
В І Д Г У К
офіційного опонента 

на дисертацію Петруньок Надії Іванівни 
“Епістемологічний анархізм Пола К.Феєрабенда: історичний, 
методологічний і дисциплінарний аспекти”, поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю

Актуальність запропонованої до захисту дисертації базується на низці 

чинників. Це чинники загальнокультурного (криза метанаративізму в 

гуманітаристиці), епістемологічного й філософсько-наукового характеру 

(переосмислення спектру проблем раціональності, включно із тими, що 

стосуються наукової раціональності), а також ті, що стосуються історії 

філософії. Щодо останніх, то актуальність історико-філософських досліджень 

значною мірою залежить від аргументованого поєднання філософсько- 

біографічного та системно-класифікаційного підходів з тим, щоб обидва ці 

підходи корегували й підсилювали один одного. Історико-філософська 

актуальність у цьому розумінні суголосна сучасним запитам інтелектуальної 

культури на світовому рівні щодо можливого збалансування індивідуалізації 

(особистісної, національної, регіональної) із універсалістськими імперативами. 

Надія Іванівна Петруньок, звернувшись у дисертації до постаті американо- 

австрійського філософа Пола Феєрабенда, обрала саме такий, на моє 

переконання, актуальний історико-філософський напрям дослідження. Тобто, 

йдеться про те, що постать та індивідуальна творчість цього видатного 

інтелектуала, занурена у вир різних течій і напрямків (позитивізму, 

неопозитивізму, критичного раціоналізму, нейтрального монізму, естетики 

дадаїзму тощо), репрезентується не як пасивний “продукт” теоретичних 

сходжень чи розходжень, поборювань і впливів, а навпаки, як активний, а в 

деяких питаннях (наприклад, в тлумаченні концепту плюралізму) вирішальний 

чинник їх осмислення, принаймні у 60-ті 90-ті роки XX ст.

09.00.05 -  історія філософії
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Актуальність дисертаційного дослідження Н.І.Петруньок полягає також 

у новизні підходів, які у ньому застосовуються. Зокрема, наявний обсяг 

аналітичного матеріалу, який охоплює складні та малодосліджені питання - у 

галузі епістемології, плюралізму, раціоналізму, історизму, історико- 

філософської біографістики, міждисциплінарності -  у дисертації сам стає 

предметом класифікації, сконцентованим довкола постаті П.Феєрабенда. 
•>-» . . . .
Йдеться про тенденції взаємодії та змінюваності (метафора “хвилі”) у 

рецепціях епістемологічного анархізму як на теренах філософії, так і ширше - у 

світовому гуманітарному контексті.

У контексті актуальності даної дисертації варто зробити акцент на 

методі, точніше методах, та стилістиці подання науково-філософського та 

історико-філософського матеріалу. Спадає на думку заувага Л.Вітгенштайна із 

його праці “Про певність” (“Оп Сегіаіпіу”) про те, що немає чіткої межі між 

прийнятим початково “певним” методологічним припущенням та 

припущеннями, які формуються “в середині методу”, у процесі відповіді на 

питання, що виникають під час дослідження. Ця заувага допомагає зрозуміти 

продуктивність методу дискурсу у процесі осмислення важливих філософських 

питань, особливо тих, які виникають у дослідницькому просторі на межі 

предметно спеціалізованих напрямків - філософії науки та історії філософії. 

Н.І.Петруньок переконливо застосовує метод дискурсивного викладу та 

аналізу матеріалу (хоч і не виокремлює його термінологічно). По суті, дискурс 

постає практичним втіленням методів плюралізму, історизму й 

компаративності, про що спеціально зазначається у рубриці про методологію 

дослідження. Чому це актуально? Тому що у такій спосіб демонструється 

дослідницька спроможність відійти від стереотипних підходів дедуктивно- 

індуктивного характеру, на кшталт того, коли встановлюється певний 

висхідний принцип (принципи) аналізу із подальшою налаштованістю на його 

(їхнє) неухильне застосування. Авторка дисертації у своїй дослідницькій 

практиці (не ставлячи це за мету, а за сторонньою оцінкою результативності ї ї
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втілення) скоріше пристає до продуктивної ідеї Л.Вітгенштайна, підтриманої 

пізніше неопрагматистами (зокрема Р.Рорті) про те, що висхідне методологічне 

припущення не повинно слугувати обмеженням для інших припущень, які 

формуються “в середині методу” . Ці останні постають як відповіді на 

конкретні запити й утруднення, що дискурсивно (“стихійно”) виникають у 

дослідженні.

Дисертація структурована відповідно до поставленої дослідницької мети і 

завдань, в яких ця мета конкретизується. Її зміст розкривається у Вступі, трьох 

Розділах і Висновках. Список використаних джерел складає 220 найменувань і 

з них переважна кількість (145 найменувань) -  це оригінальні джерела 

іноземними мовами. Переконливими є виокремлені Н.І.Петруньок пункти 

новизни, а також уточнення щодо піднятих у дисертації проблем, їх аналізу та 

підсумкових висновків.

У кожному розділі дисертаційної роботи послідовно реалізується спроба 

розкрити головну проблему, тематично зафіксовану у його назві. Варто 

звернути увагу на деякі конкретні питання та напрямок їх розкриття у 

кожному розділі, не повторюючи розподілу тексту за параграфами. Розділ 1. 

має назву “Епістемологічний анархізм Пола Феєрабенда у контексті сучасної 

філософії науки”. Логічно виправданим і цікавим за змістом є аналіз поняття 

“анархізму”, супроводжуваний етимологічними, естетичними, політологічними 

розвідками. Зокрема, видається актуальною (у площині розуміння коренів 

популізму) думка американського історика й політичного аналітика 

Дж.Вудкока про те, що анархізм постає проти концепту “людини” як поняття, 

відокремленого від самих людей, а також проти “ідеї народного уряду” (с. 16). 

Відзначаються новизною в контексті історико-філософських аналогій 

міркування про впливи Дж.Ст.Міля та Е.Маха на формування ідей 

методологічного плюралізму П.Феєрабенда (с.24-25). Рзглядаючи питання про 

співвідношення і взаємовплив аналітичної та континентальної філосфії, 

дисертантка зосереджує увагу на певній “традиційності” такого розмежування
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й разом з тим, підставово спираючись на філософування С.Крічлі та С.Тулміна, 

показує перспективність ідеї взаємодоповнення й, не виключено, змістових 

перетинів у деяких питаннях цих двох, на перший погляд, конфліктних 

традицій (с.37-39). Епістемологічний анархізм є переконливим кроком у цьому 

напрямку. Важливим моментом - для дослідників філософії прагматизму - у 

тексті, де порівнюється епістемологічний анархізм та критичний раціоналізм 

К.Поппера, є думка про “стійкість” (або “збереження”) теорій, яку обстоює 

П.Феєрабенд. Хоч у дисертації про це мова не йде, але у читача виникають 

цікаві аналогії з ідеями класиків філософії прагматизму Ч.Пірса та 

В.Джеймса.Зокрема останній наголошував на пізнавальній “корисності” старих 

теорій.

Розділ 2 “Аналіз підходів Пола Феєрабенда до оцінки тенденцій та 

стратегій наукового пізнання” присвячений власне епістемологічному 

стрижню філософування цього видатного інтелектуала або, метафорично, 

“філософсько-епістемологічній хвилі” рецепцій у феєрабендознавстві. 

Відзначу кілька виокремлених, обгрунтованих та перспективних для 

подальшого осмислення проблем. Перша стосується взаємозв”язку 

принципів проліферації та стійкості теорій на грунті історизації й 

соціологізації філософії науки (с. 73). Далі по тексту звернена увага на 

наступну важливу проблему -  загрозу “абстрактної схематизації” . Цілком 

вмотивовано ця проблема розглядається у контексті останньої праці 

П.Феєрабенда “Согщиезі: оГ АЬипдапсе. А Таїе оГ АЬзІгасІіоп уегзиз Йіе КісЬпезз 

о£Веіп§”. Погоджуючись із робочим перекладом назви цієї праці на українську 

мову як “Завоювання достатку”, хочу дещо наблизити цю назву до 

виокремленої П.Феєрабендом проблеми збіднення й навіть деформації буття, 

якщо звести його пізнання до сукупності “абстракцій”. З цього погляду 

“Завоювання достатку” -  це, на мою думку, “Упокорення безмежжя. Оповідки 

абстракції супроти багатства буття”. У окремому параграфі 2.1. Надія Іванівна 

цілком підставово продовжує досить детальний розгяд цього питання вже в
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іншому аспекті, а саме, крізь призму контроверзи історичного та анахронічного 

(с.76 - 81). Безумовно важливим комплексом питань, порушених у розділі, є 

проблематика співмірності та неспівмірності в стратегіях аргументації 

П.Феєрабенда. Варто наголосити на “тривалій актуальності” цієї проблематики 

- ще від початку 60-х років минулого ст., коли Т.Кун гостро порушив питання 

співмірності в науці та філософії науки. Порівняння підходів обох філософів 

здійснено грунтовно, з урахуванням історії розгортання їхньої полеміки та 

щирого визнання цими видатними філософами переваг опонента та власних 

недопрацювань. У цьому ж розділі, хоч і побіжно, але зачіпаються перспективні 

для подальшого дослідження питання про співмірність (чи неспівмірність) у 

контексті різних тлумачень категорії реалізму (“наївного”, "наукового”, 

“процесульного”, “нейтрального” тощо), а також про теоретичні можливості 

перекладності (чи неперекладності). Порушується також складне питання про 

“релятивізм” та його співвідношення із науковою раціональністю. Намічені 

певні нюанси в його осмисленні, але суперечність залишається: якщо 

визнається плюралізація тлумачень раціональності, то чому “релятивізм” 

обов’язково знецінює раціональність? (с. 108 та ін.) Тут важливо наголосити, 

що дисертантка не уникає цього гострого й неоднозначного питання.

Розділ 3 “Продуктивна програма епістемологічного анархізму Пола 

Феєрабенда” цілком логічно й слушно підсумовує поданий в роботі 

грунтовний критичний аналіз ідей П.Феєрабенда з огляду на їх філософську 

продуктивність. З точки зору моєї власної зацікавленості та певної обізнаності 

у проблематиці філософії прагматизму хочу позитивно оцінити заявлений на 

початку цього розділу, а також частково (бо це не було головним завданням 

дисертації) у попередніх -  продуктивний підхід до тлумачення раціональності 

в політико-культурному й філософсько-прагматичному контексті. 

Продуктивною є також ідея П.Феєрабенда, яка виокремлюється, хоч і побіжно, 

у пісумковому розділі, про важливість для філософії “відчуття перспективи” на 

противагу “служінню якійсь конкретній інституції чи поглядові” (с. 128).
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Беручи до уваги процеси, які відбуваються у сучасній освіті (в Україні також) 

на інституційному та змістовому рівні, госторо актуальною є ідея про 

запобігання консервативній тенденції “засистематизованості” в освіті (с. 143); 

можна тут додати, і в дослідницько-академічній галузі. І таких ідей, які 

заслуговують на подальше опрацювання й практичне впровадження, у 

дисертації чимало.

Дисертації притаманні деякі суперечливі та неоднозначні положення, які 

потребують уточнення та подальшого осмислення.

Перше зауваження має концептуальний характер і стосується питання 

про “реабілітацію” раціоналізму в “епістемологічному анархізмі”. Якщо 

виходити із тези про плюралізм форм раціоналізму, то видається зайвим свого 

роду “”виправдальне” твердження про те, що П.Феєрабенд не є ворогом 

раціональності, а лише “розширює” її й у такий спосіб “реабілітує”. А якщо не 

“розширювати” її (у межах старої парадигми шляхом “доповнень”), а визнати й 

обгрунтувати зовсім інший, новий різновид раціональності, то питання слід 

порушувати не про “реабілітацію” старої, хоч і оновленої раціональності, а про 

нову раціональність (яка від того не стає “менш раціональною”). У дисертації 

варто було б більше уваги приділити полеміці Т.Куна й П.Феєрабенда, 

особливо в частині їхніх підходів до таких понять як парадигма,наукова теорія, 

ідеологія. Тоді можна було б уникнути їх змішування (с.140 та ін.) й подати 

більш чітке обгрунтування міркувань про майбутнє науки і філософії у 

контексті парадигмальних змін.

Друге концептуальне заувження також пов”язане із проблематикою саме 

парадигмальних зсувів, а не лише теоретичних змін. Воно стосується питання 

про міждисциплінарний простір та його роль в осмисленні нових підходів до 

раціональності, епістемології, плюралізму. У дисертації немає розрізнення між 

інтердисциплінарністю як спільністю між усталеними дисциплінами та 

невизначеною динамікою змін, у просторі якої формуються і самі дисципліни й, 

відповідно, нова міждисциплінарність (або у зворотньому порядку). У
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першому випадку йдеться про розмежування на грунті, за Т.Куном, усталеної 

“дисциплінарної матриці”, у другому -  це динамічний простір альтернатив, 

коли формуються нові дисциплінарні поділи, злиття або новоутворення. У 

другому випадку феномен відношення - “між”дисциплінами - сам набуває 

проблемного значення.

Викликає заперечення твердження про те, що П.Феєрабенд поклав край 

тенденції обгрунтування нормативності. Це твердження однобічне, бо не 

береться до уваги сучасна потужна тенденція до осмислення нормативногсті у 

філософських теоріях, які розгортають свою аргументацію у межовому 

просторі аналітичної філософії та прагматизму (праці американського філософа 

Р.Брендома).

У дисертації звернення до філософії прагматизму підставові, але мають 

спорадичний характер й тому не завжди точні. Зокрема, це стосується 

тлумачення Р.Рорті проблематики співмірності і неспівмірності у контексті 

“нормального” і “аномального дискурсу” (с. 98) або “запозичення” у В.Квайна 

плюралістичної настанови (с. 103). У дисертації вірно вказується на ідею 

неперекладності, яка пов”язана з проблемою плюралізму, але плюралістична 

настанова філософії неопрагматизму Р.Рорті має зовсім інші підстави, про що 

він пише у низці своїх статей.

У контексті філософської біографістики видається непродуктивним 

підведення видатних філософів під ідею представництва якихось течій 

(постпозитивізму, постмодернізму тощо), оскільки вони не вкладаються у це 

“представництво”. їхнім інтелектуальним внеском в історію філосфії є якраз 

міжпарадигмальне мислення критичного й викличного характеру, на кшталт 

“епістемологічного анархізму” П.Феєрабенда.

Висловлені зауваження не понижують високого теоретичного й 

практичного рівня дисертації. Особливо слід відзначити самостійний і творчий 

характер роботи. У процесі аналізу цілої низки складних філософських 

питань Надія Іванівна Петруньок не дотримується у своїх судженнях
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І

категоризму. Зіставлячи різні філософські інтерпретації, вона пропонує свою 

власну позицію не як остаточний висновок, а як одну з можливих альтернатив. 

Такий підхід є теоретично плідним і практичним у тому сенсі, що перспектива 

дослідження повсякчас залишається відкритою до плюральності переконань та 

істин, зпосеред яких практично переконливими виявляються ті, які “працюють” 

у процесі реалізації конкретних політико-культурних, освітніх, соціально- 

комунікативних цілей і програм.

Висновок

Дисертаційна робота Надії Іванівни Петруньок є закінченим 

самостійним дослідженням комплексу складних проблем з історії філософії, які 

є також актуальними і на міждисциплінарному рівні. Виклад матеріалу логічно 

продуманий і структурований. Висновки є достатньо обгрунтованими і 

переконливими. Отримані результати мають всі ознаки наукової новизни. 

Основний зміст дисертаційного дослідження та його результати відображені в 

опублікованих статтях. В авторефераті розкриваються основні положення й 

висновки дисертації, які можуть бути використані в лекційних курсах з історії 

філософії, філософії науки, філософської біографістики, аналітичної філософії.

Дисертація задовольняє всі вимоги, що ставляться до кандидатських 

дисертацій, а її авторка Надія Іванівна Петруньок заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 -  

історія філософії. Робота відповідає п.И  “Порядку присудження наукових 

ступенів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 24 липня 2013р. 

№ 567.

Офіційний опонент 

доктор філософських наук, професор 

провідний науковий співробітник

ілософїї імені Г. С. Сковороди

Н.П. Поліщук

ЩБ.
У Т У  Ф І Л О С О Ф 1)

ВХІД/,12 'У 'А Г  "
Від ^? ~ ї~ Ї2 2 Е ~ .

.  Відділ діловодства та архіву 
київського національного університету І 
______ Тераса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента, канд. філос. наук, доцента кафедри філософії та 

методології науки Київського національного університету імені Тараса

Шевченка 

Білоус Тетяни Миколаївни

на дисертаційне дослідження Петруньок Надії Іванівни «Епістемологіявий 

анархізм Пола К. Феєрабенда: історичний, методологічний і

дисциплінарний аспекти»

подане на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.05 -  «історія філософії»

П. Феєрабенд є одним із найвідоміших філософів науки другої половини 

минулого століття. Його погляди на методологію науки та політику науки 

забезпечили йому місце однієї із найбільш суперечливих, ексцентричних та 

бунтівних фігур у філософії XX ст. Свого часу його роботи породили широкий 

спектр інтерпретацій та реакцій: одні називали його клоуном, інші надмірно 

ігнорували, а інші захоплювались та називали його найяскравішим філософом 

науки століття. Сьогодні більшість філософів науки виказують значно 

стриманішу оцінку як його філософсько-методологічних поглядів, так і його 

«провокативної» критики науки в системі культури. Така зміна обумовлена тим, 

шо у сучасній філософії науки, особливо в англо-американській філософії 

науки, ми спостерігаємо значні трансформації та формування цілої низки нових 

дослідницьких тем, деякі з яких вже були або передбачені та частково 

обговорені (або навіть ініційовані) в працях ГІ. Феєрабенда. Йдеться про такі 

відносно нові рубрики дослідження, як філософія спеціальних наук, 

соціологічна та когнітивна філософія науки та натуралізм, феміністична 

філософія науки та дослідження «риторики» науки, дослідження науки як 

практики та культури тощо.

Відділ діловодства та архіву 
' Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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Загострення інтересу до постаті П. Феєрабенда в сучасній філософії науки 

обумовлено також й тим, що хоча філософи науки продовжують дотримуватись 

своєї професійної ідентичності, очевидною є тенденція до відмови від 

дисциплінарної автономності, характерної для періоду логічного емпіризму та 

постемпіристичного періоду. Сьогодні спостерігаємо інтелектуальну взаємодію 

та партнерство філософів науки з іншими дисциплінами: когнітивною наукою, 

соціологією, антропологією, економікою, історією (з подальшими акцентами на 

інтелектуальну, соціальну та культурну Історію). У такому міждисциплінарному 

контексті ідеї ГІола Феєрабенда стають природними та евристично плідними 

для розуміння науки у всій її складності. Отже, можна говорити, що у XXI ст. 

відбувається як «регабілітація» П. Фейрабенда (за визначенням одного із 

відомих знавців його спадщини Г. Муневара), так й переосмислення значення 

його ідей. У цьому полягає актуальність теми дисертаційного дослідження, 

причому актуальність не тільки для історії філософії, а й для філософії науки 

також.

Говорячи про значення теми та результатів дисертаційного дослідження 

Петруньок Н. І., важливо зазначити, що бібліографія, пов’язана із спадщиною II. 

Феєрабенда -  це значний масив літератури, сьогодні вона вже навіть має 

спеціальну назву -  феєрабендіана (Р е у е г а Ь е п сі і а п а ) Але слід звернути увагу, 

що ця бібліографія складається в основному зі статей, які мають конкретний 

тематичний характер (наприклад, статей, що присвячені традиційній 

філософсько-методологічній проблематиці). Нерідко трапляється й так, що 

філософи послуговуються ідеями П. Феєрабенда для підтримки власних 

поглядів. Поміж всього цього масиву літератури кількість систематичних, 

повних досліджень, які б містили урівноважено критичну оцінку спадщини ГІ. 

Феєрабенда, поки ще не дуже велика. Тому, коли Петруньок Н. ї. зауважує, що 

«українські дослідники не надто часто присвячують ГІ. Феєрабенду спеціальні 

дослідження і розглядають його епістемологічний анархізм передусім у
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контексті філософії постпозитивізму» [ст. 5], то це зауваження є вірне, але лише 

до певної міри. Річ у тім, що не тільки українські дослідники не надто часто 

присвячують свої дослідження П, Феєрабенду. Систематичне дослідження та 

критична оцінка цього філософа є надзвичайно складною справою. Погляди 

цього мислителя постійно змінювались: існує ранній Феєрабенд 

(фаллібіллістичний реаліст, який дуже високо цінує науку) та пізній Феєрабенд 

(анархіст, критик «тиранії науки» в суспільстві). Його роботи спровокували 

цілий масив різнорідних реакцій та інтерпретацій. Така різнорідність частково 

обумовлена тим, що IX Феєрабенд часто адаптував ті ідеї, які сам раніше 

критикував, чи навпаки -• критикував ті, які раніше захищав. П. Феєрабенд часто 

змінював свої тексти у нових перевиданнях, часто відмовлявся від попередніх 

своїх поглядів в досить дивний, хоча й іронічний, спосіб.

Якщо говорити про повномас штабні дослідження філософії Пола 

Феєрабенда, то можна назвати три основні праці: «Феєрабенд. Філософія, наука 

та суспільство» Дж. Престона, «Філософія Феєрабенда» Е. Обергайма та 

«Феєрабенд та наукові цінності» Р. Фаррела. Кожен з авторів в свій спосіб 

намагаються подолати зазначені вище складнощі, що виникають в процесі 

реконструкції та інтерпретації ідей П. Феєрабенда. Свій -  доволі оригинальний 

та вдалий -  спосіб їх подолання знайшла й автор цього дисертаційного 

дослідження: здійснивши історико-філософську реконструкцію контексту 

формування та специфіку епістемологічного анархізму П. Феєрабенда, Н, І. 

Петруньок виявила та виокремила три основні хвилі його рецепції (науково- 

методологічну, філософсько-епістемологічну та міждисциплінарно- 

дискурсивну). Ця методологічна схема забезпечує цілісність роботи та утворює 

новизну авторської концепції, дозволяє прояснити історичний, методологічний і 

дисциплінарний статус епістемологічного анархізму.

Отже, предметом дисертаційного дослідження є епістемологічний 

анархізм П. Феєрабенда. Заслуговує на позитивну оцінку те, що для розкриття
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змісту епістемологічного анархізму (який автор кваліфікує як «специфічну 

філософську настанову») та визначення його історико-філософського статусу Н. 

І. Петруньок залучає роботи всіх періодів творчості П. Феєрабенда, зокрема й 

працю «Тиранія науки» (2010 р.), яка вийшла вже після його смерті під 

редакцією Е. Опергайма, а також біографічні матеріали з книжки «Вбиваючи 

час: автобіографія Пола Феєрабенда» (1995). Слід відзначити, що в 

дисертаційному досліджені використано всі важливі праці рубрики «вторинні 

джерела» (критична література). Список літератури складає з 220 позицій, з них 

145 англомовні.

У першому розділі «ЕпІстемологічний анархізм Пола Феєрабенда в 

контексті сучасної філософії науки» проаналізовано витоки «епістемологічного 

анархізму», розкрито зміст терміну «анархізм» («анархо-дадаїзм»), зроблено 

перший підхід до виявлення змісту «епістемологічного анархізму» (автор 

впродовж всієї роботи підступає до експлікації його змісту з різних перспектив і 

в різних контекстах, поступово визначаючі його складові), зокрема 

проаналізовано контекст та підстави появи цього концепту. Стосовно назви 

розділу треба зробити уточнення, оскільки в ньому йдеться не так про сучасну 

філософію науки, як про філософію науки другої половини 60-х -  80-х років 

минулого століття. Це важливо взяти до уваги, оскільки справа не тільки в 

часових рамках, а й в значній відмінності між темами та проблемами, що 

обговорювали філософи науки тоді та обговорюють зараз, а також в самих 

методах аналізу та дослідження науки, які з тих часів істотно змінилися. 

Ймовірно, це можна пояснити тим, що Н. І. Петруньок говорить про сучасну 

філософію в широкому історико-філософському сенсі.

Другий розділ «Аналіз підходів Пола Феєрабенда до оцінки тенденцій та 

стратегій наукового пізнання» присвячено аналізові проблематики 

несгіівмірності та критиці наукової раціональності. Варто відмітити, що 

знайдений дисертанткою підхід до аналізу теми неспівмірності виявився дуже
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вдалим. Справа в тім, що проблема нгспіемірності, поряд з спорідненими з нею 

проблемами «теоретичної навантаженості фактів» та «недовизнеченості теорії 

Лактами», стала фундаментальною для розвитку філософії науки другої 

половини XX ст. Очевидно, що сама ця проблема є предметом дослідження у 

величезній кількості монографій та статей. Крім того, як показує Е. Опергайм в 

праці «Філософія Феєрабенда», тема неспізмірності є ядром всієї філософії П. 

Феєрабенда, за відсутності якого вона б виглядала як набір розрізнених текстів, 

а також вихідним пунктом атаки на всі ферми концептуального консерватизму, 

присутнього в більшості попередніх традиціях, причому не тільки в межах 

філософії науки.

Третій розділ «Продуктивна програма епістемологічного анархізму Пола 

Феєрабенда» присвячено критиці П. Феєрабендом інтелектуального 

протекціонізму. В цьому розділі ми знаходимо демонстрацію «прогресивності 

повороту до цінностей у науковій раціональності, котрий після П. Феєрабенда 

не сходить з порядку денного філософії, історії, соціології науки та пов’язаних з 

проблематикою пізнання міждисциплінарних студій» [ст. 128]. Показано, що не 

відповідає дійсності поширене уявлення, згідно з яким Феєрабендовій критиці 

сучасного йому філософського істеблішменту, хоч вона й була вельми 

продуктивною, бракує позитивної філософської частини. Продуктивність 

філософії П. Фейрабенда надає запропонований ним ціннісний поворот в 

осмисленні наукової раціональності. Показано, що поступово філософи та вчені 

почали усвідомлювати очевидність гуманістичних мотивів, які лежали в основі 

тієї стратегії П. Феєрабенда, яку він обрав заради реалізації дуже небезпечної 

мети, а саме -  «розвінчування» науки: вченим потрібно адаптувати свої 

процедури та завдання до тих людських цінностей, які, як передбачається, вони 

їм рекомендують та «оставляють. П. Феєрабенд, якщо його читати саме так, 

виступає вже не проти науки, а проти «ідеології, яка «використовує ім'я науки 

для культурних злочинів», як він сам про це каже («Проти методу» [1993, 4]).
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Підсумовуючи аналіз дисертаційної роботи Петруньок Надії Іванівни, 

наголошу такі принципово важливі її ознаки. Робота є системно цілісною та 

евристично плідною, що задається обраною методологічною схемою та 

знаходить прояв у поглибленій інтерпретації філософських поглядів ГІ. 

Феєрабенда, що здійснюється з урахуванням трьох основних хвиль рецепції 

його епістемологічного анархізму (науково-методологічної, філософсько- 

епістемологічної та міждисциплінарно-дискурсивної). Показано також, що 

теоретична та практична значущість «оригінальної концепції раціональності» П. 

Феєрабенда найбільш плідно розкривається у широкому міждисциплінарному 

контексті.

Дисертацію виконано на доволі високому теоретичному рівні, обґрунтовано 

методологічні основи дисертаційного дослідження, застосований комплекс 

наукових методів є адекватним об’єкту, предмету, меті і завданням 

дисертаційного дослідження. Усі поставлені завдання виконані. Отримані в 

дослідженні Петруньок Н. І. результати є науково обґрунтованими та 

достовірними. Вони мають як теоретичне, так і практичне значення. Слід 

наголосити, що дисертантка продемонструвала високу професійність при 

опрацюванні джерел -  як оригінальних текстів самого Пола Феєрабенда, так й 

праць дослідників його спадщини. У процесі ретельного аналізу існуючих 

підходів, концепцій та поглядів, представлених в широкому колі текстів 

(авторами яких є здебільшого зарубіжні дослідники), Н. І. Петруньок 

представила та переконливо обґрунтувала авторську концепцію інтерпретації 

місце та значення епістемологічного анархізму П.Феєрабенда.

У цілому позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Петруньок Надії 

Іванівни, слід зазначити, що в її дисертаційній роботі присутні й дискусійні 

моменти та положення.

1. Перше зауваження стосується стилю репрезентації матеріалу, який в 

деякий місцях видається дещо апологетичним: аргументи критиків Пола
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Феєрабенда інколи залишаються без відповіді, або, як в у випадку з критикою з 

боку Баса ван Фраассена, аргументи репрезентовано не повно. Зокрема, йдеться 

про критику того, як сам ГІ. Феєрабенд критикував емпіризм. Б. ван Фраассен 

був одним із небагатьох філософів науки, які, будучи за визнянням та 

авторитетом на одному рівні з Феєрабендом, вступали з ним в полеміку. Ця 

критика Феєрабенда заслуговує на увагу ще й тому, що Б. ван Фраассен є одним 

із нових емпірицистів, тобто належить до низки впливових філософів науки (Н. 

Картрайт, Дж. Дюпре та інші), які не лише доклали чимало зусиль для 

реабілітації емпіризму після критики емпіристичної програми логічного 

емпіризму в традиції постпозитивізму, а й були досить успішні в цьому. Але, на 

жаль, в роботі не тільки відсутній аналіз аргументів, що містяться у праці Б. ван 

Фраассена «8о1а Ехрегіепііа? -  Спростування Феєрабендом класичного 

емпіризму», а й немає їх репрезентації (за винятком деяк оціночних 

висловлювань Б. ван Фраассена). Звернення до конструктивної критики такого 

високого рівня могло б дещо підвищити аналітичний рівень дисертаційного 

дослідження.

2. Друге зауваження стосується необхідності деталізації певних 

аргументів. В дисертаційному дослідженні неодноразово вказується на вплив 

лібералізму Дж.-Ст. Мілля на погляди П.Феєрабенда. Але бажано б було 

експлікувати цей зв'язок, який є зовсім не тривіальним, та продемонструвати, як 

саме П. Феєрабенду вдається залучити Міллеву стратегію обгрунтування 

лібералізму для обгрунтування ефективності власної стратегії контр-індукції, 

визнання легітимності принципу проліферації, а також для обгрунтування своєї 

вимоги легітимації того пріоритету та авторитету, яке наука має в європейський 

культурі.

3. Наступне зауваження стосується обґрунтованості введення нових 

концептів: контр-пам'ять, контр-ідеологія, контр-коммулятивність (Другий 

розділ, с. 74). Якщо концепт «контр-пам'ять» було використано кілька разів, то

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/


інші два ніде більш не зустрічаються. Виникає запитання: який в них сенс? 

Концепт «контр-ідеологія», наприклад, міг би стати в нагоді у третьому розділі.

4. Слід також зауважити на деякі неточності в тексті дисертації. Зокрема, 

у першому розділі декілька разів зустрічається вираз «проблема Гетье». 

Йдеться, звісно ж, про одну із найвідоміших проблем епістемології XX ст., а 

саме -  про проблему визначення знання, яку виявив Е. Ґеттіер у 1963 р. Тому 

вона й відома як «проблема Ґеттіера». По-перше, не бачу сенсу в новій 

транслітерації, оскільки транслітерація «Ґеттіер» є давно вже усталеною. Крім 

того, посилання на цю проблему у зв’язку з Феєрабендом (а саме -  твердження, 

що «переворот» Феєрабенда є своєрідним доповненням до вищезгаданої 

«проблеми Ґетьє», тільки вже в плані обгрунтування, а не визначення знання») 

далеко не очевидне та потребує аргументації, якщо її взагалі можна 

переконливо надати.

В іншому місці, у вступі зустрічаємо ще одну неточність: «Помітними 

свого часу стали оцінки епістемологічного анархізму, зроблені британським 

філософом науки Дж. Ваткінсом («Наука і скептицизм», 1984 р.) та канадським 

філософом науки Я. Гакінгом («Репрезентація і втручання», 1984 р.)». Якщо 

говорити про зазначену працю Я. Гакінга, то персоні Феєрабенда в ній 

приділено небагато уваги, принаймні не більш ніж в інших багатьох роботах з 

історії філософії, в яких йшлося про проблему обґрунтування наукового 

реалізму, актуалізація якої була викликана в той час в тому числі і «проблемою 

неспівмірності». Ретельно ж Я. Гакінг аналізує ідеї П, Феєрабенда в більш пізніх 

своїх роботах, особливо в «Соціальна конструкція чого?» (1999), а також у своїй 

передмові до четвертого видання «Проти методу». Варто зазначити, однак, що 

ці роботи використані в дисертаційному досліджені.

5. Останнє зауваження стосується обґрунтованості перекладу 

словосполучення «ргіпсіріе оііепасііу». Йдеться про «принцип впертості», який 

є вагомою складовою «епістемологічного анархізму» та щільно пов'язаний з

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/


тезою «припустимо все». У тексті воно перекладається як «принцип стійкості 

теорій», інколи -  як «принцип стійкості (збереження)», а інколи й як «принцип 

“чіпкості”». Вважаю, що при перекладі цього словосполучення варто слідувати 

традиції, що вже склалася, або навести аргументи на користь нового перекладу.

Зазначені дискусійні моменти є цілком природними, якщо зважити на 

складність предмету дисертаційного дослідження та той широкий спектр 

інтерпретацій та реакцій, який викликали філософські ідеї П. Феєрабенда, а 

також й складність наукового контексту, в якому вони обговорювались. 

Висловлені нами зауваження не впливають на позитивне враження від 

дисертації та її високу оцінку.

Отже, можна дійти висновку, що дисертаційна робота Петруньок Н.І. є 

самостійним, завершеним дослідженням, в якому отримані нові обґрунтовані 

наукові результати. Дисертація Петруньок Надії Іванівни «Епістемологічний 

анархізм Пола К. Феєрабенда: історичний, методологічний і дисциплінарний 

аспекти» відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 

567, а сама Петруньок Надія Іванівна заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю — 09.00.05 -  історія 

філософії.

Кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії та методології 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

науки

Білоус Т. М.
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