Б. Ремберг, О. Рибас, І. Шапіро, М. Фернштейн, Б. Фрейзер, Д. Л. Холл, 
Р. Холлінгер та Н. Юліна) їй потрібно було запропонувати свій погляд на 
філософію цього американського мислителя, який би містив наукову новизну 
і був належним чином аргументованим. Крім того, зважаючи на специфіку 
цієї роботи як дисертації, потрібно було запропонувати чітку, системну 
інтерпретацію філософії Р. Рорті, який, як відомо, протягом життя не раз

за спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії

_ Відціл діловодства ї ї  архіву 
Київського національного університету 

----.ІИШІ.ІйРапй ШЗДЙЦЦН ' і
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змінював напрям своїх науково зацікавлень, й, зрештою, і його філософські 
погляди суттєво еволюціонували. Нарешті, потрібно було окреслити 
дистинкцію прагматичного і постпрагматичного у філософії Р. Рорті, 
уточнити сутнісне значення поняття редескрипції, показати як відбувся 
перехід від критики репрезентаціоналізму до лібералізму, зважаючи на 
поставлену мету і визначену тему дослідження. Можна без вагань ствердити, 
що А. О. Сень впоралася із цими завданнями на високому науково- 
теоретичному рівні. Наукові положення, висновки і рекомендації, 
сформульовані у її дисертації, є належним чином обґрунтованими. На 
підтвердження чого свідчить, зокрема і той факт, що дисертантка 
використовує й критично переосмислює 185 різноманітних джерел, з яких 90 
англійською мовою, присвячених так чи інакше філософії Р. Рорті.

Результати, отримані в дисертації А. О. Сень є достовірними, 
викладеними у повному обсязі, зокрема, в опублікованих нею без співавторів 
п’яти фахових наукових виданнях, одне з яких реферується у міжнародних 
наукометричних базах, а також апробовані на п’яти міжнародних та 
всеукраїнських конференціях (у Києві, Харкові та Переяслав- 
Хмельницькому). Результати її дисертації містять наукову новизну, яка 
полягає у тому, що аргументовано доведено, що у пізній (зрілий) період 
творчості Р. Рорті перебував на позиціях постпрагматизму, визначено 
особливості переходу від ідей антирепрезентаціоналізму до його 
культурологічних поглядів і концепції політичного лібералізму. Набуло 
подальшого розвитку дослідження поняття «редескрипції», яке має 
полісемантичний характер. Також уточнено специфіку ключових 
вітчизняних і закордонних напрямів дослідження творчості Р. Рорті, 
закцентовано увагу на тих складнощах, які виникають під час дослідження 
філософії цього американського мислителя, чітко окреслено те значення, яке 
відіграли представники аналітичної філософії (Л. Вітгенштайн, В. Куайн, 
Д. Девідсон, В. Селларс та ін.), прагматизму (Дж. Дьюї, В. Джеймс, Ч. Пірс), 
екзистенціалізму (М. Гайдеґґер), філософії життя (Ф. Ніцше) та 
постмодернізму (Ж. Дерріда) в процесі становлення Р. Рорті як мислителя.

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 
постпрагматизму Р. Рорті» (с. 11-50) А. О. Сень, зокрема, проаналізувала 
основні підходи до дослідження інтелектуальної спадщини Р. Рорті (с. 11-26). 
Авторка наголошує, що «більшість досліджень зосереджені на аналітичній, 
прагматичній або постмодерністській стороні філософії Р. Рорті та мають 
критичний характер, адже кожен автор намагається позитивно чи негативно 
оцінити суть та значення рортівської творчості» (с. 11). Крім того, вона, 
звертаючи увагу на мислителів, що критикували Р. Рорті, коректно 
зауважує, що «серед негативних реакцій присутні як помірна критика ..., 
так і відвертий сарказм ... або пряма ворожість ...» (с. 14). Чому так? 
Можливо, тому що Р. Рорті й сам полюбляв усіх критикувати, але дуже 
часто в своїй різноплановій критиці не користувався до кінця 
однозначними, зрозумілими і явно переконливими аргументами. Тому 
правильне витлумачення його філософії потребує попередньої клопіткої,
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з
часозатратної роботи від дослідника, яка зовсім не гарантує, що витрачені 
зусилля увінчаються успіхом.

А. О. Сень переконливо обґрунтовує доцільність використання 
терміну «постпрагматизм» (а не неопрагматизм») щодо дослідження 
творчості Р. Рорті (с. 22-23). Її увагу привертає метод редескрипції (с. 26-37), 
один з ключових у його антифундаменталістській програмі. У своїй роботі 
авторка виправдано вживає одночасно термін «редескрипція» і 
синонімічний йому термін «переопис». Рорті, як можна зрозуміти, не 
заперечував, що можна й доцільно переписувати все й наголошував на тому, 
що такий процес відбувається постійно. Кожен раз наше бачення тих чи 
інших подій з минулого змінюється залежно від того, які нові факти ми 
набуваємо. Результатом редескрипції (і її різновиду ретекстуалізації), як 
вірно зауважує А. О. Сень, «може стати трансформація та видозміна 
словників, якими співтовариства користуються, а також зміна термінів, 
якими вони формулюють наші уявлення про власну моральну ідентичність» 
(с. ЗО). Вказуючи на відмінності з герменевтикою Г.-Ґ. Ґадамера, 
дисертантка робить обґрунтований висновок, що в Р. Рорті «редескрипція -  
це інтерпретуюча герменевтика, що створює умови для аномального 
несистематичного дослідження тексту. її метою є творче 
експериментування з текстом із розрахунком на отримання користі, а 
рушійною силою -  самовираження особистості» (с. 32). Окремо вона 
звертає увагу й на основні віхи життя і творчий шлях Р. Рорті, що, як буде 
сказано далі, є дещо дискусійним моментом її роботи.

У другому розділі «Філософські витоки та джерела натхнення Р. Рорті» 
(с. 51-123) авторкою висвітлено характерні особливості переопису 
американським мислителем творчості цілої плеяди аналітичних 
(Л. Вітґенштайн, В. Куайн, Д. Девідсон, В. Селларс та ін.), прагматичних 
(Дж. Дьюї, В. Джеймс, Ч. Пірс) та європейських (М. Гайдеґґер, Ф. Ніцше, 
Ж. Дерріда та ін.) філософів. Авторка коректно встановлює, як відбувалася 
еволюція поглядів Р. Рорті. Разом з тим її висновки, іноді виглядають куди 
краще обґрунтованими, ніж провокативні твердження самого Р. Рорті. Як от, 
вона зауважує, що «на його думку, з XIX століття нашу епоху характеризує 
саме поезія, а не теологія, наука чи філософія» (с. 109). І це у вік науково- 
технічного прогресу! Такий парадоксальний висновок є наслідком 
прийняття важливої тези, яка характеризує філософію Р. Рорті, про те, що 
«істину не знаходять, а творять» (с. 109). Звісно, типово 
постмодерністський підхід, коли критерієм значущості є не доцільність того 
чи іншого поняття, а його новизна. Підхід, який явно суперечить 
аналітичній філософії, зорієнтованій на науку. Не дивно, що й сама авторка 
цілком виправдано і слушно у цій частині особливу увагу приділяє стосунку 
Р. Рорті до ранніх представників філософії прагматизму й Ф. Ніцше як 
предтечі постмодерністів.

У третій частині «Постпрагматистська програма Р. Рорті: від 
антирепрезентаціоналізму до лібералізму» (с. 124-157) більше виокремлено 
ті філософські питання, які стосуються уявлень Р. Рорті щодо
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постметафізичної культури, зв’язку між його критикою есенціалістської 
традиції та культурологічними й політико-ліберальними поглядами. На 
основі цього робиться обґрунтований висновок, що погляди Р. Рорті 
доцільно тлумачити як постпрагматистські. Дослідниця дуже чітко 
встановлює ті чотири теми класичної філософії (починаючи з Р. Декарта), 
які критикує Р. Рорті: щодо істини, єдиної реальності, вічних 
філософських проблем, мети філософії (с. 125-126). Задля вирішення цих 
труднощів Р. Рорті займає позицію прагматиста як постфілософа (с. 133) й 
дотримується антиесенціалізму, нівелює різницю між нормативними і 
емпіричними істинами, переконує, що для дослідника не повинно бути 
ніяких обмежень (с. 127-128). Хоча й як слушно робить висновок 
А. О. Сень, Р. Рорті у зв’язку з цим доводиться захищати «...прагматизм 
від звинувачень у релятивізмі та ірраціоналізмі» (с. 156). Мету філософії 
Р. Рорті бачить в тому, щоб сприяти «... соціальним і культурним змінам 
через дослідження переплетінь сітки людських переконань та бажань» 
(с. 133). Такою є роль філософії у постфілософській культурі. Звісно, з 
цією думкою Р. Рорті можна дискутувати, адже він за філософією (й, 
ширше, інтелектуальними дискусіями) у пізній період творчості став 
вбачати лише засіб вирішення соціальних проблем (с. 158), став все більше 
рефлексувати над ідеалами ліберальної демократії (див.: с. 156). Але, 
скидається на те, що на позір явне звуження завдань самої філософії 
(недооцінка її наукової компоненти). Зрештою, скептично можна 
подивитися й на його захоплення ідеєю всюди бачити процес неминучого 
настання чогось «пост» (-культурного, -філософського, аналітичного, 
прагматичного, -ніцшеанського).

Загалом пропоноване дослідження А. О. Сень має високу науково- 
теоретичну цінність, а з висновками її роботи треба погодитись. Та все ж 
вважаю за доцільне висловити кілька побажань і зауважень:

1) уже в назві дисертації зазначено, що йтиметься про прагматизм і 
постпрагматизм, втім, одразу ж перший розділ визначено як такий, що має 
стосунок, власне, до постпрагматизму Р. Рорті (і назва частини 1.1, де знову 
згадується лише постпрагматизм, лише підтверджує цю думку). Вважаю, що 
поняття прагматизму у Р. Рорті мало б бути виокремленим чіткіше, оскільки 
скидається на те, що Р. Рорті виступає винятково як постпрагматист;

2) у вступі (с. 6) зазначено, що в процесі дослідження був 
використаний структурно-функціональний підхід до творчості Р. Рорті й 
коротко охарактеризовано особливості цього підходу. Хоча в самому тексті 
дисертації надалі не акцентовано на безпосередньому застосуванні цього 
підходу. Тому потребує уточнення, що саме конкретно має на увазі авторка в 
межах системи творчості Р. Рорті, яку вона розглядає, під субстанційними 
елементами, підсистемами та компонентами системи, їх сутнісними 
зв’язками та основними функціями, внутрішніми закономірностями розвитку 
і функціонування системи і логічно можливими відношеннями між 
функціями системи;
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3) окремо виникає питання щодо доцільності підрозділу 1.3 
«Інтелектуальна біографія Р. Рорті» (с. 37-47). Річ, втім що про Р. Рорті 
можна написати з десяток дисертацій, в кожній з яких порушуватиметься той 
чи інший аспект його творчості, те чи інше питання чи проблема, які він 
розглядав. За логікою авторки розділ інтелектуальна біографія повинен був 
би бути у кожній дисертації, присвяченій творчості не лише Р. Рорті, але й 
будь-якого мислителя, чи, навіть, мислителів. Зважаючи на мету дослідження 
вважаю такий підхід невиправданим. Біографія автора -  це тема окремого 
дослідження;

4) хочеться побажати, щоб авторка як досвідчений український знавець 
філософії Р. Рорті, уже найближчим часом примножила перекладацький 
доробок творчості американського мислителя (статей чи/і монографій). 
Оскільки, як можна судити із списку літератури, наведеного в пропонованій 
дисертації (с. 170-171), востаннє українські переклади творів Р. Рорті 
з’являлися майже 15-20 років тому. Таких перекладів в рази менше, ніж 
російських. Авторка сама зазначає: «В Україні відсутні розгорнуті історико- 
філософські розвідки творчості Р. Рорті та повні переклади його головних 
праць» (с. 5). Чому б не виправити цю ситуацію самостійно, не чекаючи на 
когось? Тим більше, що її дисертація виправляє уже ситуацію з наявністю 
розгорнутих історико-філософських розвідок творчості Р. Рорті, але питання 
перекладів і надалі залишається відкритим і невирішеним. Тому ще раз 
закликаю авторку не лише констатувати ситуацію з недостатністю 
перекладів, а невідкладно виправляти її.

Висловлені зауваження та побажання носять рекомендаційний 
характер, не применшують наукової цінності рецензованої роботи. А тому 
дисертація Анастасії Олександрівни Сень «Прагматизм і постпрагматизм у 
філософії Ричарда Рорті» є цілісним, оригінальним, самостійним 
дослідженням, яке виконане на високому науково-теоретичному рівні 
відповідно до тих вимог, що сьогодні висуваються до кандидатських 
дисертацій, а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії.

25 вересня 2015 р.

Офіційний опонент, 
кандидат філософських наук, 

доцент кафедри гуманітарних дисциплін 
Львівського державного університету фізичної культури

Синиця Андрій Степанович

ІВХІДЛк,
Від ‘ (  ' і - . - ___

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

9 ч?
Проректор з науки га зовнішніх зв’язків 

вівського державного університету фізичної культури
Вовканич Андрій Степанович
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