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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. За всіх часів розвитку філософської 

думки ідея плюралізму турбувала мислителів. Поставши спочатку 

принципом осмислення метафізичних проблем, плюралістичний підхід набув 

далі поширення в найважливіших сферах людської свідомості – політичній, 

економічній, правовій, культурній, в тому числі й у філософії та методології 

науки. Інтерес до проблеми плюралізму в останні десятиліття вже сам собою 

свідчить про існування предметного підґрунтя для дослідження цього 

феномену. Водночас варто зазначити, що широке впровадження в життя 

плюралістичного підходу випереджає його теоретичний аналіз.  

Попри накопичений досвід осмислення плюралізму не до кінця 

з’ясованим залишається його методологічний потенціал у науковому 

пізнанні. Чи прийнятний плюралізм як засіб інтерпретації науки? Чи 

ефективний він як принцип пізнавальної діяльності? В чому полягає 

специфіка та методологічний потенціал плюралізму в науковому пізнанні? Ці 

та інші запитання ще й досі залишаються відкритими. 

Актуальність обраної теми зумовлена й потребою подолати певні стійкі 

стереотипи, які заважають осмислювати проблематику плюралістичного 

підходу в контексті нового образу науки та сучасної культури загалом. 

Сьогодні плюралізм актуальний у зв’язку з демократизацією суспільства, всієї 

соціокультурної сфери. У методологічному плані плюралізм актуалізується 

провідними ідеями і концепціями постмодерністської філософії. 

Звідси випливає нагальна потреба в переосмисленні поширеного раніше 

негативного ставлення до плюралізму. З іншого боку, заслуговує критики й 

відверто апологетична тенденція. Тож актуальними стають комплексні 

дослідження методологічного потенціалу плюралізму в науковому пізнані. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Вона пов’язана з 
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науково-дослідними темами кафедри філософії: «Гуманітарно-наукова 

парадигма знання в контексті філософсько-методологічного дискурсу» (номер 

державної реєстрації 0110U000284) та «Комунікативні засади постнекласичної 

гуманітарної методології» (номер державної реєстрації 0115U002230). 

Ступінь наукової розробленості проблеми. Аналіз відповідних 

досліджень і публікацій виявив своєрідну тенденцію, відповідно до якої 

поняттям «плюралізм» оперують досить вільно, вважаючи його зміст чимось 

самоочевидним. І лише в сучасному філософському дискурсі розпочалося 

ґрунтовне та всеохопне його дослідження.  

Першим, хто свідомо застосував поняття «плюралізм», були німецькі 

мислителі К. Вольф і І. Кант, хоча відомо, що плюралістична проблематика 

постала значно раніше. Дослідження проблематики, пов’язаної з питаннями 

виникнення та становлення концепції плюралізму, знаходимо у працях 

Л. Апфел, Р. Ауді, М. Баґграміан, М. Вольф, І. Берліна, П. Гайденко, 

І. Гаріна, А. Гусейнова, В. Джеймса, Л. Жмудя, А. Інґрам, Дж. Кекеса, 

В. Огороднікова, Х. Ортеги-і-Гасета, О. Погорєлова, Л. Столовича, 

В. Татаркевича, А. Шестакової, П. Шишкоєдова, В. Шкоди та ін. 

Наприкінці ХХ та на початку ХХІ століття у зв’язку з деідеологізацією 

та лібералізацією суспільної свідомості помітно зріс інтерес до проблеми 

плюралізму, зокрема в науковому пізнанні. Змінюється напрям теоретико-

методологічних досліджень цього феномену, про що свідчить широке 

висвітлення цієї теми в новітній спеціальній літературі (В. Аршинов, 

В. Біблер, Д. Данін, В. Канке, І. Касавін, А. Кезін, О. Мамчур, Л. Мікешина, 

В. Лекторський, О. Огурцов, Т. Ойзерман, З. Сокулер, Л. Столович, 

П. Тищенко, С. Федорин, Л. Червоная, І. Чернікова, І. Шишков та багато 

інших). Окремо варто відзначити спеціальний випуск альманаху 

«Філософський плюралізм» (2005 р.), автори якого (Д. Анкін, О. Бакеєва, 

О. Гілязова, Т. Зарубіна, С. Кралін, В. Плотніков, О. Ускова, Ю. Чуркіна та 

ін.) досліджують плюралістичність самої філософії та намагаються осягнути 

філософський смисл плюралізму в контексті різних форм культури.  
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У західноєвропейській та американській традиції філософування 

проблема плюралізму повсякчас хвилювала дослідників найрізноманітніших 

напрямів і течій. Фундаментальними дослідженнями плюралізму в галузі 

філософії та методології наукового пізнання можна вважати розвідки 

Г. Альберта, В. Вельша, Ю. Габермаса, І. Гасана, В. Джеймса, Н. Картрайт, 

Н. Кертж, В. Кнорпа, Т. Куна, І. Лакатоса, Г. Ленка, Ж.-Ф. Ліотара, А. Наеса, 

Г. Ніколіс, К. Попера, І. Пригожина, Н. Решера, Р. Рорті, Д. Стампа, 

С. Тулміна, Р. Фейнмана, П. Феєрабенда, Дж. Холтона, Г. Шпінера та ін.  

Помітним явищем стала колективна праця співробітників центру 

філософських досліджень науки штату Міннесота (США) «Науковий 

плюралізм» (2006 р.). С. Келлерт, Г. Лонгіно, К. Вотерс, Р. Гір, А. Річардсон, 

Естер-Міріам Сент та ін. досліджують різноманітні аспекти плюралістичного 

підходу в науковому пізнанні. Йдеться про місце та значення плюралізму в 

економічних дослідженнях, математиці, квантовій динаміці, 

міждисциплінарних підходах, тлумаченні гено-центричної біології тощо.  

В українській науковій літературі простежується дефіцит спеціальних і 

системних досліджень потенціалу плюралізму в філософсько-методологічному 

та науковому пізнанні. Після монографії В. Шкоди «Виправдання різноманіття: 

принцип поліморфізму в методології науки», виданої на початку 90-х років ХХ 

століття, тема плюралізму в науковому пізнанні так і не стала предметом 

комплексного аналізу в межах філософії науки. Втім, не можна не відзначити 

низку розвідок, у яких визначення плюралізму зумовлене конкретними 

методологічними завданнями. Доречно згадати дослідження А.  Абдули, 

Т. Білоус, П. Бублика, І. Владленової, І. Добронравової, В. Загороднюка, 

М. Марчука, О. Погорєлова, Н. Поліщук, Б. Починка, І. Починок, О. Ратнікової, 

Р. Рошкульця, Л. Сидоренко, В. Чуйка, Л. Шашкової та ін. 

Мета дисертаційного дослідження полягає в осмисленні світоглядних, 

епістемних і методологічних засад плюралізму, його евристичного 

потенціалу, реалізованих і нереалізованих можливостей у контексті 

проблематики сучасної філософії науки. 
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Відповідно до мети поставлено такі дослідницькі завдання: 

– розкрити суть і витоки проблеми плюралізму як світоглядного та 

методологічного принципу в історико-філософській традиції та її роль у 

становленні предметної сфери філософії науки; 

– виявити когнітивно-ціннісні передумови актуальності 

плюралістичного підходу в контексті теоретико-методологічного дискурсу 

постмодерністської та прагматистської філософської думки; 

– з’ясувати особливості становлення принципу плюралізму в контексті 

розвитку філософії та методології наукового пізнання, різні погляди на 

проблему та способи їх обґрунтування; 

– дослідити передумови актуалізації когнітивного потенціалу 

плюралістичного підходу в методології наукового пізнання, пов’язані з 

новітніми тенденціями теоретичного мислення; 

– проаналізувати плюралістичні настанови крізь призму становлення 

некласичного типу раціональності, тісно пов’язаної з особливостями 

постнекласичної науки і методології; 

– виявити перспективи розвитку новітньої філософії науки з 

урахуванням евристичного потенціалу плюралізму, що значно розширює 

горизонт її предметної та методологічної сфери.  

Об’єктом дисертаційного дослідження є плюралізм як складний, 

багатовимірний світоглядний і методологічний феномен. 

Предмет дослідження – потенціал плюралістичного підходу в 

науковому пізнанні та методологічні засади його актуалізації.  

Методи дослідження. Тема дисертації передбачає комплексний 

характер обраної методології. Крім загальнонаукових методів аналізу і 

синтезу, абстрагування, ідеалізації, узагальнення, конкретизації, 

використовується метод раціональної реконструкції, що дозволяє виявити 

логіку становлення, функціювання та перспективи подальшого розвитку 

плюралізму в філософії та методології наукового пізнання. За допомогою 

компаративістського методу виявлено спільні та відмінні характеристики 
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окремих методологічних підходів у процесі концептуалізації множинності та 

різноманіття. У досліджені класичної науки та місця плюралізму в ній 

застосовано метод доведення від супротивного. Синергетичний підхід 

використано як засіб виявлення закономірностей самоорганізації та 

саморозвитку складних систем, до якого віднесено наукове пізнання.  

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційному 

дослідженні здійснено спробу обґрунтування методологічної концепції 

плюралізму, що відіграє важливу роль у когнітивних і методологічних 

практиках новітньої філософії науки.  

Зміст концепції конкретизується у таких твердженнях, які претендують 

на наукову новизну і виносяться на захист: 

– виявлено низку притаманних плюралістичному підходові 

концептуальних модусів, серед яких: суб’єктивність, якісне різноманіття, 

критичний діалог (толерантність), свобода, гносеологічна скромність, які 

відтворюють специфіку та методологічний потенціал плюралізму в 

науковому пізнанні;  

– з опорою на концепцією В. Стьопіна, виокремлено моделі плюралізації 

наукового знання відповідно до типів наукової раціональності (класика, 

некласика та постнекласика). На відміну від негативного ставлення класичної 

науки до поняття множинності, некласична раціональність актуалізує 

плюралізм описів об’єкта пізнання, чому сприяв сформований Н. Бором 

принцип додатковості, а на постнекласичній стадії розвитку науки 

відбувається послаблення методологічного ригоризму та формування 

плюралістичного підходу. 

Вперше: 

– розкрито конструктивну роль плюралізму в сучасній філософії науки 

та перспективи застосування плюралістичного підходу в новітньому науково-

методологічному дискурсі; виявлено зв’язок плюралізму з феноменом 

толерантності; обґрунтовано думку, що ступінь усвідомлення концепції 

толерантності прямо пропорційно залежить від глибини розуміння сутності 
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плюралізму, що евристичний потенціал плюралістичного підходу 

ґрунтується на толерантній відповідальній взаємокритиці, що узгоджується з 

позицією пізнавальної скромності; 

– у результаті дослідження когнітивно-ціннісного потенціалу 

плюралізму в контексті філософії постмодернізму встановлено, що поряд із 

суто негативними інтерпретаціями постмодерністського плюралізму, 

зведеного до когнітивної байдужості, методологічної безпринципності та 

радикальної релятивізації, існують переконання, згідно з якими плюралізм 

виражає методологічну відкритість, а в соціально-культурному значенні – 

відповідну міру демократичності й толерантності суспільства; 

– дослідивши концепцію плюралізму В. Джеймса, яку можна назвати 

поміркованим плюралізмом, встановлено, що творчий доробок 

американського філософа зіграв надзвичайно важливу роль в історії генези 

концепції плюралізму. Показано, що ідеї прагматистської філософії 

В. Джеймса корелюють із новітніми інтерпретаціями методологічної 

програми плюралістичного підходу в межах філософії науки.  

Уточнено: 

– твердження, що поступовому прийняттю науковим співтовариством 

плюралістичного підходу можуть перешкоджати тенденції до уподібнення 

змісту цієї методологічної програми з еклектизмом і релятивізм, у результаті 

чого нівелюється його евристично-методологічний потенціал, натомість 

ефективний спосіб осягнення специфіки плюралізму передбачає виявлення 

його відмінності від інших підходів, кожен з яких пропонує специфічну 

пояснювальну схему та своєрідні засоби операціоналізації;  

– думку, що формування сучасної наукової картину світу відбувається 

поряд з актуалізацією плюралістичного підходу, враховуючи те, що 

постнекласика реалізує тенденцію до послаблення методологічного 

ригоризму, а збагачення пізнавального досвіду науки ідеями додатковості, 

діалогу, толерантності, альтернативності, коеволюції суттєво розширює 

горизонт наукового знання. 
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Набуло подальшого розвитку: 

– тлумачення місця та ролі плюралізму в гносеології та методології 

науки, що виражене в словосполученні «плюралізм щодо наук» 

(англ. pluralism about the sciences), запропоноване С. Келлертом, Г. Лонгіно, 

К. Вотерсом, які розрізняють, з одного боку, явище множинності в науках 

(англ. plurality in the sciences), тобто наявність різноманіття підходів, 

множинність репрезентативних або класифікаційних схем, пояснювальних 

стратегій, моделей і теорій, дослідницьких програм і парадигм, а з іншого 

боку – плюралізм щодо наук як позитивну оцінку такого стану справ, коли 

множинність відображає незбориму властивість наукового пошуку й 

становить, радше, її перевагу. О. Огурцов також припускає одночасне 

існування конкуруючих теорій, «картин світу», дослідницьких програм, 

суперництво різних методологічних програм, взаємна критика і конкуренція 

яких сприяє прогресу наукового знання.  

Теоретична і практична значимість отриманих результатів. 

Дослідження розширює проблемне поле сучасної філософії та методології 

науки. Отримані результати висвітлюють неактуалізований, прихований досі 

пласт ідей в історії філософської та наукової думки, що відкриває нові 

горизонти для дослідження цієї проблематики. 

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що матеріали 

дисертації, теоретичні твердження та висновки можуть бути використані при 

підготовці навчально-методичних посібників, а також у викладанні 

нормативних філософських дисциплін і спеціальних курсів, які пов’язані з 

філософією та методологією науки, епістемологією, ціннісними аспектами 

наукового знання тощо. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні тези і 

висновки були оприлюднені та обговорювалися на теоретичних семінарах і 

засіданнях кафедри філософії Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. Їх апробовано також на міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях: «Дні науки філософського 
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факультету – 2012» (Київ, 2012); «Імперативи творчості та гармонії в 

проектуванні людиномірних систем» (Мінськ, 2012); «Дні науки 

філософського факультету – 2013» (Київ, 2013); «Гуманітарно-наукове 

знання: розмаїття парадигми» (Чернівці, 2013); «Гуманізм. Людина. 

Особистість» (Дрогобич, 2014); «Знання. Освіта. Освіченість» (Вінниця, 

2014); «Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці» (Чернівці, 

2015); «Дні науки філософського факультету – 2015» (Київ, 2015); 

«Світоглядно-ціннісне самовизначення людини. Толерантність: соціально-

смислові варіації та євроінтеграційний контекст» (Чернівці, 2015); «Людина 

– соціум – історія: складності сучасних взаємин» (Львів, 2016). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 15 

наукових публікаціях автора, в тому числі в п’яти статтях у фахових 

виданнях, одній статті в іноземному виданні, десяти тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, шести підрозділів, висновків і списку використаної літератури. 

Загальний обсяг дисертації становить 224 сторінок, з яких основний текст 

дисертації – 197 сторінки, список використаних джерел включає 256 

найменування на 26 сторінках. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ОСМИСЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ПЛЮРАЛІЗМУ В НАУЦІ 

 

1. 1. Філософські та внутрішньонаукові витоки  

проблеми плюралізму в науковому пізнанні 

 

Дослідження витоків плюралізму від самого початку засвідчує труднощі 

у відтворенні внутрішньої логіки ґенези цієї концепції. Теоретична 

реконструкція сутності розвитку тих або тих ідей здійснюється зазвичай на 

ґрунті принципу єдності історичного та логічного. Втілення такого підходу 

щодо плюралізму є проблематичним з багатьох причин. По-перше, ні 

плюралізм в науці, ні філософський плюралізм загалом не існує у вигляді 

якоїсь єдиної і/або самостійної філософської течії, себто, він не переріс в 

окрему філософську школу, а постає як характеристика і елемент різних 

філософських систем і напрямів [див.: 78, с.85], по-друге, в системі 

філософського та наукового знання плюралістичний підхід здебільшого 

перебуває на периферії, під впливом непропорційної поширеності 

моністичного підходу [див.: 227, p.1-3; 223, с.38], по-третє, сьогоденне 

широке практичне впровадження в життя плюралістичного підходу 

випереджає його теоретичне осмислення [див.: 187, с.3]. Така невизначеність 

обрію осмислення епістемно-плюралістичного матеріалу зумовлює, з одного 

боку, потребу зважити на обставини його історичного розвитку, а з іншого, 

необхідність зіставлення з усталеними стандартами науковості. З огляду на 

це, становлення плюралізму можна уявити як детермінований 

соціокультурними та гносеологічними чинниками історичний процес. 

Розмірковуючи над витоками еволюції цього процесу, окреслюється 

тенденція конституювання своєрідного предметного поля, в рамках якого 

плюралізм наділяється цілком визначеними властивостями.  

Одразу ж слід, хоча б приблизно, визначити основну ідею, яка вирізняє 

поняття «плюралізм» з поміж інших численних «ізмів». Зокрема у філософії 
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плюралізм це «концепція, яка протистоїть монізму, згідно з якою існує безліч 

самостійних і таких, що не зводяться один до одного видів або засад буття 

(онтологічний плюралізм), основоположень і форм знання (гносеологічний 

плюралізм)» [61, с.701].  

Втім, враховуючи спеціальність нашого дослідження, більш коректним 

можна вважати визначення плюралізму згідно з яким є декілька різних, 

рівноправних і незалежних методологічних стратегій (підходів) 

дослідження. Інакше кажучи, в контексті філософії науки, плюралізм 

«припускає існування конкуруючих теорій, «картин світу», дослідницьких 

програм і парадигм, суперництво між якими сприяє досягненню істини і 

прогресу науки» [150, с.381]. Ми розуміємо, що дана дефініція плюралізму 

наразі є неминуче абстрактною та, без усебічного, глибокого і, головне, 

переконливого філософського обґрунтування, не спроможною претендувати 

на роль філософського терміну.  

Однак, зважаючи на ідейно-тематичну та структурну організацію 

дисертаційного дослідження, проблема етимологічного та семантичного 

аспектів походження та подальшого використання поняття плюралізму в 

філософії науки будуть аналізуватися окремо, більш детально, як-от у межах 

підрозділу 2.1. «Особливості та методологічний потенціал плюралізму в 

науковому пізнанні». Зараз же ми, у цьому підрозділі дисертаційного 

дослідження, маємо намір визначити основні тенденції, які обумовлюють 

інституалізацію плюралізму на рівні загальнофілософської та наукової 

проблеми. Інакше кажучи, ми спробуємо виявити та проаналізувати 

прикметні особливості становлення проблеми плюралізму як історичного 

процесу, який, до того ж, має відповідні контексти, етапи й особливості.  

Питання про походження плюралізму у філософії та методології науки 

не таке просте, як здається на перший погляд. По-перше, хронологічні точки 

відліку в даному випадку вельми умовні, а, по-друге, його природа та 

методологічний потенціал безпосередньо залежатимуть від глибини 

розуміння власне поняття «плюралізм», «філософські витоки якого, хоча в 



13 
 

наші дні воно у всіх на вустах, давно втрачені» – писав Норберт Хінске [202, 

с.18]. Таким чином, аби верифікувати потенціал ідеї плюралізму в науці, 

необхідно передусім визначити пізнавальні межі поняття «плюралізм», 

історія якого ще значною мірою не з’ясована. 

Термін «плюралізм» уперше, наскільки нам відомо, застосував 

німецький філософ, систематизатор й укладач філософського знання, 

послідовник і популяризатор ідей Ґ. Ляйбніца Кристіан Вольф. Сказане 

підтверджується тим фактом, що переважна більшість енциклопедичних та 

довідникових видань з філософії, у яких має місце стаття присвячена 

плюралізму, одноголосні щодо авторства цього терміну. Серед таких можна 

назвати «Філософський енциклопедичний словник» за редакцією Л.  Іллічова, 

П. Фєдосєєва та ін. (1983 р.) [198], «Філософський словник» І. Фролова 

(2001 р.) [60], «Всесвітня енциклопедія філософії» А. Гріцанова (2001 р.) 

[55], «Філософський словник» Г. Шмідта (2003 р.) [197], «Енциклопедія 

епістемології та філософії науки» І. Касавіна (2009 р.) [61], «Нова 

філософська енциклопедія» за колективною редакцією В. Стьопіна, 

А. Гусейнова та ін. (2010 р.) [94]. Для усіх вищеназваних словників спільним 

є міркування, яке наближено можна сформульована так: «Термін 

«плюралізм» був введений німецьким філософом К. Вольфом у XVIII ст.». 

Цікаво, що західні автори найбільших англомовних філософських 

енциклопедій Європи та Сполучених Штатів Америки, зокрема таких як 

«Routledge Encyclopedia of Philosophy» [232], «Encyclopedia of Philosophy» 

[247], «The Cambridge Dictionary of Philosophy» [251], «Stanford Encyclopedia 

of Philosophy» [231], уникають аспекту авторства терміну «плюралізм», наче 

в нього зовсім не було минулого.  

Однак, потрібно сказати, що таке явище радше характеризує своєрідність 

західного стилю філософування, ніж мотив сумніватися у істинності цього 

твердження. Оскільки, ті ж самі західні вчені повсякчас віддають належне 

творчому доробку К. Вольфа, зокрема нагадуючи, що саме «він заклав основи 

професійної академічної німецькомовної філософії» [255, p.398], або інакше: 
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«створив філософську термінологію сучасної Німеччини» [236, p.980], і 

нарешті так: К. Вольф «розвинув німецьку мову у філософську (напр., виробив 

концепцію), створив термінологію, яка досі є актуальною в двадцять першому 

сторіччі (напр., “монізм” і “дуалізм”)» [250, р.822]. Цілком логічно 

продовжити зазначений перелік впроваджених термінів німецьким філософом 

словом «плюралізм», і не лише тому, що «монізм» і «дуалізм» мають суміжну 

з ним проблематику та вживаються переважно в єдиному смисловому 

контексті, а й тому, що їхня поява збігається за часом із появою терміна 

«плюралізм», якого К. Вольф вводить у 1721 році у передмові до другого 

видання праці «Раціональні міркування про Бога, світ і людську душу, а також 

про різні речі загалом»(нім. «Vernünfftige Gedancken Von Gott, Der Welt und 

der Seele des Menschen, Auch allen Dingen überhaupt»). Метою даної книги, 

зазначав К. Вольф, був опис істотних фундаментальних істин, як-от Бог, світ, 

людська душа, пошук передумов і можливостей їх перманентної взаємодії та 

актуалізація їхнього політичного та етичного потенціалу.  

Впроваджуючи термін «плюралізм», К. Вольф розглядає його в контексті 

власної класифікації типів філософів, протиставляючи плюралістів егоїстам. 

Загалом ця класифікація має такий вигляд. Спершу він виокремлює скептиків 

та догматиків, поміж усіх тих, «хто намагається пізнати речі й прагне осягнути 

Істину». Тих, які «вирішили зовсім не приймати жодного вчення, щоб не 

сприйняти неправильне за правильне і, внаслідок, заплутатись», називає 

Scepticos (нім. Zweifeler – той, хто сумнівається), а інших, які все ж 

«наважились і використовують деякі вчення, за допомогою яких вони 

трактують явища», – Dogmaticos (нім. Lehrreiche – повчальний). Стосовно 

Scepticos, К. Вольф говорить, що так як вони «не стверджують нічого 

конкретного, а лише все піддають сумніву, то кожен з них подібний до іншого 

й між ними не має суттєвої різниці». В той час, Dogmaticos, поділяються ним 

на різні групи. Першу групу, К. Вольф, називає дуалістами, бо вони 

«сприймають речі в їх двоякій подобі», інакше кажучи розглядають тілесне та 

духовне як окремі один від одного першооснови. Другу групу, моністами, 
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тому що вони «вирізняють один вид речей». Моністи своєю чергою діляться 

ним на ідеалістів або матеріалістів. Зрештою, ідеалісти, котрі стверджують 

себе єдиною справжньою сутністю, називаються ним егоїстами, а ті, хто 

допускає більш ніж одну сутність – плюралістами [див.: 256, s.3-4]. 

Подібні погляди на проблему плюралізму ми знаходимо й у 

дослідженнях Іммануїла Канта. Кенігсберзький філософ, аналогічно 

К. Вольфу, протиставляє плюралізм егоїзмові, проте, в контексті своєї 

філософії людини, визначає останній інакше аніж К. Вольф. В «Антропології 

з прагматичної точки зору» (1798 р.) І. Кант виокремлює логічний, 

естетичний та моральний різновиди егоїзму. «Логічний егоїст, – починає 

І. Кант, – вважає зайвим перевіряти свої судження за допомогою розуму 

інших людей... Естетичний егоїст – це людина, яка задовольняється своїм 

власним смаком... І нарешті, моральний егоїст той, хто обмежує всі цілі 

самим собою, вважає корисним тільки те, що корисно йому...» [69, с.144-145]  

«Егоїзмові, – пише далі І. Кант, – може бути протиставлений лише 

плюралізм, тобто напрямок думки, за якого людина розпізнає себе й 

поводиться не так, ніби вона охоплює в своєму Я весь світ, а тільки як 

громадянин світу» [69, с.145]. Таке означення плюралізму сам І. Кант вважає 

антропологічним, а не метафізичним.  

Цікаво, що конкретним варіантам претензійності егоїзму, І. Кант 

протиставляє не менш визначені правила плюралістичного поводження, в 

такий спосіб організовуючи оригінальні бінарні опозиції. Зокрема, на 

противагу «логічному егоїсту», І. Кант висуває вимогу «свободи друку», «бо 

якщо у нас відбирають таке право, – говорить він, – то цим нас позбавляють 

надійного засобу перевірки правильності наших власних суджень та 

наражають на загрозу омани» [69, с.144]. «Естетичному егоїсту» як людині 

ізольованій у своєму власному судженні, І. Кант рекомендує, в шуканнях 

критерію прекрасного в мистецтві, дослухатись не лише до себе, аби таким 

чином не втратити для себе можливості подальшого розвитку [див.: 69, 

с.145]. Нарешті, в опозицію «моральному егоїсту», котрий нівелюючи 
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поняття обов’язку, встановлює найвищою головною підставою своєї волі 

особисту користь і власне щастя, І. Кант установлює вимогу віднайти 

«критерій справжнього поняття про обов’язок, яке неодмінно повинно бути 

загальнозначущим принципом» [69, с.145]. 

Таким чином, оскільки І. Кант протиставляє плюралізм різним варіантам 

егоїзму, можемо припустити, що вимога «свободи друку» виступає як 

важливий аспект «логічного плюралізму», вимога, умовно кажучи, «почути 

іншого» може вважатися аспектом «естетичного плюралізму», а почуття 

обов’язку, одним із атрибутів «морального плюралізму». З іншого боку, сам 

І. Кант ніколи не вживав понять «естетичний плюралізм» чи «моральний 

плюралізм», поза всяким сумнівом, це лише наше власне припущення.  

Важливу роль у розв’язанні проблеми протиставлення плюралізму 

егоїзмові відіграє кантівське тлумачення здатності судження, зокрема такого 

явища, яке він називає «максимою широкого мислення». «Образ думки тоді 

засвідчує широту мислення, – говорить І. Кант, – коли людина здатна вийти 

за межі суб’єктивних приватних умов судження – тимчасом, як більшість 

ніби скуті ними – і, виходячи з загальної точки зору (яку вона може 

визначити тільки обіймаючи точку зору інших), рефлексує про власні 

судження» [68, с.135-136]. Здатність судження, в такому розумінні, можлива 

саме завдяки перетворенню «безмовного діалогу душі із самою собою» в її 

здатність розуміти іншого, співпереживати, співчувати, міняти перспективу. 

Розуміння вагомої ролі свободи мислення, необхідності порівнювати 

власне бачення з поглядами когось іншого, усвідомлення власної 

відповідальності та почуття обов’язку, акумулюються І. Кантом у дефініцію 

«логічного плюралізму»: «Якщо ми порівнюємо свої пізнання із пізнаннями 

інших і висуваємо судження про істину у відношенні відповідності з розумом 

інших, то це – логічний плюралізм» [202, с.36, 112]. 

Таким чином, І. Кант опрацьовує поняття «плюралізм» в колі логічної та 

антропологічної проблематики. Вживаючи це поняття, німецький філософ, 

формулює своє власне уявлення про розум. І навіть те, що поняття 
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«плюралізм» з’являється доволі пізно в опублікованих творах І. Канта 

(1790 р.), «Антропологія з прагматичної точки зору»
1
, показує, як жваво ця 

проблема хвилювала І. Канта до кінця його життя.  

Отож, історія поняття «плюралізм» розпочинається у XVIII сторіччі у 

творчості двох німецьких мислителів. Протиставляючи його егоїзмові, 

К. Вольф та І. Кант, конкретизують певні онтологічні уявлення про 

множинність і включають їх у смислові характеристики поняття «плюралізму». 

В їхніх філософських системах це поняття набуває оригінального 

концептуального звучання. Зокрема, у філософії К. Вольфа плюралізм 

розкривається в метафізичному сенсі, як підхід, котрий припускає існування 

більш ніж однієї сутності, а у І. Канта плюралізм набуває антропологічного 

забарвлення та розкривається в понятті «логічного плюралізму». 

Однак, постає питання: чи можливо, аби попередня понад двох вікова 

історія філософської та наукової думки полишала осторонь плюралістичну 

проблематику? Що історія походження ідеї плюралізму розпочинається із 

появою спеціального терміну? Все ж, мабуть не слід абстрагувати історію 

становлення ідеї від її передумов. Так, Михайло Марчук небезпідставно 

зазначає, що «як правило, спеціальні терміни (і пов’язані з ними концепції) 

з’являються лише тоді, коли сам предмет осмислення в основному 

сформувався» [114, c.10]. Себто, поява певного фахового терміну, на кшталт 

«монізм» чи «егоїзм» є надзвичайно важливою, утім історія становлення 

самого змісту понять сягає глибини віків. Очевидно, що й плюралізм, 

предмет якого сьогодні породжує багато суперечок, так само входив в 

тематичне коло багатьох класичних філософських вчень.  Як відзначають 

професорки університетського коледжу Дубліна, Марія Баґграміан й 

Аттраста Інґрам: «Плюралізм явище не нове... Нове у плюралізмі – це рівень 

його розвитку й поширення у світі ідей» [228, р.1]. І дійсно, навіть якщо з 

                                                                 
1
 Те, що «Антропологія з прагматичної точки зору» має самостійну непересічну цінність говорить зокрема 

А. Гулига, редактор 8-томного зібрання творів І. Канта, називаючи її «підсумковою роботою Канта». В цій 

роботі «філософ уточнює, а іноді й править деякі свої ідеї» [67, с.16]; «наче підбиває підсумок роздумам про 

людину та й взагалі всім своїм філософським роздумам» [67, с.48]. З огляду А. Гулиги, «починати вивчення 

філософії Канта доцільно саме з “Антропології”» [67, с.48]. 
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огляду історії завданого впливу, пошук перших відбитків чи натяків на це 

поняття, неодмінно приведе нас до К. Вольфа та І. Канта, все ж ідейні витоки 

плюралізму глибші – в античній філософії
2
. З приводу цього, вельми 

промовистою є метафора Лорен Апфел, авторки книги «Поява плюралізму. 

Різноманіття та конфлікт в епоху Софокла» (анг. «The Advent of Pluralism. 

Diversity and Conflict in the Age of Sophocles»), ґрунтовного дослідження 

проблеми витоків плюралізму: «Єретичне
3
 полум’я плюралізму надто 

палахкотіло у стародавніх греків» [227, p.2]. 

З погляду сьогодення, актуалізація пошуку джерел плюралізму в 

античній філософії, обумовлена декількома слушними заувагами. Так, 

Л. Апфел, виокремлює два ймовірних заперечення, розв’язання яких, у 

підсумку, «забезпечить, – на її переконання, – необхідне обґрунтування ідеї 

двосторонніх взаємин між плюралізмом і грецькою думкою» [227, p.3]. 

Одне із заперечень, Л. Апфел, називає «проблемою анахронізму». Зміст 

цієї проблеми розкривається у двох аспектах. Першим з них є звинувачення в 

тому, що плюралізм це виключно винахід сучасності та, як такий, не має 

відношення до античності, тому вживання плюралізму в контексті античної 

філософії зловмисно неісторичне. Інакше кажучи, якщо ми стверджуємо, що 

деякі з греків були плюралістами чи мали плюралістичні інтелектуальні 

прагнення, тим самим, ми нав’язуємо свої концепції та свій словниковий запас 

минулому. «Це правда, – пише далі Л. Апфел, – що саме сучасна філософія 

наклеїла ярлики монізму та плюралізму, аби відділити їх між собою, та все, що 

                                                                 
2
 Таке припущення, як з’ясувалося, цілком слушне. Так, вітчизняний філософ Володимир Шкода, зауважує: 

«Сьогодні можна стверджувати, що плюралістичні ідеї в філософії відомі з часів античності» [223, с.38]. Цю 

думку поділяє також російський філософ Володимир Огородніков: «...сьогодні ні в науці, ні в буденній 

практиці не постулюється якісна одноманітність світу, його «монолітна» нерозчленованість. Подібний 

«монізм» не був притаманний навіть першим давньогрецьким мислителям...» [132, c.102], а також його 

співвітчизник Євгеній Гордюхін: «Водночас, є підстави вважати, що вже в античній філософії, яка 

демонструє поліморфізм думки, виникла та форма рефлексії, в рамках якої відбувалося осмислення 

феномена плюральності» [39, с.3]. 
3
 Вживаючи слово «єретичне», Л. Апфел, натякає на висловлювання Ісайя Берліна, а саме: «єресь – мати 

плюралізму» [239, p.56]. І. Берлін показує, що на початку, ідея плюралізму народжується у лоні 

протистояння різних моністичних ідей. Тобто, внаслідок суперечності однієї моністичної концепції з іншою, 

виникає ситуація «вільного вибору» (наприклад, вибору поміж тим чи тим монізмом), саме це породжує 

плюралізм – «зерно ширшого світобачення» [див.: 239, p.56]. Така ситуація, говорить далі І. Берлін, 

внутрішньо притаманна всій античній філософії, зокрема у вигляді протистояння між собою різних 

філософських шкіл, коли «єресь» наважується протистояти «ортодоксальному» вченню. 
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з цим пов’язано. Однак, це не означає, що перш ніж ми дали плюралізму ім’я, 

існувала якась прірва чи плюралізм не був предметом інтересу» [227, p.3-4].  

Важливим аргументом проти першого аспекту «проблеми анахронізму», 

на думку Л. Апфел, повинна стати історія становлення сучасної європейської 

філософської думки, в якій греки є невід’ємною частиною її культурної 

спадщини. «Найбільш актуальним (для нашого дослідження) є те, – говорить 

Л. Апфел, – що численні способи осмислення світу, за допомогою яких ми 

окреслюємо його винятковість та питання, які ми задаємо  йому – отриманні 

нами від греків» [227, p.4].  

До цього слід лише додати, що незважаючи на те, що терміни «монізм» 

та «плюралізм» можуть бути продуктами сучасного наукового етосу, 

суперництво єдиного та множинного є однією з найдавніших проблем 

філософії
4
. Це те, що В. Джеймс назвав древньою проблемою «єдиного й 

множинного», на його переконання «найцентральнішою з філософських 

проблем» [49, с.62] та І. Берлін охрестив «древнім антагонізмом»: вічними 

людськими потребами – потребою в єдності й гомогенності та потребою в 

різноманітті й гетерогенності [див.: 229, p.46-47]. 

Другим аспектом «проблеми анахронізму» є, на думку Л. Апфел, так 

звана дія «привласнення минулого». Адже як ми щойно побачили, сучасна 

філософія існує у нерозривному зв’язку з античною традицією. І навіть за 

можливої відсутності мовних еквівалентів, чимало понять, категорій, 

концепцій, котрі складають ядро сучасної філософії, отриманні нами у спадок 

від греків. Проте, «цей зв’язок працює в обох напрямках, – говорить Л. Апфел, 

– не тільки ми продукт архаїки, але й вона досі актуальна для нас» [227, p.5-6].  

Таким чином, проблема співвідношення сучасних надбань із спадщиною 

античного світу складна й багатогранна. ЇЇ осмислення повинно бути обачним 

                                                                 
4
 Див., наприклад, міркування з цього приводу Леоніда Столовича, зокрема: «Проблема співвідношення 

єдиного і множинного була центральною з часу виникнення філософської думки» [178, с.139]; теж, 

міркування Джона Кекеса: «Чи світ один, чи їх багато є одним з найстаріших питань філософії. Чи властиву 

світу фундаментальна єдність, поза різноманіттям шляхів в яких він проявляється спостерігачам, або світ 

дійсно настільки ж різноманітний, зважаючи на припущення?» [240, p.17]; Стаття в «The Cambridge 

Dictionary of Philosophy» в якій йдеться, що «філософське значення плюралізму розглядалося грецькою 

античністю в контексті проблеми єдиного і множинного» [251, p.714]. 
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і відповідальним. Позаяк зрозуміло, що давньогрецька інтелектуальна 

спадщина не зобов’язана бути служницею новітньої філософії. Понад те, 

«мусимо визнати, що погляди греків можуть не тільки ствердно 

співвідносяться із сучасністю, що певна річ є позитивним моментом, оскільки 

це унеможливлює маніпуляції з їхнім доробком за будь якою нашою примхою. 

Інакше кажучи, ми не повинні надумано експлуатувати їхній досвід та штучно 

залучати до обговорення сучасних питань, аби без власного мисленнєвого 

пошуку вимагати аналогічних відповідей» [227, p.6]. 

Як було сказано вище, системне дослідження витоків плюралізму в 

античній філософії, повинно передусім розпочинатися із врахуванням низки 

чітких застережень. По-перше, не слід абстрагувати історію становлення 

поняття плюралізму від його передумов. Тепер здається зрозумілим, що 

навіть за відсутності слова «плюралізм» в давньогрецьких текстах, потенціал 

плюралізму в античній культурі актуалізується первісно в контексті 

проблеми єдиного і множинного. По-друге, не потрібно нав’язувати свій 

стиль мислення та власну лексику архаїчній культурі. Разом із тим, що існує 

тісний взаємозв’язок сучасності з античною спадщиною, остання володіє 

питомим їй непересічним ціннісним потенціалом. У світлі сказаного, мабуть, 

найкращий спосіб похитнути такі звинувачення буде ілюстрація того, якою 

мірою та в який спосіб плюралізм представлений в епоху античної думки.  

Узагальнюючись розвиток періоду ранньої класики античної філософії, 

автори енциклопедичного словника «Антична філософія» (2008 р.) [див.: 172, 

с.34] зазначають, що в контексті проблеми співвідношення єдиного і 

множинного, становлення філософії цього періоду умовно  можна розділити на 

два етапи. До першого етапу зараховують насамперед представників 

мілетської школи, іонійців Піфагора і Ксенофана, елеатів Парменіда та Зенона. 

Їхні ідеї «збігаються в тому, що, міркуючи про основи речей, які повинна 

розкрити наука, вони мали на увазі передусім їхні субстанціальні основи, 

тобто те, з чого виникли речі й з чого складається їхня сутність; навпаки, 

завдання пояснити виникнення, знищення і зміни як такі ще не стояло чітко 



21 
 

перед їхнім поглядом; поштовх до постановки цього завдання дав лише 

Парменід – саме тим, що заперечував можливість цих процесів» [205, с.42]. 

Таким чином, на запитання з якої матерії складається світ і як вона виникає, 

«елейська філософія, виходячи з єдності світу, визнає – в особі Парменіда – 

сутністю речей буття як таке; рішуче усуваючи з поняття сутнього все не-

сутнє, вона проголошує немислимими множинність речей і рух» [205, с.42]. 

Надалі, починаючи з Геракліта, в ранній античній філософії, формується 

нове натурфілософське мислення, так би мовити розпочинається другий етап 

досократівської філософії. Вважається, що «після моністичної онтології 

елеатів...<...>...натурфілософська традиція відновлюється в плюралістичних 

системах наступного покоління досократиків, згідно з ученнями яких множина 

і рух приймалися як вихідні постулати» [172, с.34]. Як справедливо зазначає 

Іван Рожанський, радянський історик античної та елліністичної науки і 

філософії: «плюралізм матеріальних першооснов був характерною рисою 

філософських систем, що виникали в післяпарменідівську епоху» [162, с.28]. 

Надалі розвиток давньогрецької філософії головним чином акцентував 

увагу на розв’язанні проблем практичного характеру людського життя. 

Мислителі ранньої класики античної філософії фактично вичерпали можливі 

варіанти розвитку філософії природи. Суперечності між їхніми 

натурфілософськими теоріями та критика якої вони зазнавали, сприяли 

формуванню недовіри до таких спроб наукового пояснення світу. «Проте, ще 

більш нестримно вабило до зміни напрямку наукової діяльності загальний 

розвиток грецького народного життя. Чим вище і швидше зростав з часів 

перських воєн рівень загальної освіти у всій Елладі і насамперед в Афінах, – 

осередді її духовного й політичного життя – тим сильніше відчували ті, котрі 

хотіли вирізнитися, потребу в спеціальній підготовці до політичної 

діяльності» [205, с.77-78]. На вимогу такої потреби з’являються люди, яких 

їхні сучасники називали мудрецями або софістами, понад те, які самі 

оголошували себе такими.  
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Для нашого дослідження звернення до філософії софістів актуальне 

передусім тим, що софісти одними із перших спробували концептуально
5
 

виразити сприйняття філософського плюралізму. «Софісти вважали, що 

існування безлічі натурфілософських вчень, що конкурували між собою, 

свідчить про неможливість об’єктивного пізнання світоустрою» [142, c.5-6]. 

Відтак вони роблять висновок, що наше знання не виходить за межі 

суб’єктивних явищ. 

Теоретичним підґрунтям софістичного плюралізму слугує відомий 

вислів Протагора: «Людина є мірою всіх речей». Цей вислів відносять до 

найглибших і найбільш суперечливих висловлювань великого софіста 

[див.: 33, c.201-202].  

Неабияке значення у розповсюдженні софістичної філософії відігравала 

критика Платона та Аристотеля. Головне звинувачення на адресу Протагора 

полягало в релятивізмі, скептицизмі та запереченні об’єктивної істини. Так, у 

«Теететі», резюмуючи смисл протагорових слів, Платон пише: «якою мені 

здається кожна річ, такою вона для мене і є, а якою тобі, така ж вона, своєю 

чергою, для тебе» [141, с.244], чи інакше: «для кожного істинним є те, що 

йому здається таким» [141, с.257-258]. У такий спосіб Платон безпосередньо 

звинувачує Протагора у релятивізації знання та викриває відсутність наявної 

різниці між істиною і оманою
6
. 

Незважаючи на гостру критику та звинувачення софістів у крайньому 

релятивізмі, загалом їхня творчість створила передумови для зміни 

                                                                 
5
 Таке міркування належить, зокрема, російській дослідниці Марині Шестаковій, яка пише: «Концептуальне 

опрацьовування принципу плюралізму найбільш яскраво представлено, на наш погляд, у таких 

філософських напрямах, як софістика і постмодернізм» [218, с.5-8]. 
6
 Потрібно сказати, що поряд із абсолютно релятивістськими оцінками філософії софізму, існують більш 

конструктивістські тлумачення протагарогівського гасла «людина є мірою всіх речей». Так, приміром, 

російський вчений І. Папіров (літературний псевдонім – І. Гарін), користуючись аргументацією Хосе 

Ортеґи-і-Ґассета, стверджує, що «у філософії «людини-міри» закладена глибока ідея: буття не є буття в собі, 

воно набуває сенсу як буття-для-іншого, і насамперед як буття-для-мене. Коментуючи Протагора, Ортеґа 

писав, що не слід визначати суб'єкт і об'єкт через їх взаємне заперечення; якщо ми навчимося розуміти під 

суб'єктом істоту, відкриту об'єктивному, якщо об'єктивність постане в тому вигляді, у якому вона існує для 

індивіда, тобто в його індивідуальній перспективі, якщо людина дивиться на  світ не ззовні, як господар, а 

зсередини, як його частка, тоді всі парадокси відношення світ-людина зникають, і людина знаходить те 

місце, яке дійсно посідає у світі – міри всіх речей» [33, c.201-202]. Напрочуд цікаво, що наведені вище 

аргументи Ортеґи-і-Ґассета, перегукуються з уже згаданими у нашому дослідженні міркуваннями І. Канта, а 

саме роздумами про плюралізм як напрямку думки, за якого людина розпізнає себе й поводиться не так, 

ніби вона охоплює в своєму Я весь світ, а тільки як громадянин світу. 
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філософської парадигми, коли філософія від рішення космологічних проблем 

звертається до пізнання людиною самої себе, сама людина стає об’єктом 

нових наукових пошуків, відбувається так званий «сократичний» 

антропологічний поворот.  

Іншою важливою віхою становлення античного плюралізму була 

творчість Платона та Аристотеля. І нехай у філософських концепціях класиків 

античної думки плюралізм посідає далеко не головне місце, все ж, вони не 

могли оминути досвід попередньої філософської думки та уникнути наслідків 

плюралізму. Зокрема, як вважає Л. Столович, для Платона дуалізм елеатів, за 

вченням яких існує, крім істинного світу нерухомого буття, видимий світ 

чуттєвого сприйняття, став одним із джерел його власного вчення, за яким все 

поділяється на світ істинного буття надчуттєвих ідей (ейдосів) і на примарний 

світ чуттєвих речей. Окрім цього, атомістичне вчення про буття, яке 

характеризується плюралізмом матеріальних атомів, у Платона отримує 

схвалення у вигляді плюралізму ідей, ейдосів
7
 [див.: 178, с.141]. 

Учень Платона, Арістотель, був одним із перших істориків античної 

філософії, у його творчому доробку ми знаходимо «першу спробу 

конструктивного пояснення філософського плюралізму» [142, c.6]. Оглядаючи 

попередню філософію, Арістотель виробляє основні методи організації та 

класифікації філософських думок. Один із найбільш важливих оглядів 

Аристотеля ми знаходимо в його «Метафізиці». В якій крізь призму власного 

вчення про першопричини висвітлюються думки попередників. Інакше 

кажучи, Аристотель, «аналізує всі попередні вчення про першоначало і 

знаходить у них не тільки протиріччя та однобічність, але також елементи 

спадковості, яка виражає загальну спрямованість думки до істинного знання. 

                                                                 
7
 Однак, мусимо визнати, що поняття Єдине, в філософській доктрині Платона, охоплює як ідеальне, так і 

матеріальне, і, таким чином, долає дуалізм ідей та речей [див.: 178, с.142]. Понад те, Л. Столович поряд із 

характеристикою платонової концепції як онтологічного плюралізму (буттєвий плюралізм), іменує її, за 

концептуальними ознаками, системним монізмом. Коли ми називаємо філософію Платона чи античного 

атомізму системним монізмом, – пише Л. Столович, – «потрібно нагадати, що в цьому випадку мова йде про 

концептуальний плюралізм, а не про онтологічний, буттєвий плюралізм, позаяк і філософія Платона 

стверджує множинність ідей-ейдосів, і атомісти розглядають космос, який складається з безлічі атомів» 

[178, с.19]. Додамо, що про різні види та форми плюралізму, м и детально говоритимемо у наступному 

підрозділі дисертаційного дослідження. 
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Таким, – пише О. Погорєлов,– Арістотель вважав своє вчення, яке, як він 

намагається подати, завершує собою розвиток філософської думки» [142, c.6].  

Загалом доцільно подивитися на цей доксографічний огляд Арістотеля. 

«В основі лежить класифікація думок згідно типу причин (спочатку 

матеріальна, потім причина руху і т. д.), але оскільки всі ранні «фізики» і 

частина пізніх визнавали лише одну тілесну причину, виклад з самого 

початку набуває історичний характер. Думки моністів об’єднані за 

подібністю їх першооснов: Фалес і Гіппон – вода, Анаксимен і Діоген – 

повітря, Гіппас і Геракліт – вогонь. За моністами крокує Емпедокл, який 

додав четверту першооснову, землю, й Анаксагор, який вважав, що 

першооснов нескінченно багато. Анаксагор і Емпедокл від тілесних причин 

звернулися до причин руху, проте слідом за ними названі Левкіп і Демокріт, 

які визнавали лише тілесні причини; за атомістами слідують піфагорійці. 

Дійшовши у висвітленні плюралістів до передостанньої стадії свого огляду, 

Аристотель повертається до «метафізичних» моністів: Ксенофана, Парменіда 

та Меліса. Останнім слідує Платон, який додав третю, формальну, причину 

до вже відомих, тоді як про четверту, цільову, ніхто нічого ясного не сказав» 

[57, с.345]. Однак, створена Аристотелем фундаментальна система, не 

звільнила філософію від плюралізму. Його досвід подолання філософського 

плюралізму за допомогою критики показує, що ця критика існує радше для 

протиставлення свого вчення усім іншим вченням, ніж для заперечення 

унікальності та самобутності останніх.  

Окрім сказаного, існує цікава думка, Піами Гайденко, що плюралізм 

притаманий філософії Аристотеля, як невід’ємний принцип. Смисл цієї думки 

полягає у своєрідному розумінні Арістотелем наукового знання,  як 

переконання в тому, «що всі сфери буття у відомому сенсі рівноправні та гідні 

бути об’єктами вивчення» [32, с.282]. Себто, астрономія, наприклад, вивчає 

рух небесних тіл, тоді як біологія – життя тварин, у тому числі черв’яків, жаб і 

комах. Інакше кажучи, і світила, і комахи є в рівній мірі «первинними 

сутностями», адже природа відкривається вченому через тих і тих.  
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«Цей своєрідний плюралізм Аристотеля, що випливає з його розуміння 

«сутності», – пише П. Гайденко, – тягне за собою і плюралізм його методів: 

щодо кожного роду сутностей повинен бути свій метод їх вивчення, адже метод 

повинен узгоджуватися із специфікою об’єкта» [32, с.282]. Такі аргументи, на 

думку П. Гайденко, чітко пояснюють чому у концепції Арістотеля існує низка 

принципів, які неможливо ні звести до єдиного початку, ні вивести з нього. 

Насамперед це чотири причини, матерія і форма, можливість і дійсність (які 

неможливо цілком ототожнити з матерією і формою) тощо. 

Проте, як зазначає П. Гайденко, плюралізм арістотелівської філософії в 

жодній мірі не є її недоліком: «надати місце всьому різноманіттю 

природного, суспільного і духовного життя – це продуманий і свідомо 

вкорінений Аристотелем принцип його філософії» [32, с.283]. І в цьому, на 

думку П. Гайденко, полягає своєрідний «демократизм» арістотелівської 

концепції розуміння науки.  

Резюмуючи сказане, потрібно наголосити, що присутність мотивів 

плюралізму в античній філософсько-науковій думці очевидна, втім, 

розкривається по-різному. Як ми вже знаємо, серед представників ранньої 

класики античної філософії були такі мудреці, які вважали, що в основу буття, 

може бути покладений більш ніж один первень. Це, так звані мислителі 

натурфілософської школи, і якими б наївними не здавалися сьогодні їхні 

міркування, ми повинні пам’ятати, що вони одними із  перших порушують 

питання руху, зміни та різноманіття. Безумовно, притаманна їм аргументація 

множинності, у кращому випадку, лише наближено стосуватиметься концепції 

плюралізму, а у гіршому, не відповідатиме сучасним уявленням про цю 

концепцію взагалі. Однак, антична натурфілософія зіграла свою надзвичайно 

важливу історичну роль у ґенезі філософського знання загалом, та ідеї 

плюралізму зокрема. Тому важливо звертати увагу не стільки на форму 

сказаного ними, скільки на змістовну сторону нового, філософського, мислення.  

З іншого боку, в межах античної філософії, формуються перші спроби 

концептуалізації плюралістичного підходу. Насамперед такі потуги належать 
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софістам, філософський зміст вчення яких розкривається у актуалізації 

суб’єктивного аспекту пізнання реальності та відносності наших оцінок. До 

того ж, існують помірковані інтерпретації софістичної філософії, які 

полишаючи крайнощі релятивізму, трактують її як плюралістичну. 

Нарешті, в період античної класики, заслуговують уваги доксографічні 

свідчення, у яких автори систематизували думки попередників. Зокрема у 

доксографії Арістотеля, ми зустрічаємо очевидні вказівки конструктивного 

пояснення філософського плюралізму. 

Загалом, узагальнюючи значення витоків плюралізму в античний період 

розвитку філософії, ми повинні зробити одну ремарку. Оскільки за рахунок 

високої селективності та випадковості, завдяки справедливому, а інколи й 

несправедливому рецензуванню, яке пройшла антична думка, перш ніж стати 

доступною для нас, існує постійна небезпека недооцінки її потуг і спотвореної 

інтерпретації її надбань. Через це, слушно зауважує Л. Апфел, «ми не можемо 

чітко бути впевненими, чи існував в античності систематичний або свідомий 

характер становлення плюралізму, однак, ми не повинні недооцінювати 

можливість такого явища» [227, p.112]. Аргументами, які ми використали у 

попередніх міркуваннях, ми спробували актуалізувати цю можливість.  

Дослідивши історичний аспект проблеми витоків та ґенези ідеї 

плюралізму, ми знаємо, що поняття «плюралізм» виникає у XVIII сторіччі у 

творчості двох німецьких мислителів, К. Вольфа та І. Канта, які, в 

основному, використовують його в контексті протиставляння егоїзмові, 

метафізичному – у К. Вольфа, антропологічному – у І. Канта. З іншого боку, 

нам відомо, що плюралістична проблематика актуалізується значно раніше – 

в період античної філософії, загалом окреслюючи різноманітні варіанти 

протиставлення єдиного і множинного. А саме це, як ми побачимо згодом, 

якісно вирізняє концепцію плюралізму поміж інших підходів.  

Існує ще один вельми важливий момент в дослідженні питання витоків 

плюралізму. Він немовби постійно лежить на поверхні, втім непозбавлений 

деяких очевидних труднощів розуміння. Назва цього аспекту – «плюралізм 
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філософських вчень» (Т. Ойзерман), або «плюралізм філософії» (Л. Столович), 

чи «філософський плюралізм» (О. Погорєлов). Завуальовано про нього говорили 

ще софісти
8
, одним із перших конструктивно описував Арістотель

9
, однак лише в 

ХХ сторіччі філософський плюралізм стає предметом спеціального наукового 

дослідження
10

, а його розвідки набувають системного характеру.  

Починаючи ще з античного етапу становлення філософської думки, 

філософія розвивається та «існує як невизначена множина філософських 

вчень, які протистоять один одному, але водночас і доповнюють один 

одного» [136, с.5]. Саме цей аспект, вважає Т. Ойзерман, «є специфічною 

сутнісною визначеністю» філософії [136, с.5]. 

З погляду сучасності, негативне ставлення до філософського плюралізму 

слід вважати вже застарілим, перебореним переконанням. Проте актуалізація 

його потенціалу загострює питання про причину його виникнення. Так, 

український філософ О. Погорєлов, виокремлює два підходи до розв’язання 

зазначеної проблеми [див.: 142, c.9-10]. Представники першого підходу, 

зазначає О. Погорєлов, вважають, що філософський плюралізм зумовлений 

зовнішніми, переважно соціальними чинниками. До носіїв цього підходу 

можна віднести, згідно О. Погорєлова, позицію Т. Ойзермана, який вважає, що 

гегелівське визначення філософії як епохи, схопленої в понятті
11

, дозволяє 

                                                                 
8
 Валентин Асмус пише, шо «найбільш характерною рисою, спільною для всієї софістики, є твердження 

відносності всіх людських понять, етичних норм і оцінок» [11, с.99]. Звідси, як наслідок, цілковита 

релятивізація різноманіття філософських систем: «якщо у кожного творця філософської системи своя істина, 

то це фактично ставить під сумнів існування істини і разом з цим ставить під удар саме існування 

філософії... Першим виразом такого сприйняття філософського плюралізму стала, як відомо антична 

софістика» [142, c.5]. 
9
 Природно, що передумовою доксографічних оглядів Арістотеля, як систематизації та класифікації творчих 

надбань його попередників, повинна була бути різноманітність та множинність філософських учень.  
10

 Див., передусім, дослідження з цього приводу Т. Ойзермана «Плюралізм філософських учень як 

специфічний пізнавальний процес»  [див.: 136, с.41-64] та Л. Столовича «Історія філософії як реальне 

розгортання плюралізму» [див.: 178, с.91-138]. 
11

 «Будь-яка система філософії є філософія своєї епохи; вона є ланкою всього ланцюга духовного розвитку; 

вона може, таким чином, задовольняти лише ті інтереси, які відповідають її епосі»  [35, с.48]. Однак, 

Т. Ойзерман, намагається розтлумачити смисл сказаних Г. Гегелем слів. Він вказує на те, що Г. Гегель трохи 

згодом уточнює свою думку, пояснюючи, що історична обумовленість тієї чи іншої філософської системи не 

ставить меж її впливу в наступні епохи. Т. Ойзерман звертає увагу читача на наступні слова Г Гегеля: «... якщо 

філософія за своїм змістом і не стоїть вище свого часу, то вона все ж вище його за своєю формою, оскільки 

вона як мислення і знання того, що являє собою субстанціальний дух її епохи, робить його своїм предметом» 

До того ж, говорить Т. Ойзерман, якщо врахувати гегелівське діалектичне розуміння форми як змістовної, 

тобто такої, яка вбирає в собі зміст, формою якого вона є, то стане зрозумілим, чому Г.  Гегель надає 

непересічне значення всім видатним філософським вченнями. Отож бо Г. Гегель стверджує: «Жодна система 
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«зрозуміти неминучість плюралізму філософських вчень як відображення 

якісних відмінностей між епохами і всередині кожної з них»  [136, с.49]. 

З іншого боку, представники другого підходу вважають, що 

філософський плюралізм пов’язаний з індивідуальністю творців 

філософських систем. Найчіткіше суть другого підходу, припускає 

О. Погорєлов, сформулював французький історик філософії А.  Гуйє: «З 

нашої точки зору, жоден “ізм” не породжує інший “ізм”. Якби Барух помер у 

дитинстві, то не було б спінозизму» [136, с.56]. Також, до представників 

другого підходу, згідно з О. Погорєловим, можна віднести видатного вченого 

та мислителя Володимира Вернадського, який тонко відчував своєрідність 

філософського мислення і філософської творчості. «Ніколи не існувало часу, 

– пише В. Вернадський, – коли одна яка-небудь філософія визнавалася 

істинною. Філософія завжди базується на розумі та найтіснішим чином 

пов’язана з особистістю» [28, с.76-77]. 

Безумовно, обидва підходи з властивими їм аргументами є вкрай 

актуальними та переконливими. Однак, взяті порізно, вони, на наш погляд, 

розкривають проблему виникнення філософського плюралізму лише з 

якогось одного боку і, таким чином, втрачають суттєве з іншого. Так, 

надмірно висока оцінка ролі видатних мислителів, поєднується з 

недооцінкою значення соціальної обумовленості та історичної визначеності 

змін, що відбуваються у розвитку філософії. З іншого боку, понад міру 

актуалізовані тенденції соціально-історичного процесу, перешкоджають 

гідно оцінити творчий внесок мислителя.  

Припустимо, що плюралізм філософських вчень «виникає невимушено і 

ненавмисно, в силу природи самої філософії» [8, с.18]. Ймовірно, характер 

філософських теорій, організовує ситуацію конкурентного середовища, де 

кожна система на правах здорової конкуренції заявляє про свою значущість, 

продуктивність та необхідність. Відтак, прагнення деяких філософів, 

                                                                                                                                                                                                                 
філософії не спростована. Спростовано не принципи цієї філософії, а спростовано лише припущення, що цей 

принцип є остаточне абсолютне визначення» [136, с.17]. 
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наприклад Арістотеля чи Г. Гегеля, возвеличити власну філософію над 

філософіями інших, не приносять бажаного результату. Адже, ні після зусиль 

Арістотеля, завершити собою розвиток філософської думки, ні після потуг 

Г. Гегеля, увінчати розвиток історико-філософського процесу своїм 

абсолютним ідеалізмом, філософія не припиняла свого послідовного поступу. 

Більше того, критика попередньої їм філософії не завдала жодної шкоди 

унікальності та самоцінності останньої. «Я не заперечую, – пише Володимир 

Біблер, – іноді можливо і, навіть, необхідно розподілити філософські системи 

у висхідний, гегелівський ряд. Але тоді це буде феномен цивілізації, чи, 

точніше, цивілізаційний “зріз” культури Нового часу» [18, с.284].  

Подібну суб’єктивістську оцінку розвитку філософського плюралізму, 

висловлює Франц Кронер. Він вважає, для того аби покінчити із «нетерпимим 

відношенням у філософії», а це, на його думку, ніщо інше як множина 

філософських поглядів і їх запекле взаємопротистояння, потрібно 

класифікувати філософські вчення, впорядкувати їх за певними ознаками на 

групи, підгрупи і таке інше. Така «системологія» буде, на думку Ф. Кронера, 

підноситися над «плюралізмом філософських систем», даючи якесь загальне 

розуміння сутності філософії і, таким чином, буде метафілософією чи 

філософією філософії. При цьому, що вельми важливо, Ф. Кронер підкреслює, 

що будь-яка класифікація філософських систем, а значить і «системологія», 

буде неминуче умовною та суб’єктивною, володіючи, насамперед 

педагогічним потенціалом [див.: 136, с.19-20]. 

Однак, враховуючи сказане, ми вважаємо, що окрім педагогічної потреби в 

систематизації філософії, якою б важливою вона не була в контексті навчання, 

та цивілізаційною потребою у формуванні домінуючої філософської культури у 

той чи інший етап розвитку культури загалом, існує об’єктивна ситуація, 

питома філософському знанню, за якою філософія існує як різноманіття 

конкуруючих та взаємодоповнюючих творчих систем. Відтак, окремо взята 

класифікація філософського знання чи зокрема «окреме філософське вчення, 

яким би видатним воно не було, лише однобічно, фрагментарно і тому 
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неадекватно виражатиме природу філософії, її ідейне багатство і дійсну роль у 

розвитку суспільства. Адекватним вираженням буття філософії є плюралізм 

філософських вчень, існуючий в усі історичні епохи»  [136, с.24]. 

Аби краще усвідомити запропоновану модель, рекомендуємо 

прислухатись до слів В. Біблера, який дуже влучно описує це явище 

філософської культури: «Той самий феномен, що й в мистецтві, діє в 

філософії. Аристотель існує та взаєморозвивається в одному (?) діалогічному 

(?) культурному просторі з Платоном, Проклом, Фомою Аквінським, 

Миколою Кузанським, Кантом, Гегелем, Хайдеггером, Бердяєвим.  

Але цей єдиний простір явно «не-евклідовий», – продовжує В. Біблер, – це 

простір багатьох просторів. Платон має нескінченні резерви все нових і нових 

аргументів, відповідей, питань в суперечці з Аристотелем: Аристотель також 

виявляє нескінченні можливості «форми форм», відповідаючи на заперечення 

Платона. Кант нескінченно змістовний і осмислений в бесідах з Платоном, 

Гегелем, Гуссерлем, Марксом. Таким чином, – резюмує В. Біблер, – лише у 

синхронності і нескінченній діалогічній «доповнюваності» кожного з філософів 

на «Бенкеті» Платонової і взагалі філософської думки, філософія входить в 

єдину поліфонію культури» [18, с.284]. Доречно, що образом плюралізму 

філософських вчень, Л. Столович вважав ватиканську фреску Рафаеля 

«Афінська школа»
12

. Згідно з такою моделлю, писав Л. Столович: «плюралізм 

філософських вчень, який утворює історію філософської думки, об’єднують у 

єдиний світ філософії різноманітні діалогічні відношення» [178, с.108]. 

Концептуалізацією цього явища, Л. Столович вважає поняття 

«системного плюралізму», яке детально розроблено автором у книзі 

«Плюралізм в філософії та філософія плюралізму». Смисл філософського 

                                                                 
12

 «Художнім образом діалогічної єдності плюралізму філософських вчень, на мій погляд, є ватиканська 

фреска Рафаеля “Афінська школа”, на якій античні філософи, що жили в різні часи, об'єднані один з одним 

не тільки єдиним матеріальним простором, але й духовним простором, символом якого є грандіозна 

архітектурна споруда (дослідники вважають, що це перший нездійснений проект собору св. Петра, 

створений Браманте). На тлі цього простору кожен філософ, чи то Піфагор або Сократ, Евклід або Діоген, 

зберігають свою неповторну індивідуальність. Але в водночас вони вступають один з  одним в локальні 

діалоги, які об'єднує «великий діалог» розташованих в центрі Платона, котрий вказує пальцем вгору, і 

Аристотеля, права рука якого направлена до землі» [див.: 178, с.109]. 
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знання, говорить Л. Столович, розкривається на межі об’єктивного пізнанням і 

суб’єктивно-особистісної оціночної діяльності. Тому, в результатах 

філософської творчості, у філософських концепціях присутній як безособовий, 

так і особистий момент. Відтак, на думку Л. Столовича, доречно вживати таке 

поняття, як «системний плюралізм, яке характеризує індивідуальну 

своєрідність філософських поглядів того чи іншого мислителя» [178, с.17]. А з 

іншого боку системний плюралізм є базовим принципом продукування нового 

філософського знання, він лежить в основі формування філософських шкіл і 

напрямків, та розвитку філософії в цілому [див. 178, с.108]. 

До того ж використання терміну «системний плюралізм» не суперечить 

претензіям досягнення об’єктивної істини, як може видатися попервах. 

Принцип системного плюралізму лише засвідчує, що гносеологічні потенції 

обмежені в пізнанні істини, яка не обов’язково відповідає на наші запитання 

одразу та абсолютно «відверто». Такі міркування цілком відображають 

пізнавальний механізм «системного плюралізму» Л. Столовича: «Діалектика 

системного плюралізму заснована на діалектиці єдиного і множинного, частини 

і цілого, елементу і системи. Системний плюралізм – це синтез, котрий полишає 

крайнощі тези і антитези. Системний плюралізм у жодному разі не заперечує 

того, що існує одна-єдина ІСТИНА, проте він наголошує на якісно різних 

способах, можливостях, методах її пізнання. Так би мовити руху до неї з різних 

сторін та напрямків. Ніщо так не елімінує від досягнення ІСТИНИ як претензії 

на її монополію, претензія, яку часто декларує монізм» [178, с.20-21]. 

Загалом, прислухаючись до слів Л. Столовича, здається, що концепцію 

«системного плюралізму» слід вивчати як духовно-практичну модель 

філософської рефлексії, яка реалізує когнітивну спроможність до 

самопізнання. Практично, це реалізується у спробі відступити від крайнощів, 

навчитися жити без абсолютів, однак, не впадати у релятивізм та еклектику. 

Різноманіття, необхідно, мусить бути якісним, у єдності своїй формувати 

новий образ. Проте, отримана єдність різнорідних елементів не редукує 

практичний потенціал кожного з цих елементів, а виражається у постійній 
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конфронтації самостійних різнорідностей. Різні елементи не поглинають 

один одного, а розвиваються шляхом постійного діалогу в межах єдиної 

системи, яку вони і продукують. Живий діалог з’являється там, де одна 

аргументована позиція вступає у конфлікт з іншою аргументованою позицію. 

Відтак, істинна філософія може бути лише системно-плюралістичною. 

Відповідно до філософського знання питання про плюралізм є 

принциповим. Очевидно ситуація плюралізму, як ми раніше наголошували, 

обумовлена передусім своєрідним характером філософської теорії за якою, 

кожен мислитель формулюючи відповідні питання, намагається пізнати світ, 

самого себе і своє місце у цьому світі. У відповідях на ці питання світ викриває 

свою природу, це і складає зміст філософського вчення. Проте, кожен філософ 

задає питання своєрідно, це своєю чергою зумовлює світ виявлятися щоразу 

інакше – адекватно індивідуальності самого філософа, або іншим обставинам 

соціально-історичного характеру. Втім, як слушно зауважує Г. Мартін, те, «що 

існує безліч філософій, котрі протистоять одна одній і те, що вони, мабуть, 

завжди будуть боротися одна з одною, – є фактом. Але цей факт не є, з 

діалектичної точки зору, недоліком; це, скоріше, необхідність. Для філософії, 

дійсно, істотно, що існує багато філософій. Філософія може існувати лише як 

безліч філософій» [136, с.9]. Подібні міркування висловлював ще 

В. Вернадський, котрий писав, що «сила філософії в її різнорідності й у 

великому діапазоні цієї різнорідності» [28, с.103]. 

Вірогідно, що ідея плюралізму релевантна також щодо наукового знання. 

Однак в науці, на відмінно від філософії, у якій плюралізм постає в силу її 

природи, плюралізм виникає вимушено і зумисне, як необхідна «природня» 

реакція на багатогранність та складність досліджуваного нею об’єкта, з одного 

боку, а з іншого, звичайно, як результат процесу становлення наукового 

знання, зміни і розвитку його ідеалів, принципів, критеріїв, норм тощо. 

Плюралізм постає в науці неодмінним продуктом її динамічного поступу. 

Підтвердженням цього є спроби тлумачення еволюції науки як історично 

змінюваних стандартів. Ця думка притаманна зокрема для дослідницьких 
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програм В. Стьопіна, В. Кохановського, В. Ільїна, В. Швирьова та ін. Названих 

авторів об’єднує переконання в історично мінливому характері наукових 

парадигм. Зміна парадигм зумовлює також уточнення ролі науки на кожному 

новому етапі власного поступу. Наприклад, відбувається перехід від ідеалу 

«знання-відображення» до концепту «знання-інструмент», від пізнання буття до 

перспективи творення буття, від субстанціалізму до креаціонізму (від онтології 

до телеології) [див.: 59, с.354]; від моделювання реальності «якою вона є», до 

соціально-гуманітарної проектно-конструктивної раціональності [див.: 216, 

с.166-167]. Такі тенденції можливі насамперед в контексті актуалізації 

плюралізму, а саме, як заперечення, зміни, доповнення або ж співіснування 

усталених гносеологічних норм, ідеалів чи цінностей більш гнучкими та 

ефективнішими. Адже процес розвитку науки не є суто лінійним рухом, від 

менш достовірного, істинного знання до більш достовірного. Цей процес 

включає в себе, як необхідним елемент, і хибу, помилку, позаяк він не 

обмежується єдиним (моністичним) набором критерій істинності знання.  

Подібна плюралістична модель розвитку науки описується Людмилою 

Марковою, зокрема, щодо прагнень редукувати різноманіття, множинність в 

інтерпретаціях науки до одноманіття, до єдино можливого її розуміння. Це 

виявляється, наприклад, коли прибічники класичної науки роблять поступки 

своїм опонентам, допускаючи наявність суб’єктних характеристик в тому чи 

іншому їх вигляді в науковому знанні, при збереженні основних параметрів 

класики, або ж, з іншого боку, прихильники некласичної науки намагаються 

позбавити класичну науку її базових ознак і прагнуть «підлаштувати» її під 

особливості нової науки. Осмислюючи таку ситуацію Л. Маркова зазначає, 

що крім крайнощів запропонованих підходів існує альтернативний підхід, за 

якого класична і некласична наука можуть співіснувати «не заперечуючи і не 

поглинаючи одна одну, кожна формуючись на своїх власних засадах. Можна 

провести тут паралель з фундаментальними науковими теоріями-

парадигмами, які теж зберігають свою значимість в історії, продовжуючи 
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співіснувати в якомусь єдиному просторі. У цьому полягає плюралізм 

сучасного філософського розуміння науки...» [112, с.52]. 

Також спадає на думку тенденція «ускладнення процесу наукового 

пізнання, диференціація знання і викликана цим відносна ізоляція окремих 

наукових дисциплін. Звідси поява різних підходів, точок зору, мов, локальних і 

тимчасових моделей тощо при вивченні одних і тих же самих явищ» [223, с.17]. 

Про те ж саме, як нам здається, говорив Віктор Франкл, у доповіді присвяченій 

600-літтю Віденського університету [див.: 201, c.45-53]. «Мабуть, як ні в кого, 

турбота про збереження людського перед обличчям редукціоністських 

устремлінь плюралістичної науки проявилася у Миколи Гартмана в його 

онтології й у Макса Шелера в його антропології. Вони виокремили різні рівні 

або пласти: тілесне, душевне і духовне. З кожним з них співвідноситься певна 

наука: з тілесним – біологія, з душевним – психологія тощо, і саме з розрізнення 

цих рівнів або пластів бере початок “плюралізм наук”» [201, c.48]. 

Іншим аспектом проблеми плюралізму в науці, слугуватиме міркування 

О. Погорєлова. Так, автор зазначає, що ми маємо всі «підстави 

характеризувати як плюралістичні такі наукові дисципліни, як психологія, 

лінгвістика, антропологія, біологія, соціологія» [142, c.11]. І далі, О. Погорєлов 

пише: «не існує єдиної психології; в лінгвістиці відсутня, наприклад, єдина 

теорія значення слова (тут сформувався асоціативний, параметричний, 

ознаковий, прототипний, ситуаційний та інші підходи до проблеми значення); 

не існує загальновизнаної теорії антропогенези, як і загальновизнаної 

космогенези; немає єдиної теорії виникнення життя; у біології дарвінівській 

теорії еволюції протистоїть теорія номогенези, до того ж існують істотно 

відмінні одна від одної інтерпретації самої дарвінівської теорії; не існує 

загальноприйнятої теорії в соціології» [142, c.11-12]. Функціонування 

конкурентних, неоднакових принципів, підходів, методів у структурі 

пізнавальної діяльності, резонно вказують на можливість існування 

плюралізму в системі наукового знання.  
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Все ж, сказане не дає підстав засвідчити евристичний потенціал 

плюралізму наукового знання. Якщо для філософії плюралізм це цілком 

прийнятна річ, понад те, необхідна, адже втілює системотворчу функцію 

філософського знання, то щодо науки потенціал плюралізму залишається 

нерозкритим. Недостатньо мовити, що різноманіття наукових дисциплін, 

відсутність єдиної теорії в межах окремої дисципліни, тлумачення процесу 

еволюції науки через зміну її історичних стандартів та ідеалів, 

відображатимуть саме плюралістичну концепцію. Адже відсутність однієї 

правильної теорії, моделі, концепції тощо не одразу зумовлює присутність 

плюралізму. Позаяк в дискурсі філософії та методології науки положення 

«різноманіття» репрезентується низкою відмінних, інколи конкуруючих 

підходів, кожен з яких пропонує специфічну пояснювальну схему та своєрідні 

засоби операціоналізації. Ми принципово переконанні, що плюралістичний 

підхід розкриває ідею множинності та різноманіття властивими саме йому 

засобами, що своєю чергою відрізняє його від, скажімо, таких підходів як 

монізм, релятивізм, еклектика тощо. Кожна з перелічених стратегій володіє 

характерним саме їй методологічним потенціалом.  

Зрозуміло, що наведенні вище міркування є вельми абстрактними та 

потребують детального і глибокого дослідження. Проте, завданням даного 

підрозділу була спроба актуалізувати проблему плюралізму, аніж остаточно 

розв’язати її. Установивши ймовірні витоки цієї проблеми надалі, відповідно 

до методу раціональної реконструкції, продовжимо виявляти теоретичні 

особливості концепції плюралізму шляхом розуміння закономірностей логіки 

її розвитку у історичній ретроспективі. Наразі необхідно звернутися до 

сучасності, дослідити чи властива сьогоденним розвідкам спадковість 

осмислення проблеми плюралізму. Зокрема, спробуємо визначити зміст та 

з’ясувати ключові особливості функціонування плюралізму в межах 

постмодернізму та прагматизму. В контексті яких плюралізм набуває 

фундаментального значення та, можливо, найбільш послідовного тлумачення.  
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1.2 Когнітивно-ціннісний плюралізм у філософії  

постмодернізму й прагматизму 

 

Зважаючи на те, що ідея плюралізму чітко вимальовується у системі 

розвитку філософської думки рубежу ХХ-ХХІ століття, неминучою 

виявляється її проблематика майже чи не для усіх впливових філософських 

течій того періоду. Зокрема, чільною є ідея плюралізму в різних її проявах 

для таких типів філософування як постмодернізм та прагматизм. Більше того, 

будь яка дискусія про постмодернізм та прагматизм неодмінно передбачає 

обговорення таких явищ як нелінійність, множинність, фрагментарність, 

альтернативність, суб’єктивність тощо, які, очевидно, властиві також 

плюралізму. Звідси, мета даного підрозділу дисертаційного дослідження – 

виявити та проаналізувати когнітивно-ціннісний потенціал плюралізму у 

контексті постмодерністської та прагматистської традиції філософування. 

Реалізація даної мети передбачає аналіз визначних результатів філософської 

рефлексії феномену плюралізму в традиції філософсько-методологічної 

думки постмодерну та прагматизму.  

Традиційно слово «постмодерн» використовується для означення певного 

стану розвитку сучасної культури. Щоправда, у філософському дискурсі існують 

численні приклади узагальнень, які інакше позначають цей етап розвитку. 

Приміром, розповсюдженими є поняття «постіндустріальне суспільство», 

«постісторичний стан», «відредагований модерн», «ситуація постмодерну» тощо. 

Філософ Сергій Чукін, з приводу суперечок довкола вибору термінологічного 

еквівалента стану нинішньої культури, писав: «ми вважаємо поняття 

“постмодерну” найбільш вдалим з перерахованих вище для характеристики 

сучасної епохи. Воно зустрічається в різних модифікаціях, – “епоха 

постмодерну”, “ситуація постмодерну”, “постмодерніті”, – але принципової 

різниці між змістом, прихованим за цими назвами, немає» [213, с.6]. 

Французький філософ Жан Франсуа Ліотар визначає термін постмодерн 

як «стан культури після трансформацій, яких зазнали правила гри в науці, 
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літературі та мистецтві наприкінці XIX століття» [102, с.9]. Відповідно під 

акомпанемент перетворень, тобто, «в міру входження суспільства в епоху, 

яку називають постіндустріальною, а культури – в епоху постмодерну, 

змінюється статус знання» [102, с.14]. Ця зміна статусу знання, зазначає Ж.-

Ф. Ліотар, проявляється передусім у тому, що процес отримання знання 

перестає бути тільки елементом розвитку розуму, формування особистості, а 

набуває вартісної форми, стає головною продуктивною силою, здобуває 

статус інформації [див.: 102, с.18-19]. Оцінюючи знання як інформацію, 

питання про його істинність відходить на другий план, відтепер мова йде про 

його легітимацію [див.: 102, с.27]. Знання стає одним з головних чинників 

могутності держави, яка, своєю чергою, відіграє важливу роль в його 

легітимації, оскільки «в епоху інформатики питання про знання більш ніж 

коли-небудь стає питанням про управління» [102, с.28]. 

Розмірковуючи про витоки постмодерну Ж.-Ф. Ліотар вважає, що 

постмодерн розкриває себе не після модерну, а в певному відношенні до 

нього. Постмодерн, зазначає французький філософ, «звісно ж, складова 

частина модерну» [101, с.27]. Можна припустити, що він перебуває в самому 

модерні, хоч ще чітко не артитикульований. «Постмодерном виявляється те, –  

далі пише Ж.-Ф. Ліотар, – що всередині модерну натякає на неможливість 

вираження в самому вираженні; що відмовляється від розрад хороших форм, 

від консенсусу смаку, який дозволив би спільно випробувати ностальгію по 

неможливому; що знаходиться в безперервному пошуку нових уявлень – не 

заради того, щоб насолодитися ними, але для того, щоб  дати краще відчути, 

що є і дещо таке, що не виражається» [101, с.30]. З іншого боку, «творіння 

може стати витвором модерну, тільки якщо вже належить до постмодерну. 

Зрозумілий подібним чином постмодернізм – це не кінець модернізму, але 

модернізм у стані зародження, і стан цей ні на мить не припиняється» [101, 

с.28]. Зображена таким чином механіка взаємодії постмодерну та модерну 

обумовлює закономірність буття обох цих станів. Адже сучасна епоха якраз і 

відрізняється тим, що не усуває попереднє, а поглиблює розуміння раніше 
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прихованого. Інакше кажучи, постмодерн сприяє тому, аби мотиви, які давно 

мали місце, але у завуальованій формі, набули нарешті можливості відкритися.  

Німецький філософ Петер Козловський трактує термін «постмодерн» 

вельми розширено, попервах розуміючи під ним нову епоху історії, що йде 

на зміну епосі модерну (Нового часу) [див.: 88, с.23]. Філософ виділяє 

наступні прикметні ознаки притаманні модерну та постмодерну: 

«диференціація сфер життя» у модерні проти «взаємопроникнення різних 

сфер життя» постмодерну; «сцієнтизм в культурі знання» супроти 

«множинності різних форм знання»; «матеріалізм або ідеалістичний монізм» 

проти «духовно-тілесного реалізму»; «економіко-технічний принцип 

(прийняття) рішень: “техноморфізм”» та соціо-культурний принцип 

(прийняття) рішень: “антропоморфізм”» тощо [див.: 88, с.46].  

В цілому, П. Козловський пов’язує програму модерну з пафосом 

Просвітництва, з надіями раціоналістів на всемогутність людського розуму. 

«Твердження про абсолютне панування розуму, – пише німецький філософ, –  

це і є помилковим проектом модерну, адже розум не є абсолютним, і тому 

почуття, тіло, природа не можуть примиритися з претензіями розуму на роль 

абсолюту» [89, с.231]. Відтак, не сприймаючи абсолютистських претензій 

науки епохи модерну, П. Козловський, звершеннями постмодерну вважає 

критику сцієнтизму, функціоналізму та утопізму. Він підкреслює, що модерн 

виходить з єдиного універсального наукового методу – каузально-

аналітичного, тоді як «наука постмодерну виходить з множинності методів, з  

розрізнення і комплементарності методів пояснення і розуміння» [88, с.49]. 

Зрештою, розглядаючи постмодерн як деяку перспективу, яка долає 

межі усталеної будови філософії та її триступеневої системи: античність, 

середньовіччя і Новий час, П. Козловський обдаровує постмодерн імунною 

властивістю, яка зумовлює для людини виграш часу. Позаяк, «відповідно до 

тріадної схеми, після майже 200 років Просвітництва очікуваного царства 

Розуму не встановлюється в сучасності, це не лише виснажує утопічну 

енергію, але й містить серйозну небезпеку глибокого й повного розчарування 
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розуму в самому собі» [88, с.34]. Звідси, фундаментальне значення епохи 

постмодерну, згідно міркувань П. Козловського, полягає в наступному: 

«Постмодерн є стримуванням того, що власне повинно було  настати після 

краху утопічного історико-філософського сподівання епохи модерну: 

загибелі. Призначення людини – зруйнувати себе. Та щоб це сталося, людина 

перше повинна стати гідною цього, такого ще не було. Епоха постмодерну – 

це час, що залишається людям, аби дійсно бути гідними загибелі» [88, с.34]. 

Німецький філософ Вольфґанґ Вельш, підкреслюючи неабияку 

значущість для нашого сьогодення й недалекого майбутнього терміну 

«постмодерн», який, водночас, показує, що ми живемо вже не в «модерні»
13

, 

а в епоху після «модерну», наполягає на тому, що «постмодерн» в цілому є 

вкрай неоднозначним і складним поняттям. Так, він виділяє чотири 

можливих труднощі ідентифікації цього терміну.  

По-перше, суперечливим є його легітимність. «Одні кажуть, що немає 

взагалі нових явищ, які б виправдовували введення нового терміна... Інші ж 

тлумачать, що навіть якщо і існують нові явища, то сучасники ніколи не 

мають права на фіксацію епохальних рубежів, бо це – завдання прийдешніх 

поколінь і майбутніх істориків. Займатися цим зараз, мовляв, просто 

зухвалість» [26, с.109]. По-друге, вираз «постмодерн» суперечливий і щодо 

області його застосування. Тобто, окрім генетично першого, 

літературознавчого значення, він послідовно впроваджується і в інші сфери, 

в архітектуру, в живопис, в соціологію, у філософію, а сьогодні, іронічно 

наголошує В. Вельш, «здається, вже немає області, куди б не проник цей 

вірус» [26, с.109]. Суперечливим «постмодерн» є, по-третє, і щодо часу його 

                                                                 
13

 Потрібно наголосити, що коли В. Вельш протиставляє постмодерн модернові, то передусім суперечність 

торкається модерну в сенсі Нового часу. «Адже модерн XX століття зі свого боку, – пише В. Вельш, – як у 

ключових секторах науки і мистецтва, так і своїх найважливіших теоріях культури і соціальних діагнозах – 

якраз критикував характерні для Нового часу універсальний детермінізм, сподівання на прогрес, вироблення 

загальнообов'язкових стандартів і уніфікацію суспільства, відкидав їх і, як результат, прокладав шлях 

мотивам, що пронизує нині в постмодерні все, аж до повсякденного життя» [26, с.133]. Таким чином, вважає 

В. Вельш, постмодерн хоч і з'являється «після Нового часу», але за смислом ніяк не «після модерну». Тому, 

він збігається з модерном XX століття, відрізняючись від нього лише інтенсивністю. «І після-модерним його 

можна було б назвати лише в тому сенсі, що тільки після великих інновацій цього модерну і після 

подолання хворобливих повернень до старого і усіляких звужень стало тепер можливим приступити до 

широкомасштабного розгортання подібного плюралістичного модерну»  [26, с.134]. 
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появи. Широта горизонту витоків постмодерну простягається від 50-х років 

ХХ століття, коли власне в США розгортаються дебати про постмодерн, і аж 

до глибин європейської класики. Приміром, Ж.-Ф. Ліотар, попередником 

постмодерністського мислення вважав Арістотеля. Нарешті, по-четверте, 

вираз «постмодерн» є дискусійним за самим змістом. «Для одних 

постмодерн, – пише В. Вельш, – епоха нових технологій... Для інших, 

навпаки, заклики до постмодерну якраз і визначають прощання із засиллям 

технократії, і для них постмодерн – ідеологія “зелених”, екологістів, 

альтернативників. Ще інакше: «якщо одна група під гаслом “постмодерну” 

сподівається на нову консолідацію розколотого суспільства (скажімо, за 

допомогою нового міфу), то інша, навпаки, сподівається на настання епохи 

активної плюралізації та фрагментації» [26, с.110]. 

Таким чином, враховуючи вражаючі модифікації терміна «постмодерн», 

все ж за розгорнутого аналізу, зазначає В. Вельш, починають 

вимальовуватися чіткі контури справжнього поняття. Підбиваючи підсумки, 

німецький філософ дає наступну узагальнюючу оцінку постмодерну: «Якщо  

вивести з цього огляду постмодерних тенденцій в літературі, архітектурі, 

живописі та скульптурі, соціології та філософії загальну характеристику 

постмодерну, то її можна сформулювати так: постмодерн починається там, де 

закінчується ціле. А тому всюди, де спостерігаються спроби ретоталізаціі, 

постмодерн – в опозиції: в архітектурі – проти монополії інтернаціонального 

стилю, в теорії науки – проти жорсткого сцієнтизму, в політиці – проти як 

зовнішніх, так і внутрішніх проявів надпанування» [26, с.130]. 

Різноманіття смислів, притаманних слову «постмодерн», і його 

використання для позначення багатьох відмінних речей, відзначає 

американський філософ Річард Рорті. «Якщо вибрати навмання дюжину з тих 

тисяч книг, в заголовку яких є слово “postmodern”, – пише він, – то виявиться 

принаймні півдюжини дуже різних визначень цього прикметника» [164, с.454]. 

Втім, цілком у дусі попередніх авторів Р. Рорті погоджується, що навіть 

різні між собою визначення слова «postmodern», в цілому «так чи інакше 
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виражають відчуття, що втрачена цілісність» [164, с.454]. На думку Р. Рорті, 

передчуття, згідно якого все на світі розпалося на шматки, має свою причину 

та обставини. Передусім почуття втрати обумовлено поєднанням двох подій: 

по-перше, однією філософською традицією, якій вже майже сто років, а по-

друге, усвідомленням того, що інститути ліберальної демократії можуть 

виявитися недовговічними.  

Інакше кажучи, «відмова від традиційної тео-логіко-метафізичної віри в 

Єдність Реальності і Істини (віру в те, що є Один Істинний Опис того, Яка 

Істинна Реальність) співпадає із занепадом віри в те, що світ неодмінно стане 

кращим: що одного щасливого дня історія завершиться загальним 

прийняттям егалітарних, демократичних звичаїв та інститутів» [164, с.454-

455]. Щодо першого мотиву, відмова від вищеназваної тео-логіко-

метафізичної віри, то він розгортається, вважає Р. Рорті, довкола теорії 

походження людини Чарльза Дарвіна. Тоді як другий мотив, занепад віри в 

краще майбутнє, перманентно «прогресував протягом останніх декількох 

десятиліть, у міру того як ставало зрозуміло, що Європа більше не 

розпоряджається всією планетою, і що соціально-політичне майбутнє 

людства абсолютно непередбачуване» [164, с.454-455]. 

Дослухаючись до вищезгаданих філософів, з приводу семантичних ознак 

поняття «постмодерн» і його впровадження у сучасному теоретичному 

дискурсі, можемо припустити, що незважаючи на засилля різноманітних 

труднощів щодо ідентифікації цього поняття, все ж мають місце певні спільні 

риси. З одного боку, загальноприйнято, що постмодерн певним чином 

відрізняється від модерну, що це два неоднакових стани бачення світу, а з 

іншого, постмодерний дискурс набуває очевидних якостей. Так, російський 

дослідник Владислав Іноземцев визначав постмодерн як епоху, яка 

«характеризується різким зростанням культурного  і соціального 

різноманіття, відступом від раніше пануючої уніфікації і від принципів 

чистої економічної доцільності, зростанням багатоваріантності прогресу, 

відмовою від принципів масової соціальної дії, формуванням нової системи 
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стимулів і мотивів діяльності людини, заміщенням матеріальних орієнтирів 

культурними тощо» [64, с.296]. Своєю чергою досить точно суть цього 

поняття висловив англійський соціолог Ентоні Ґіденс: «До чого зазвичай 

відноситься поняття “постмодерніті”? Крім загального відчуття життя в 

період промовистої невідповідності з минулим, цей термін зазвичай означає, 

принаймні одне, а найчастіше, не тільки одне, з нижченаведеного: ми 

виявили, що нічого не можна знати напевно, оскільки стала очевидною 

ненадійність усіх колишніх “засад” епістемології; “історія” позбулася 

телеології, і, отже, жодну версію прогресу не можна переконливо захищати; 

виникла нова соціальна і політична реальність, в якій на перше місце 

виступили проблеми захисту навколишнього середовища і, можливо, нових 

суспільних рухів взагалі» [37, с.109-110]. 

Узагальнюючи попередні міркування, зауважимо, що у найбільш 

широкому контексті ключовими ознаками епохи постмодерну можна 

вважати: опозиція різноманітним тоталітарним і моністичним моделям, 

спробам абсолютизації розуму, засилля логоцентризму Просвітництва, 

спротив сцієнтизму і методологічному універсалізму, спростовування 

одноманіття та лінійності становлення, суворої диференціації, відтак 

актуалізація непередбачуваності та альтернативності розвитку, множинності 

різних форм знання, методів їх пізнання, фрагментарності, 

взаємопроникнення різних сфер життя тощо. Відповідно осмисленням цих та 

подібних проблем культури епохи посмодерну займається цілком певний 

стиль філософування – постмодернізм.  

Білоруський філософ Олександр Гріцанов, укладач і головний редактор 

новітнього філософського словника «Постмодернізм» (2007 р.), зазначає, що 

посмодерн слід відрізняти від постмодернізму, який є інтелектуально -

філософською рефлексію над «станом постмодерну» [див.: 40, с.425]. Подібні 

міркування можна знайти у творчості С. Чукіна. Так, він пише: «Від 

“постмодерну” як історичної епохи, ми відрізняємо “постмодернізм”, 
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розуміючи під останнім один із способів інтелектуальної реакції на 

постмодерн» [213, с.7]. 

Аргументи на користь такої позиції висловлює В. Іноземцев, 

наголошуючи, що «постмодернізм виник тоді, коли сфера культури, з якої 

він об’єктивно вийшов, заявила про свої претензії не тільки на особливе, а й 

на домінуюче становище серед інших соціальних сфер» [63, с.40].  

Таким чином, визначення поняття «постмодерн» як епохи, з властивими їй 

ціннісними та світоглядними орієнтирами, а «постмодернізм» як 

інтелектуальну філософську рефлексію цієї епохи, сприятиме подоланню 

термінологічної плутанини. З цього приводу О. Гріцанов пише: «В цілому, 

якщо сучасний культурний стан може бути виправдано охарактеризований за 

допомогою поняття “постмодерн” то стан усвідомлення його ментальності 

цілком адекватно називати за допомогою поняття “постмодернізм”» [41, с.428]. 

В енциклопедичному виданні «Постмодернізм» (2001 р.) у статті 

присвяченій постмодернізму, Марина Можейко подає наступну дефініцію 

цього стилю філософування: «Постмодернізм – поняття, яке використовується 

сучасною філософською рефлексією для позначення характерного для культури 

сьогодення типу філософування, змістовно-аксіологічно дистанціюється не 

тільки від класичної, але і від некласичної традицій і конституює себе як пост-

сучасна, тобто постнекласична філософія» [120, с.601]. 

З’ясовуючи природу філософського постмодернізму М. Можейко 

наголошує на принциповій не монолітності його структури, яка 

«характеризуючись не тільки атрибутивною, а й програмною плюральністю, 

об’єктивується в широкому віялі різноманітних (як за критерієм моделюючої 

предметності, так і з точки зору методології, яка використовується) проектів» 

[120, с.602]. Зрештою, підкреслимо, якщо постмодерн попервах сприймається 

як стан принципової плюральності, тоді постмодернізм, як намагання цю 

плюральність концептуалізувати. Звідси, наше завдання полягатиме в тому, аби 

за умов радикальної актуалізації постмодернізмом категорій різноманіття та 

множинності визначити, чи це різноманіття ми можемо називати 
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плюралістичним, чи притаманні йому риси, які визначують власне програму 

плюралістичного підходу, або ж вони співзвучні з релятивізмом чи еклектикою.  

В сучасній вітчизняній та зарубіжній філософсько-методологічній рефлексії 

такі дослідники як І. Гассан [237], В. Вельш [26; 27], Р. Рорті [164], Ст. Келлерт 

[241], Л. Столович [178], Л. Мікешина [117], В. Канке [65], М. Шестакова [221], 

П. Бублик [21], О. Ратнікова [155], Є. Гордюхін [39] та ін. відзначають очевидну 

суголосність постмодернізму та плюралістичного підходу.  

Відомий американський літературознавець та письменник, фахівець з 

проблем постмодернізму
14

, Іхаб Гассан, у статті «Плюралізм в 

постмодерністській перспективі», робить спробу зафіксувати ключові теми 

постмодерністської філософії. Він перелічує одинадцять ознак 

постмодернізму, таких як «невизначеність», «фрагментарність», 

«деканонізація», «безособовість», «невиразиме», «іронія», «гібридизація», 

«карнавалізація», «перформанс», «конструктивізм» та «іманентність» [237]. 

При цьому, запропоновані автором характеристики не лише окреслюють 

область постмодерністської «indetermanences»
15

, а відображають простір в 

якому втілюється критичний плюралізм. 

Розглядаючи свій проект дослідження постмодернізму як остаточно не 

завершений, підкреслюючи, що перераховані ним одинадцять ознак явно не 

вистачає, аби збагнути всю глибину та неоднозначність постмодернізму, в 

той же час І. Гассан стверджує, що ці міркування щонайменше призводять до 

двох висновків: «по-перше, критичний плюралізм глибоко залучений в поле 

культури постмодернізму, і, по-друге, обмежений критичний плюралізм в 

постмодерністських умовах в деякій мірі є реакцією проти радикального 

релятивізму, іронічної невизначеності. Це спроба стримувати їх» [237, р.508]. 

                                                                 
14

 Варто наголосити, що завдяки працям І. Гассана теорія постмодернізму отримала системного оформлення, а 

сам постмодернізм прозирає із постмодерну та відокремлюється від модернізму. Передусім це пов'язано з тим, 

що І. Гассан виявляє своєрідність постмодернізму шляхом зіставлення його з модернізмом, формуючи таким 

чином оригінальну порівняльну таблицю концептів «модернізм – постмодернізм» [див.: 238, p.259-271]. 
15

 Indetermanance – це неологізм запропонований І. Гассаном як спроба сформулювати засадничу ідею 

поняття постмодернізму. У цьому неологізмі поєднуються indeterminacy (невизначеність) та immanence 

(іманентність) в одне слово, виражаючи, як пише І. Гассан, «внутрішню невизначеність» постмодернізму 

[див.: 237, р.504]. 
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Таким чином ми можемо бачити, що І. Гассан, з одного боку, вважає 

плюралізм невід’ємним елементом постмодернізму, а з іншого, визнає його 

відмінність від релятивізму. 

Підхід щодо розрізнення методологічних програм плюралістичного 

підходу та релятивістського, притаманний представнику прагматистської 

філософії, Р. Рорті. Який у статті, що присвячена з’ясуванню суті 

прагматизму, плюралізму та постмодернізму іронічно підкреслює: «якщо 

«постсучасне» (“postmodern”) філософське мислення ідентифікується з 

божевільним і нерозумним культурним релятивізмом – з ідеєю, що будь-яка 

нісенітниця, що назвала себе культурою, заслуговує поваги – то я не маю 

нічого спільного з таким мисленням. Але я не думаю, щоб з того, що я назвав 

“філософським плюралізмом”, слідувала б подібна дурість» [164, с.468]. І 

нехай Р. Рорті дещо упереджено ставиться до постмодернізму, зокрема 

вказує на те, що цей стиль філософування може ототожнюватися із 

релятивізмом, все ж, його визначення плюралізму цілком відповідає духу 

позитивного прочитання змісту цього поняття.  

Під «філософським плюралізмом» американський філософ розуміє 

теорію, «яка стверджує, що існує потенційна нескінченність рівноцінних 

способів життя, і що ці способи життя не можна впорядкувати за ступенем їх 

досконалості, а можна тільки лише так, наскільки вони сприяють щастю 

окремих людей, які приймають даний спосіб життя, і щастя людських 

спільнот в цілому» [164, с.461]. Таким чином, з одного боку, позитивним є те, 

що Р. Рорті розрізняє між собою підходи плюралізму та релятивізму, а з 

іншого, філософ вказує на можливе осмислення постмодернізму як продукту 

релятивістської програми.  

Позитивну оцінку плюралізму, притаманного постмодерністській 

програмі, дає уже раніше згаданий нами німецький філософ В. Вельш. 

Вбачаючи роль плюралізму принципово непереборною в межах 

постмодернізму він пише: «Проти чого озивається постмодерн, так це проти 

всіх тих відмінних рис і позицій, які принципово протистоять такому 
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плюралізму. Постмодернізм прощається з усіма формами монізму, уніфікації 

і тоталітаризації, з обов’язковими утопіями і багатьма прихованими формами 

деспотизму – і натомість переходить до ідеї множинності та різноманіття, 

багатоманітності та конкуренції парадигм, до співіснування різнорідного, 

гетерогенного» [26, с.133].  

Окрім того, як вважає В. Вельш, постмодернізм позитивно використовує 

кінець Єдиного і Цілого, коли намагається утвердити і розгорнути набираючу 

силу множинність в її легітимності та своєрідності. Саме тут зосереджено 

ядро постмодерну. На основі усвідомлення неминущої цінності відмінних 

концепцій і проектів, а не через поверховість або байдужість, постмодернізм 

радикально плюралістичний. Бачення постмодернізму, писав В.  Вельш, це 

бачення плюралістичне [див.: 26, с.130]. 

Підкреслюючи плюралізм в якості основної прикметної риси 

постмодернізму в культурі, В. Вельш при цьому, що надто суттєво, застерігає 

про небезпеку неконтрольованого плюралізму. Так, він абсолютно 

виправдано помічає, що плюралізм легко причаровує, підбурює до еклектики 

і вседозволеності. Однак «просте нарощування різноманітності не посилює 

його, – зазначає В. Вельш, – а загрожує погасити прогресуючою 

байдужістю». І далі: «Втім підхід постмодернізму за своєю суттю не 

рівнозначний заклику до еклектичного цитування та використання легко 

замінних декорацій. Навпаки, потрібно, щоб окремі архітектурні одиниці-

слова не звучали подібно словесним уривкам, але наочно представляли 

логіку і специфічні можливості тієї чи іншої використовуваної мови. Тільки 

тоді виконується постмодерний критерій багатомовності, в іншому ж 

випадку ми отримаємо неорганізований хаос» [26, с.121]. Або ще у праці 

«Наш постмодерний модерн» В. Вельш формулює цю ж саму думку так: 

«Постмодерний плюралізм у жодному разі не означає будь-що, а виступає за 

множинність і різноманіття забов’язань» [27, с.128]. 

Цінність постмодерністського плюралізму також проявляється у галузі 

соціологічного знання. В. Вельш нагадує, що традиційно в області 
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соціологічного аналізу краще говорити не про постмодерне, а про 

постіндустріальне суспільство. І це цілком слушно, адже річ у тому, що цінності 

постмодерної культури і цінності постіндустріального суспільства принципово 

різні. «Якщо сфера промисловості та економіки орієнтується на критерії 

функціональної раціональності та ефективності, – пише В. Вельш, – то 

культура, навпаки, стверджує самореалізацію і насолоду» [26, с.124]. І все ж 

деяка принципова відповідність між постмодерном і загальною 

постіндустріальною ситуацією існує. Адже, як стверджує В. Вельш, притаманні 

постмодернізму диверситивність та різноманітність, властиві одночасно і 

всьому суспільству загалом. «Радикальний плюралізм і неминуча 

гетерогенність, різнорідність різних парадигм – те, що сповідує культурний 

постмодернізм, – є принципом постмодерного суспільства в цілому, оскільки 

воно характеризується множинністю конфліктуючих і непоєднуваних 

критеріїв» [26, с.124]. Тому, прислухаючись до міркувань Деніела Белла, який 

продемонстрував, що подібна гетерогенність в постмодерному суспільстві існує 

не тільки між сферами економіки, культури і політики, але охоплює і окремих 

суб’єктів, позаяк у кожного з нас, як він говорить, різноманітні вподобання, 

кожен з нас має різні інтереси і орієнтується на різні цінності, конфлікти між 

якими неминучі, а примирення неможливе, В. Вельш пише, що «постмодерне 

суспільство невідворотно плюралістичне. І той хто переступає цей плюралізм 

був би: в соціології – невігласом, в політиці – диктатором» [26, с.124]. 

В цілому, В. Вельш порушує вкрай важливу епістемологічну проблему 

об’єктивного і неупередженого відображення методологічного потенціалу 

плюралізму. Розв’язання якої, своєю чергою, дозволить глибше 

переосмислити потенціал постмодернізму. Так, німецький філософ писав: 

«На практиці, однак, надто часто зустрічається саме зовнішня імітація, яка 

абсолютно заслужено породжує антипатію до постмодерної творчості... З 

приводу занепадницьких форм і всілякої дешевини такий вирок 

справедливий. Однак він не порушує суті вдалих форм і мотивів всього 

напряму. Головне в постмодерні – розширення можливостей, що враховує 
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реально існуючий плюралізм, а що стосується звернення до історії, то це 

лише прийом, мета якого – повернути потенціали, втрачені в ході нещадної 

вирубки, проведеної модерном» [26, с.119]. 

Можливість конструктивного наповнення постмодерністським 

рефлексіям щодо наукового знання відзначає вітчизняний філософ 

П. Бублик. Як зауважує філософ, якщо концентруватись на суто 

деструктивному аспекті постмодерністської інтерпретації науки, то пафос 

постмодерну поринатиме передусім у когнітивній байдужості, 

методологічній нерозбірливості і свавіллі науковців, психологізації науки, її 

підкорення політичним потребам пануючої еліти. Проте, на думку 

П. Бублика, існує альтернативна позиція, згідно якої методолог соціально-

наукової діяльності, користуючись постмодерністським же принципом 

множинності інтерпретацій, може дати суто конструктивне витлумачення 

постмодерністським розробкам в галузі філософії й методології науки. «Тоді 

когнітивний плюралізм як норма наукового пізнання гарантує інтелектуальну 

свободу в науці – таку свободу, що є необхідною умовою конкуренції 

наукових теорій і унеможливлює невиправданий монополізм в науці». І далі: 

«Потрібно відмовитись від розуміння когнітивного плюралізму як відмови 

від вибору між теоріями і подальше квазіфункціонування за принципом “і ти 

хороший, і ти хороший”. Радше потрібно говорити про набуття наукою 

внаслідок прийняття когнітивного плюралізму більшої пластичності, 

підвищення здатності до адекватного реагування на нові, нерідко 

парадоксальні, але від того не менш продуктивні ідеї. Когнітивний 

плюралізм в такому разі постає як умова подолання консерватизму науки із 

збереженням її внутрішньої логіки» [21]. 

З огляду на ту надзвичайно важливу роль, яку плюралізм відіграє в 

системі постмодерністського знання, робить висновок П. Бублик, постмодерн 

швидше є продовженням, аніж запереченням модерну. Позаяк нормативна 

функція філософсько-методологічних досліджень, притаманна попереднім 

етапам становлення знання, залишається чільною і в межах 
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постмодерністської парадигми. Формалізація наукової діяльності, 

підвищення її ефективності, уточнення і конкретизація її цілей та 

припустимих (з огляду на соціокультурні наслідки) шляхів реалізації цих 

цілей, зауважує П. Бублик, зберігають за собою регулятивне значення. 

«Когнітивний плюралізм як тактика постмодернізму слугує стратегічній меті 

змусити дослідників бути більш пильними щодо соціокультурного 

середовища, в якому здійснюється їхнє дослідження, підвищити 

внутрішньонаукову методологічну рефлексію, активізувати динаміку 

наукових стереотипів, збільшити когнітивно-адаптаційну здатність науковців 

щодо соціальної реальності, рівень мінливості якої невпинно зростає» [21]. 

З іншого боку, оцінки постмодерністського плюралізму, як і 

постмодернізму загалом, часто бувають діаметрально протилежними. Поряд 

із позитивними судженнями про плюралізм у рамках постмодернізму, мають 

місце також негативні його інтерпретації. Загалом основне спрямування цих 

обвинувачень розгортається довкола проблеми ототожнення плюралізму із 

еклектикою чи релятивізмом.  

Так, російська дослідниця Ольга Ніколаєва в книзі «Сучасна культура і 

Православ’я» розділ, присвячений постмодернізму, називає «Диктатурою 

плюралізму». Головна причина згідно якої авторка цієї книги негативно 

оцінює потенціал постмодернізму полягає в тому, що «замість єдиної 

абсолютної Істини тут виступає якась множинність відносних, суб’єктивних 

“істин”, покликаних мирно співіснувати і взаємного пристосовуватися в 

рамках плюралістичного простору» [128]. Звідси, на її думку, слідує 

еклектичність і цинізм: «Будь-якому стилю постмодернізм воліє еклектику, 

насаджуються принципово несерйозне, грайливе та іронічне ставлення до 

духовних і культурних цінностей...». Це означатиме, вважає О. Ніколаєва, 

«що ангел рівнозначний і рівновеликий демону, благодать не відрізняється 

від марення і принади, живе рівноправно з мертвим, справжнє рівноцінно 

штучному, сакральне амбівалентне профаному, бо все представлено в рівній 
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гідності та рівній нікчемності в просторі постмодерністської цивілізації, 

утворюючій одночасно і звалище, і супермаркет...» [128].  

Негативну оцінку постмодерністського плюралізму виражає російський 

філософ Лев Балашов. На думку Л. Балашова «постмодерністи, цураючись-

уникаючи всяких канонів, стандартів, монізму, єдності, абсолютизму і таке 

інше, кидаються в іншу крайність, а саме, в крайність плюралізму, хаосу, 

анормального, релятивізму» [13]. Як підтвердженням власних слів 

Л. Балашов наводить міркування російського журналіста Віталія Третьякова, 

який в одному із випусків своєї програми «Що робити?», розмірковуючи про 

постмодернізм говорив, що «постмодерніст – це такий актор, який сьогодні 

грає злочинця в кримінальному телесеріалі, а завтра, виступаючи на іншому 

телеканалі, говорить, що у нас багато злочинності і мої діти не можуть 

спокійно ходити по вулиці» [13]. Це твердження, припускає Л. Балашов, 

очевидно змальовує природу безмежного, безпринципного плюралізму 

характерного постмодернізму. 

Серед іншого Л. Балашов акцентує увагу на тому, що постмодернізм в 

своєму безмежному плюралізмі аж ніяк не новий, позаяк вже на початку ХХ 

століття поширювалися подібні погляди. Так, філософ пропонує дослухатися 

до слів російського письменника Леонід Андрєєва, який в одній критичній 

статті з приводу п’єси Максима Горького «Міщани» приблизно так 

характеризує нового тому часу, «прогресивного» обивателя: «Петро не був 

так зашкарубіло нетерпимий до чужих думок, як його батько, він не тільки 

припускав, а й поважав чужі думки, щоб мати можливість потиснути руку і 

мерзотникові. В даний час такий методологічний трюк є однією з основ 

респектабельності різних каліцтв людського суспільства і особистої 

поведінки...» [13]. Такий аргумент, вважає Л. Балашов, розкриває здатність 

плюралістичного підходу забезпечувати можливість повсякчас 

виправдовувати свою власну поведінку. 

Тенденція ототожнювати програми плюралізму з еклектикою та 

релятивізмом притаманна російській дослідниці Ользі Білан. У статті 
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«Сутність постмодернізму в “постіндустріальному” суспільстві» авторка 

цілком слушно зауважує, що «постмодерністський умонастрій зазнає на собі 

відбитку розчарування в ідеалах. Постмодерністи прагнуть показати реальну 

багатоликість істини, множинність її смислів, яка не зводяться до якогось 

одного центрального знаменника. Плюралізм можна вважати серцевиною 

постмодерності» [19, с.144]. Проте трактуючи плюралізм дещо 

релятивістськи, авторка вбачає у суспільному різноманітті устремлінь, 

множинності інтересів, несхожості вподобань, риси безладності, відсутності 

будь-якої організованості. Затим О. Білан пише: «Дія, керована плюралізмом 

думок, може привести лише до плюралізму дій, бо плюралізм є відсутність 

цих принципів, тобто безпринципність. Постмодернізм пропонує критику 

«соціальної тоталізації», але не претендує на створення завершених 

позитивних програм або концепцій. Головне в постмодернізмі – два засоби 

боротьби проти елітарності: несхожість і еклектизм» [19, с.146]. 

Загалом, критика постмодерного плюралізму властива підходам 

О. Ніколаєвої, Л. Балашова чи О. Білан, має певні спільні риси. Усі вони 

декларують думку, у якій плюралізм позбувається власної самобутності та 

ототожнюється з еклектикою чи релятивізмом. Раніше ми звертали увагу на 

те, що плюралізм може трактуватися і у такому значенні, однак 

підкреслювали, що це не відповідає методологічному потенціалу 

плюралістичного підходу. Понад те, якщо пригадати міркування інших 

теоретиків постмодернізму, як-от І. Гассана чи В. Вельша, то запропонована 

аргументація О. Ніколаєвої, Л. Балашова чи О. Білан, не відповідатиме 

плюралістичним тенденціям постмодернізму. Позаяк поряд з тенденціями 

принципового неприйняття постмодернізму з властивими йому інтенціями до 

різноманіття та гетерогенності, існують інші точки зору, згідно яких 

множинність не лише не елімінується, а навпаки набуває ствердного та 

конструктивного характеру.  

Властива постмодернізму прикметна риса радикального заперечення 

всього всеосяжного, універсального і абсолютного, одним із наслідків якої є 
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безперечно плюралізм, водночас не може бути суто його відмінною 

новацією. До цього постмодернізм прийшов не зовсім самостійно, а 

внаслідок попередньому ходу розвитку філософії. У зв’язку з цим 

О. Ратнікова зазначає: «У критиці абсолютів, порожніх, неефективних 

абстракцій і догматично обстоюваних канонів у постмодерністів було чимало 

попередників. Серед них несправедливо мало уваги, на наш погляд, 

приділяють одному із засновників прагматизму В. Джеймсу» [156, с.68]. 

Відтак, погоджуючись із О. Ратніковою, щодо певного паралелізму 

методологічних програм прагматизму та постмодернізму, дослідимо роль та 

місце плюралістичного підходу в прагматизмі та визначимо яким чином ідеї 

прагматистської філософії позначилися на становленні постмодернізму.  

Значення плюралізму для прагматистської філософії важко переоцінити. 

Уже сам В. Джеймс, один із засновників цього філософського руху, писав: 

«Прагматизм, який чекає емпіричної відповіді на запитання про остаточний 

баланс єдності й окремішності речей, повинен, зрозуміло, стати на бік 

плюралізму» [49, с.77]. Варто наголосити, що наведене висловлювання 

американського філософа не лише підтверджує взаємозалежність 

прагматизму та плюралізму, а й демонструє ключові положення 

прагматичного методу В. Джеймса, зокрема в контексті проблеми «єдиного й 

множинного». Розглянемо основні тези прагматистської програми 

В. Джеймса, заразом проілюструємо місце у ній плюралістичного підходу. 

Очевидно, що проблема «єдиного й множинного» посідає у творчості 

В. Джеймса особливе місце. Позаяк від самого початку філософ красномовно 

засвідчує її виняткову значущість: «Класифікація за ознакою віри в єдине або 

в множинне – це класифікація з максимальною кількістю наслідків» [49, 

с.62]. Російський філософ, Федір Фокєєв, з приводу цього писав, що 

«Джеймс формулює відповідне питання як дилему в області онтології, 

одночасно зачіпає теорію істини, теологію та інші аспекти його концепції. 

Проблема «єдиного і множиного» посідає центральне місце в роздумах 

філософа в силу різноманіття і значущості практичних наслідків, які 
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потенційно містить в собі її рішення» [200, с.126]. Можливо саме тому 

В. Джеймс наголошував, що володіючи знанням про когось як заповзятого 

моніста, чи як плюраліста, «відразу більше знатимете про інші його погляди, 

ніж коли б йому дали якесь інше ім’я із закінченням на “-іст”» [49, с.62]. 

Розмірковуючи про людський розум та його потреби, В. Джеймс дійшов 

висновку, що потреба в єдності є тільки однією з них. «Наш розум націлений 

на щось інше, ніж єдність чи розмаїтість, узяті порізно. Це – цілісність. Для 

цього однаково важливе як знайомство з розмаїтою реальністю, так і 

розуміння зв’язків у ній. Пристрасть допитливості паралельна пристрасті до 

систематизації», зазначає В. Джеймс [49, с.62-63]. Але при цьому філософ 

звертає нашу увагу на те, що історично склалася дещо інша ситуація, згідно 

якої єдність речей завжди розглядалася як щось, так би мовити, «більш 

прекрасне», ніж їхня розмаїтість. Наче моністична концепція, що світ є 

одним великим цілим з усіма його частинами, які перебувають у русі 

одночасно й взаємопов’язані, володіє монополією на істину, чи здається 

чимось більш прекрасним та величним. 

Своєю чергою В. Джеймс «прагне створити концепцію, проміжну 

стосовно крайніх форм монізму і плюралізму. Цей намір пов’язано не тільки з 

завданням примирення протилежних сторін в дискусії про «єдине та 

множинне», але також із тим, що прагматистський підхід породжує аргументи 

на користь обох гіпотез» [200, с.126]. Аргументом на користь такого 

положення слугуватиме характерний для прагматизму принцип оцінки ідей 

згідно емпіричної ефективності і отриманих таким чином результатів.  

Позаяк при всій красі моністичної концепції, або, як пише В.  Джеймс, 

що завдяки її розповсюдженості цю концепцію можна визнавати складовою 

частиною «здорового глузду» філософії, вона, «узята в цій абстрактній 

первинній формі... занадто невизначена й навряд чи заслуговує на те, щоб 

витрачати розумові сили для її обґрунтування» [49, с.63]. Філософ Ф. Фокєєв, 

пояснює зміст цих заперечень В. Джеймса таким чином, що «моністична 

гіпотеза занадто абстрактна, безплідна і викликає уявлення про відчуження. 



54 
 

Так, спільною рисою моністичних концепцій є заперечення всіляких 

відмінностей і опозицій в єдиній основі світу. Зокрема, спостережувані в 

досвіді і суттєві з практичної точки зору відмінності в цінності речей або 

вчинків не знаходять відображення в моністичній онтології, через що 

представляються нереальними» [200, с.129]. Тим-то В. Джеймс, звертаючись 

до емпіричного положення мовить, що емпірики не такі засліплені. Адже 

«єдність не закриває від них інших речей, не охолоджує їхньої допитливості 

й зацікавленості конкретними фактами» [49, с.63].  

Отож виходить, що з одного боку, світ, поза сумнівом, є одне ціле, 

інакше як міг би він узагалі бути світом, а з іншого, світ представлений 

комплексом численних взаємодій і зв’язків, що об’єднують його частини. А 

втім, вважає В. Джеймс, неможливо однозначно знати, чи репрезентує 

наявний досвід універсальну єдність світу в цілому, оскільки цей досвід 

перманентно незавершений і постійно розширюється за рахунок нових 

частин, які доповнюють уже існуючу картину. Відтак позицію, яку тут 

обіймає прагматизм, філософ описує так: «На основі критерію практичних 

наслідків, які випливають із різних теорій, він повинен однаково відкинути 

як абсолютний монізм, так і абсолютний плюралізм. Світ є єдиним цілим 

настільки, наскільки його частини сполучені між собою якою-небудь 

визначеною формою зв’язку. Він є множинним настільки, наскільки ми не 

знаходимо певної форми зв’язку. І нарешті, він стає дедалі більше 

об’єднаним, принаймні, завдяки тим системам зв’язків, які виявляються з 

плином часу внаслідок наполегливості людей» [49, с.75]. 

Стає все більш очевидним, що саме поняття «поміркованого плюралізму» 

найкращим чином відповідає концепції досвіду в прагматизмі В. Джеймса. Це 

пов’язано з тим, що людині не підвладно одразу збагнути, чи світ є простим і 

чистим універсумом, чи він є простим і чистим мультиверсумом, бо насправді 

він не є ні тим, ні іншим. Як пише В. Джеймс: «“світ – єдиний” настільки, 

наскільки наш досвід демонструє його цілісність, єдиний у багатьох проявах 

типів зв’язків. Але він також і не єдиний настільки, наскільки наш досвід 
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демонструє багато різноманітних типів браку зв’язків. Тобто, єдність і 

множинність світу виявляються у відношеннях, які ми можемо 

виокремлювати... Щоб точно розпізнати всі різноманітні форми його єдності, 

потрібно стільки ж різноманітних програм наукового дослідження» [49, с.71].  

Таким чином, завдяки прагматизму і його питанням про природу єдності 

світу, чи практичних результатів визначення цієї єдності, відтерміновується, 

або ж утримується гарячкове захоплення нею як принципом піднесеності та 

величності. Це своєю чергою продукує можливість, як говорить В. Джеймс, 

зануритися в потік досвіду з холодною головою. Хоча з іншого боку, філософ 

не заперечує того факту, що можливо «ми справді знайдемо в цьому потоці 

набагато більше зв’язку та єдності, ніж очікуємо зараз, але принципи 

прагматизму не дозволяють заздалегідь заявляти про абсолютну єдність із 

будь-якого погляду» [49, с.71].  

Одним із таких принципів якраз і є поміркований плюралізм, який 

задовольняється виваженим поглядом засвідчити рівність прав за єдиним і 

множинним. Це явище прагматистської філософії Ф. Фокєєв називає 

«помірним плюралізмом» і описує його наступним чином: «проблема єдності 

і різноманіття в метафізиці В. Джеймса не вирішується односторонньою 

перевагою крайньої плюралістичної точки зору. Виходячи з прагнення до 

примирення різних позицій, філософ вважав за краще помірний плюралізм як 

найменш догматичну концепцію, яка допускає існування будь-якої міри 

фактичної єдності в світі» [200, с.132]. 

Поняття поміркованого плюралізму, на наш погляд, позначає 

методологічну стратегію прагматизму, яка, по-перше, протистоїть 

різноманітним теоріям абсолютного, остаточного, виняткового характеру, по -

друге, втілюється як певна програма «пом’якшення» теорій, а отже й 

усвідомлюється як менш догматична позиція, в порівнянні з монізмом. 

Позаяк «найменший натяк на плюралізм, наймізерніша спроба якої -небудь із 

частин Всеєдиного звільнитися від контролю цілого зруйнували б його 

єдність. Абсолютна єдність не дозволяє існування ступенів – так само було б 
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безглуздо говорити про абсолютну чистоту води, якби в ній існував хоча б 

один холерний вібріон. Навіть безкінечно мінімальна незалежність якої -

небудь найменшої частини була б так само згубною для абсолютного, як 

холерний вібріон» [49, с.76-77]. 

З іншого боку, плюралізм не потребує такої ригористичності підходу і 

припускає, що кількість спостережуваних проявів множинності не має 

вирішального значення і навіть може бути мінімальною. Понад те, «за умови, 

що ви визнаєте певну окремішність речей, певний вияв незалежності, хоча б 

трішечки свободи у взаємодії частин, хоча б незначну присутність реальної 

новизни й випадку, – писав В. Джеймс, – плюралізм цим вдовольняється й 

готовий поступитися та визнати яку-завгодно міру справжньої єдності. З 

погляду плюралізму питання про масштаби єдності в речах може бути 

вирішене лише емпірично» [49, с.77]. 

Таким чином, поміркованість плюралістичного підходу, на якому стоїть 

прагматизм, сприяє передусім тому, що прагматизм «визнає можливим, що 

колись найбільш прийнятною з усіх гіпотез може виявитися навіть гіпотеза про  

повну єдність речей, про єдиного суб’єкта пізнання, єдине походження, гіпотеза 

про всесвіт, який цілісний і єдиний із будь-якого погляду. Але поки що випадає 

чесно прийняти протилежну гіпотезу про світ, який усе ще не цілком єдиний і, 

можливо, приречений назавжди залишатися таким. Це і є вчення плюралізму. І 

далі: «Оскільки абсолютний монізм не дозволяє навіть розглядати його 

серйозно й від самого початку ставить на ньому печать ірраціональності, то 

зрозуміло, що прагматизм повинен відвернутись од абсолютного монізму і 

прямувати більш емпіричним шляхом плюралізму» [49, с.77]. 

В цілому, іменуючи концепцію прагматизму В. Джеймса поміркованим 

плюралізмом, ми наділі пересвідчимось, що в системі філософського знання 

повсякчас існували її прибічники. Ба більше, переважно саме цим 

мислителям належать найбільш виваженні та найбільш глибокі думки щодо 

особливостей функціонування та меж застосування концепції плюралізму в 

філософському та науковому знанні. Приміром, коли Г. Шпінер зазначає, що 
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жодна точка зору не може претендувати на статус плюралізму, позаяк 

плюралізм теорій має місце тоді і лише тоді, коли існує плюральність теорій, 

які знаходяться один до одного у відношенні взаємної критики, тим самим 

підтверджує поміркованість плюралістичного підходу. Або ж коли 

П. Феєрабенд намагається одночасно поєднати, на перший погляд абсолютно 

несумісні, принцип проліферації та принцип «впертості». Чи перспективна 

концепція Р. Гіра з апеляцією до натуралізму. Згідно якої теоретичні 

перспективи, навіть вельми об’ємні, залишаються лише перспективами, а не 

абсолютами. Тим-то натураліст, пориваючи з надприродним та апріорним, 

писав Р. Гір, може чекати доти, доки успіху не буде досягнуто. Також 

дисциплінарний підхід Ст. Келлерта, котрий передусім означає використання 

кількох підходів саме тоді, коли це необхідно. Проте інколи одного підходу 

цілком достатньо, а збільшення їхньої кількості не принесе дослідженню 

ніякої користі. Чи аргументація Л. Столовичем принципу додатковості на 

прикладі закону виключення третього. Або ж думка українського філософа 

В. Шкоди, який зазначав, що з логічної точки зору принцип плюралізму та 

принцип монізму взаємопов’язані і багато інших прикладів.  

А втім, умовивід, що саме творчий доробок В. Джеймса сприяв тому, аби 

плюралізм почав сприйматися науковим співтовариством неупереджено, надто 

серйозне зауваження, яке вимагає більш детального та спеціального 

дослідження. Яке ми продовжимо здійснювати у межах наступних розділів нашої 

дисертації. Все ж одне можна сказати напевно, ідея В. Джеймса, що множинне і 

єдине повинні співіснувати, відображає один із найпрогресивніших та головне 

актуальних підходів тлумачення розмаїтості речей та багатоманіття світу.  

Не підлягає сумніву, що методологічний потенціал закладений у цьому 

принципі очевидно реалізує себе також у межах постмодерністської філософії. 

Адже саме такого ґатунку міркування належать теоретикам постмодернізму, 

котрі відкидаючи крайнощі аргументації намагаються балансувати на 

ствердних та позитивних аспектах як множинності, так і єдності. Вочевидь 

реалізація цієї настанови розгортається на тлі протиставлення модерну та 
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постмодерну, і, що важливо, в результаті такого експерименту останній 

ідентифікується вже не як анти-модерн чи транс-модерн. Опираючись на 

принципи плюралістичного підходу, постмодерн починає тлумачитися не як 

заклик тотального заперечення модерну, категоричного неприйняття будь яких 

його ідеалів та норм, а як картина ширшого світогляду, яка, безперечно, 

включатиме й модерн. Підтвердженнями слугують, проаналізовані у нашому 

дослідженні, міркування Ж.-Ф. Ліотара, П. Козловського, І. Гассана, В. Вельша.  

Підбиваючи підсумки потрібно сказати, що поняття «плюралізм» по 

відношенню до постмодерністського дискурсу набуває свого істинного 

теоретичного значення у різних інтерпретаціях. З одного боку, як його 

позитивна характеристика, згідно якої теоретики постмодернізму характерний 

для нього плюралізм розглядають як явище безперечно позитивне, який 

виражає саму динаміку життя, і відповідну міру демократичності і 

толерантності суспільства. З іншого, наділяють негативними та деструктивними 

якостями, вбачаючи у ньому синонім байдужості, безпринципності та 

радикальної релятивізації. Однією з причин того, чому мають місце такі полярні 

позиції, тенденція ототожнювати смисл плюралістичного підходу з подібними 

йому, проте відмінними, підходами еклектики та релятивізму. А втім, 

незважаючи на різноманіття можливих підходів верифікації ролі плюралізму, 

не викликає сумніву той факт, що плюралізм в різних його проявах являє собою 

характерну особливість постмодернізму. Тому між рішучими противниками 

постмодернізму з властивим йому плюралізмом і його апологетами 

розміщується поміркована позиція, згідно якої вбачають як позитивні, так і 

негативні сторони постмодерністського дискурсу. 

Для нас ця характеристика важлива ще й тому, що принципова 

невизначеність і розпливчастість постмодерна не повинні бути перешкодою 

інтелектуальному осмисленню його природи. Позаяк це означає, що ситуація 

постмодерну повинна стати об’єктом філософської рефлексії, кінцевою 

метою якої є виявлення та опис прикметних ознак постмодерну, чільною 

поміж яких є плюралізм. Як писав з цього приводу В. Вельш, «постмодерн 
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тут осмислений як конструкція радикальної плюральності, а постмодернізм 

захищається як його концепція» [27, с.15]. 

Важливим аспектом застосування плюралізму в рамках 

постмодерністського дискурсу є власне стратегія становлення постмодерну, 

як своєрідного культурного феномену. Відтак можна припустити, що зміна 

історичних епох, інакше кажучи, розв’язання проблеми співвідношення 

постмодерну і модерну, пропорційна зміні рівня актуалізації плюралізму.  

Згідно Л. Столовича, плюралістичний постмодернізм або 

постмодерністський плюралізм заперечуючи класичну традицію 

протиставляє себе епосі модерну, проте таке протиставлення набуває 

оригінального вигляду: постмодернізм плюралістично включає в собі і 

домодерні, і модерні елементи попередньої культури. Щодо мистецтва, 

відзначає Л. Столович, то таке включення відображає своєрідний діалог з 

минулим, у вигляді використання з нього цитат і іронічного їх 

переосмислення [див.: 178, c.290-291]. 

На цьому ж наголошував В. Вельш, коли говорив про популярну для 

сучасників помилку ідентифікувати постмодерн як анти-модерн чи транс-

модерн. Сприяє цьому, як вважає німецький філософ, сам термін. Однак 

некоректність таких зауважень В. Вельш пояснює наступним чином: по-

перше, якби постмодерн дійсно прагнув стати транс-модерном, то для цього 

слід було б просто продовжити інноваційну схему модернізму і зробитися 

модерним. А по-друге, якби в постмодерні йшлося суто про заперечення 

модерну і його подолання, то нічого не змінилося б; тільки традиція, яку 

видворяли б, звалася б «модерн». «Але ж постмодерн якраз і не охоплений 

цим типово модерністським «транс»- і «анти»-пафосом. Натомість він 

переходить до принципового плюралізму, – зазначає В. Вельш. – А останній, 

в свою чергу, містить у собі як минуле, так і сьогодення, він – на відміну від 

будь-якого анти-модернізму – включає в себе саме модерн, розміщуючи його 

на почесне, але не виняткове місце» [26, с.131]. 
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Звідси, слушними є зауваження Ж.-Ф. Ліотара, що постмодерн 

розкриває себе не після модерну, уникаючи будь яких стереотипів щодо 

«транс»- і «анти»-модерну, а в певному відношенні до нього. Постмодерн, 

зазначає французький філософ, «вже перебував у модерні, лише непомітно».  

Відтак, нехитрих протиставлень модерна і постмодерна явно 

недостатньо, позаяк така позиція бачить постмодернізм лише під одним 

кутом зору. Отож, знову ж таки повертаючись до В. Вельша мовимо, що ні 

хибне за змістом розуміння постмодерна як анти-модерна, ні хибне, щодо 

форми, розуміння його як транс-модерна, «несумісне з істинною ідеєю та 

смисловим ядром постмодерну, з принциповим плюралізмом» [26, с.132]. 

Насамкінець зауважимо, що притаманний сучасності плюралізм 

проявляється не тільки тому, що в ній панує плюралістичний за своєю 

природою постмодернізм, але також і тому, що в ній присутні, організовуючи 

часом складний діалог, взаємовиключні явища, які не укладаються в те, що 

називають постмодернізмом.  
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Висновки до І розділу 

 

Перший розділ присвячено історико-філософському та інтранауковому 

аналізу витоків проблеми плюралізму. Здійснено спробу визначення наукового 

статусу плюралізму, розкрито особливості становлення проблеми плюралізму 

як історичного процесу, що має відповідні контексти, етапи й особливості.  

Обґрунтовується думка, що реалізація методологічного потенціалу 

плюралізму залежать від глибини розуміння витоків і змісту поняття. 

Визначаються тенденції, що зумовлюють інституціалізацію плюралізму на 

рівні загальнофілософської та наукової проблеми. Становлення ідеї 

плюралізму детерміноване соціокультурними і гносеологічними чинниками.  

На прикладі понять “плюралізм філософських учень”, “плюралізм 

філософії” та “філософський плюралізм” з’ясовано, що для філософії 

плюралізм цілком прийнятний і виправданий, адже виконує специфікуючу та 

системотворчу функцію. Негативне ставлення до філософського плюралізму – 

вже застаріле переконання. Однак актуалізація його потенціалу загострює 

питання щодо причин його виникнення. Встановлено, що, з одного боку, 

філософський плюралізм зумовлений переважно зовнішніми, чинниками, а з 

іншого – пов’язаний з індивідуальністю творців філософських систем. 

Показано, що в науці, на відмінно від філософії, в якій плюралізм постає в 

силу її природи, він виникає вимушено й зумисне, як “природна” реакція на 

багатогранність і складність досліджуваного об’єкта і як результат процесу 

становлення наукового знання, зміни і розвитку його ідеалів, принципів, 

критеріїв, норм і т. ін. 

Також представлено результати філософської рефлексії феномену 

плюралізму в традиції філософсько-методологічної думки постмодернізму та 

прагматизму. Важливим аспектом розуміння ролі плюралізму в 

постмодерністському дискурсі є стратегія його становлення як своєрідного 

культурного феномену. За Л. Столовичем, постмодернізм, заперечуючи класичну 

традицію, протиставляє себе добі модерну, плюралістично включаючи і 
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домодерні, й модерні елементи попередньої культури. На цьому ж наголошує 

В. Вельш, критикуючи поширену серед сучасників помилку визначення 

постмодерну як анти-модерну чи транс-модерну. Справжнім смисловим ядром 

постмодерну є принциповий плюралізм. Слушними є зауваження Ж.-Ф. Ліотара, 

що постмодерн розкриває себе не після модерну, а в певному ставленні до нього. 

Постмодерн уже перебував у модерні, лише неявно.  

Важливо наголосити, що протиставлення модерну і постмодерну 

недостатньо, тому що така позиція бачить постмодернізм лише під одним 

кутом зору, в результаті чого постмодернізм позбувається власної 

самобутності, плюралізму, ототожнюється з еклектикою чи релятивізмом. 

Саме на ґрунті плюралістичного підходу постмодерн постає не як заклик до 

тотального заперечення модерну, категоричного неприйняття будь яких його 

ідеалів і норм, а як картина ширшого світогляду, що, безперечно, включатиме і 

модерн. Підтвердженнями слугують проаналізовані в нашому дослідженні 

міркування Ж.-Ф. Ліотара, П. Козловського, І. Гассана, В. Вельша та ін. 

Досліджено також особливості плюралізму в контексті прагматистської 

філософії та його креативний потенціал. Концепцію плюралізму В.  Джеймса 

можна назвати поміркованим плюралізмом, який зіграв надзвичайно важливу 

роль в історії становлення цієї концепції, корелюючи з новітніми 

інтерпретаціями методологічної програми плюралістичного підходу в 

філософії науки. 

Втім, аби плюралізм став можливим у філософії та методології науки, 

потрібно, насамперед, усунути деякі стійкі стереотипи, які заважають 

осмислювати його проблематику в контексті нового образу науки та сучасної 

культури загалом. Постає справедливе питання, чи прийнятний плюралізм як 

засіб інтерпретації науки? Чи ефективний він як принцип пізнавальної 

діяльності? В чому полягає специфіка та методологічний потенціал 

плюралізму в науковому пізнанні? Перспектива розв’язання зазначених 

питань слугуватиме метою подальшого дослідження.  
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РОЗДІЛ ІІ. ПЛЮРАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД У СФЕРІ ЗНАННЯ ТА 

ЙОГО МОТОДОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ  

 

2.1. Особливості та методологічний потенціал плюралізму  

в науковому пізнанні 

 

Актуалізація плюралізму, як і те, що він впродовж тривалого часу 

розвивався немов би на периферії загальнонаукового поступу, стимулювала 

постановку проблеми про способи обґрунтування його науковості. На 

підставі аналізу різних концептуальних модусів плюралізму актуалізується 

його методологічний потенціал, обґрунтовується ідея, що в науковій 

діяльності плюралізм не лише припустимий, але й евристично значимий. 

Відтак, у першій частині другого розділу нашого дисертаційного 

дослідження йтиметься про специфіку та методологічний потенціал 

плюралізму в дослідженнях наукового пізнання. 

Щонайперше, варто звернути увагу на те, що фундаментальних робіт, 

присвячених проблемі плюралізму та експлікації його методологічного 

потенціалу в науці небагато. Серед найбільш ґрунтовних досліджень 

зазначеної проблеми потрібно виокремити насамперед роботу радянського 

філософа, фахівця з теорії пізнання і методології науки А.В. Кезіна 

«Науковість: еталони, ідеали, критерії» (1985 р.) [78] і дослідження в 

«Філософія і методологія науки» (1996 р.) [76]. Працю російського філософа 

І.Т. Касавіна «Теорія пізнання в полоні анархії» (1987 р.) [72] та написану в 

співавторстві з З.А. Сокулер книгу «Раціональність в пізнанні та практиці» 

(1989 р.) [71], у якій автори захищають плюралістичний погляд на 

раціональність. Варте уваги багатотомне дослідження теорії пізнання 

В.А. Лекторського та Т.І. Ойзермана, зокрема том присвячений пізнанню 

соціальної реальності [183], монографія російської дослідниці О.А. Мамчур 

«Об’єктивність науки і релятивізм» (2004 р.), присвячену дискусіям в сучасній 
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епістемології з приводу об’єктивності наукового знання [109], монографія 

Л.Н. Столовича «Плюралізм в філософії та філософія плюралізму» (2005 р.), у 

якій поряд із оригінальною концепцією автора розкривається потенціал 

плюралістичної методології [178], підсумкове дослідження багаторічної 

роботи В.А. Канке «Теорія концептуальних переходів і осягнення 

плюралізму» (2011 р.), у якому автор осмислює можливість концептуально 

опанувати плюралізм [66], а також книга професора І.3. Шишкова – 

фундаментальне дослідження філософії німецького критичного раціоналізму – 

у якій чільне місце посідає проблема теоретичного плюралізму [221]. Уваги 

заслуговують також сучасні колективні дослідження проблеми плюралізму під 

керівництвом В.А. Лекторського – «Релятивізм, плюралізм, критицизм: 

епістемологічний аналіз» (2012 р.) [159] та «Релятивізм як хвороба сучасної 

філософії» (2015 р.) [158]. 

Що ж стосується західноєвропейської та американської традиції 

філософування, проблема методологічного потенціалу плюралізму в 

науковому пізнанні представлена низкою фундаментальних досліджень. 

особливої уваги заслуговують розвідки Г. Альберта, В. Вельша, 

Ю. Габермаса, І. Гассана, В. Джеймса, Н. Картрайт, Н. Кертж, В. Кнорппа, 

Т. Куна, І. Лакатоса, Г. Лєнка, Ж.-Ф. Ліотара, А. Наеса, Г. Ніколіс, Г. Патнем, 

К. Попера, І. Пригожина, Н. Решера, Р.Рорті, Д. Стампа, С. Тулміна, 

Р. Фейнмана, П. Феєрабенда, Дж. Холтона, Г. Шпінера та ін. 

Виняткового значення набуває колективна розвідка центру філософських 

досліджень науки штату Міннесоти (США), об’єднана загальною темою 

«Науковий плюралізм» (2006 р.) [252]. У рамках цієї розвідки, філософи, на 

кшталт Стівена Келлерта (Stephen H. Kellert), Гелен Лонгіно (Helen E. Longino), 

Кеннета Вотерса (C. Kenneth Waters), Рональда Гіра (Ronald N. Giere), Алана 

Річардсона (Richardson W. Alan), Естер-Міріам Сент (Esther-Mirjam Sent) та ін., 

досліджують різноманітні аспекти плюралістичного підходу в науковому 

пізнанні. Зокрема місце та значення плюралізму в економічних дослідженнях, 

математиці, квантовій динаміці, проблем розуму і тіла, міждисциплінарних 
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підходів, тлумачення гено-центричної біології тощо.  

У вітчизняному філософському дискурсі явно проглядається тенденція 

дефіциту спеціальних та системних досліджень з приводу осмислення 

потенціалу плюралізму в філософсько-методологічному та науковому 

пізнанні. Після монографії харківського науковця В. Шкоди «Виправдання 

різноманіття: принцип поліморфізму в методології науки» [223], написаної на 

початку 90-х років ХХ століття, тема плюралізму в системі наукового знання 

так і не стала предметом комплексного аналізу в межах філософії науки.  

Втім, не можна не відзначити низку вітчизняних розвідок в яких 

визначення плюралізму обумовлено конкретними дослідницькими 

завданнями. Так, доречно сказати про розвідку присвячену методологічному 

плюралізму, зокрема постпозитивістської філософії науки, чернівецьких 

філософів Б.В. Починка та І.Б. Починок [див.: 152, с.258-283]. Також варто 

згадати про дослідження криворізького філософа А.І. Абдули [1], в контексті 

диференціації філософсько-методологічного значення плюралізму та 

релятивізму. Розвідку присвячену суголоссю постмодернізму та 

плюралістичного підходу О.В. Ратнікової [155], а також аналізу особливості 

плюралізму в філософії Р. Рорті [156]. Осмислення потенцій «когнітивного 

плюралізму», здійснене П.І. Бубликом [21], і ще чимало важливих і 

актуальних досліджень проблеми плюралізму українськими філософами 

(Т. Білоус, І. Владленової, І. Добронравової, В. Загороднюка, М. Манчул, 

М. Марчука, О. Погорєлова, Н. Поліщук, Р. Рошкульця, В. Чуйка та ін.). 

Будь-яка дискусія про плюралізм передбачає, що від початку у нас існує 

чітке розуміння цього явища, а також чітке уявлення про те, яким чином 

можливий плюралізм в тому чи іншому аспекті обговорення, в даному 

випадку – у філософії та методології науки. Аналіз останніх досліджень та 

публікацій виявив своєрідну тенденцію, відповідно до якої, поняттям 

«плюралізм» оперують досить вільно, вважаючи його зміст чимось 

самоочевидним. Як зазначає російська дослідниця Юлія Чуркіна: «в 

найпершому наближенні, плюралізм є просто припущення існування безлічі 
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засад і причин у світі» [214, с.42]. Це, так би мовити, світоглядне розуміння 

плюралізму, перше та найбільш узагальнене його означення.  

Однак, з іншого боку, більш поглиблене дослідження проблеми 

плюралізму, як то у рамках філософського чи конкретно-наукового, виявляє 

труднощі у визначенні змісту поняття. Поряд із актуалізацією терміну 

«плюралізм» у повсякденній мові, в якості спеціального поняття він, можливо, 

ще недостатньо визначений. «Водночас, не можна не відзначити, – пише 

Станіслав Фєдорін, – що широке практичне впровадження в життя 

плюралістичного підходу випереджає його теоретичне осмислення» [187, с.3].  

Серед причин такого відверто спізнілого інтересу до природи 

плюралізму одна принаймні не викликає жодних сумнівів. «У даному 

випадку ми можемо говорити про той самий феномен, який на десятиліття 

загальмував становлення генетики, кібернетики і багатьох інших наукових 

галузей, у незалежному розвої котрих комуністична ідеологія 

(небезпідставно, до речі) вбачала загрозу для своєї панівної ролі в 

суспільстві»
16

 [114, c.7].  

Аналізуючи досвід історичних трансформацій радянського етосу науки, 

С. Фєдорін закономірно відзначає динаміку змін, яка репрезентує 

особливості впровадження плюралізму в практику наукових досліджень: 

«Чимала кількість літератури, присвячена проблематиці плюралізму, видана 

до перебудови, фактично втратила своє значення або потребує 

переосмислення» [187, с.3]. Насамперед, необхідність в переосмисленні 

зумовлена тим, що в радянському варіанті марксистської філософії 

плюралізм розглядався як явище суто негативне.  

Вчені радянського періоду, зокрема такі як А. Кожаров, А. Богомолов, 

Т. Ойзерман, В. Ільїн, Е. Кузьмін, Г. Ашин, І. Гундобін, О. Момджян, 

Л. Белюченко, В. Гулієв, В. Воротілін тощо приділяли увагу плюралізму 

                                                                 
16

 Щоправда, наведене міркування М. Марчук використовує для того, аби з'ясувати причини запізнілого 

розвитку аксіології, як загальнотеоретичної дисципліни, у вітчизняній культурі, у порівнянні з 

європейською філософською традицією. Однак, нам здається, що наведений аргумент цілковито 

релевантний і щодо проблеми інституалізації плюралізму  та повною мірою відображає те становище, у 

якому опиналась і філософія, і наука в радянський період.  
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переважно у зв’язку з ідеологізованою критикою соціальних та 

методологічних теорій Заходу
17

. Поширеною була думка, що саме 

буржуазний ідеалізм здійснив «просування «гносеологічного» плюралізму на 

передову боротьби з діалектичним матеріалізмом» [58, с.59]. 

Безумовно, сказане зовсім не означає, що зусилля радянської філософії 

були безпідставні і абсолютно безплідні, втім, варто наголосити, що свідомо 

обмежуючи себе ідеологічними зобов’язаннями, марксистсько-методологічна 

догматика була приречена на стагнацію. Проголошення «марксизму-

ленінізму» «вершиною» філософської думки, «єдино правильною» 

філософською концепцією, ставило під сумнів евристичний потенціал 

філософського та наукового знання загалом. Якщо й існував творчий діалог 

різних точок зору, то він неминуче набував відтінку ідеологічного 

протистояння. В такому ключі будь-яке інакомислення проголошувалося 

ворожим інтересам держави та народу. «Урівняти, знівелювати, стерти всі 

межі і подолати всі розбіжності, знеособити, уніфікувати, – пише В. Шкода, – 

ось імперативи тієї системи влади, яка отримала назву командно-

адміністративної» [223, с.3]. І далі, автор цих слів запитує: чи можливо, аби 

«практика, яка десятки років опиралася на ці імперативи, могла породити в 

головах людей щось інше, аніж ідеал одноманітності?» [223, с.3]. 

Зрозуміло, що у пострадянській ментальності плюралізм став 

актуальним у зв’язку з демократизацією і суспільства, і методологічної 

свідомості науки. «У пострадянській українській і російській філософії, що з 

великими труднощами намагається розпрощатися з успадкованими від 

«єдино правильної» та «єдино наукової» філософії діалектичного та 

історичного матеріалізму (з науковим комунізмом і науковою 
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 Потрібно сказати, що із зняттям ідеологічного тла та лібералізацією пострадянської суспільної свідомості, 

перемінюється також напрям теоретико-методологічних досліджень деяких філософів. Так, наприклад, 

кардинально змінюється ставлення радянського філософа Т. Ойзермана до плюралізму, зокрема явища 

«плюралізму філософських вчень», яке раніше, він, як і його колеги філософи-марксисти, вважав «історично 

перехідним процесом, який з необхідністю завершується створенням науково -філософського світогляду» [136, 

с.13]. «Ймовірно, тоді я був переконаний, – трохи згодом пише Т. Ойзерман, – що діалектичний матеріалізм 

повинен завершити історію філософії. Адже і Гегель говорив, що історія має не тільки свій початок, але і 

кінець. Слава Богу, що мені вдалося виправити цю свою оману» [137, с.8].  
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політекономією це сталося простіше), – пише М. Марчук, – відбувається 

кардинальна зміна категорійно-поняттєвого та методологічного базису 

дослідження знання, розуміння його соціокультурних основ, ідеалів і норм, 

цілей і ціннісних орієнтацій» [115, с.4]. 

На думку В. Шкоди, з яким важко не погодитись, після десятиліть 

панування концепції одноманітності наполегливо потрібно повернути 

вектор наукових пошуків у інший бік. Для того аби досягти належного  

взаємозв’язку категорій єдиного та різноманітного, «потрібно відновити в 

правах і навіть звеличити різноманіття» [223, с.3]. В результаті різкої зміни 

вектору, ми вважаємо, існує певна загроза, що разюча критика та цілковите 

неприйняття плюралізму підмінятиметься легковажною абсолютизацією. З 

цього приводу С. Фєдорін пише: «...значна кількість публікацій про 

плюралізм, що з’явилося протягом останніх років, перебуває в залежності 

від потреб поточних суспільних змін. У цих публікаціях виявилася 

тенденція, зворотна до однобічного відкидання плюралізму – плюралізм 

розглядається тепер свідомо позитивним явищем, а здатність критичного 

ставлення до нього втрачається» [187, с.3].  

Відтак, можемо припустити, що становлення плюралізму, як 

методологічного орієнтиру наукового пізнання, відбувається на стику двох 

протилежних підходів: принципово заперечного та відверто апологетичного. 

Хоч, наразі, говорити про формування плюралістичної парадигми завчасно, 

втім, процес концептуалізації плюралістичних уявлень в теоретико-

методологічному дискурсі опосередкований певними її ознаками. Адже 

формування парадигми, як наголошує Лариса Киященко, здійснюється в 

наступному процесі: «відбір критеріїв раціональності робить можливою 

критику, а ефективність критики, як всередині наукового співтовариства, так 

і ззовні, веде до уточнення даних критеріїв» [80, с.34].  

Оскільки історія становлення концепції плюралізму налічує кілька 

століть, остільки відбір критерій був здійснений ходом її розвитку.  Тоді 
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радянська критика
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, з одного боку, та відверто апологетична тенденція 

оцінки плюралізму, з іншого, сприяють «шліфуванню» граней, уточненню 

його засад, визначенню цінностей та цілей розвитку цієї концепції.   

Аби не скоювати зазначених вище помилок наших попередників, в оцінці 

потенціалу плюралізму, потрібно пам’ятати, що не можна відкидати 

концепцію тільки за те, що вона не є моністичною, а припускає, як плюралізм, 

існування конкуруючих теорій, різноманітних ідейних конструкцій. З іншого 

боку, осмислення поняття плюралізму повинно здійснюватися з певними 

обмеженнями, які нормативно регулюватимуть межі його застосування, 

вберігаючи, таким чином, від претензій безпринципності, вседозволеності, 

релятивності тощо. Отож, дослухаючись до вищезазначених зауважень 

спробуємо окреслити зміст, особливості функціювання, методологічний 

потенціал і межі застосування плюралізму в науковому пізнанні.  

Поняття «плюралізм» має надзвичайно широкий спектр вжитку в 

філософсько-методологічному дискурсі. Як ми вже пересвідчилися, одна із 

перших згадок терміну плюралізм стосувалася сфери метафізичної 

проблематики. Надалі плюралістичні уявлення набувають поширення в 

найважливіших сферах людської життєдіяльності. Зокрема політичний, 

економічний, культурний плюралізм стверджують себе в якості необхідного 

підходу, ефективного способу вирішення наявних в суспільстві конфліктів та 

розбіжностей. Найактивнішим чином заявляє про себе плюралізм у царині 

філософії та методології науки.  

Загалом, слова радянської дослідниці О. Момджян щодо того, що 

«Плюралізм – неоднозначне поняття» [123, с.55], можуть бути показовими 

та, в принципі, відображають неупереджене розуміння його природи. Подібні 

                                                                 
18

 Радянська традиція філософування, заперечуючи позитивні потенції плюралістичного підходу заразом 

засвідчує факт його присутності у філософських і наукових дискусіях сучасності. Так, наприклад, 

О. Момджян пише: «Необхідно зазначити, що дослідження широкого діапазону проблем філософського 

плюралізму, його теоретичного та соціально-політичного змісту є однією із актуальних завдань вивчення 

сучасного буржуазного філософського знання і історико -філософського процесу в цілому» [123, с.55]. 

Також характерними є міркування П. Фєдосєєва: «Можна з упевненістю стверджувати, що саме ідея 

плюралізму в усіх її різноманітних проявах і аспектах є ядром, центром тяжіння всієї сучасної буржуазної 

філософської і соціально-політичної думки. Багатьом буржуазним філософам, соціологам та ідеологам ідея 

плюралізму видається ледь не останнім словом науки і політичної практики» [188, с.39]. 
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міркування, щодо труднощів та складності відображення специфіки 

плюралізму, висловлював американський філософ Гіларі Патнем. Позаяк 

визнаючи дослідження проблеми плюралізму однією з найбільш актуальних і 

складних тем сучасності, він писав: «Дійсно, якщо тема обговорення досить 

складна, вона може мати більш ніж одне розуміння, так і «плюралізм», має 

більше одного сенсу» [248, р.хі]. 

Раніше ми зазначали, що відтворення внутрішньої логіки концепції 

плюралізму обумовлене певними труднощами. Зокрема ми говорили, що 

плюралізм не існує у вигляді якоїсь єдиної або самостійної філософської течії, 

що він не переріс в окрему філософську школу, а постає як характеристика і 

елемент різних філософських систем і напрямів. Цей аспект плюралізму добре 

розуміла Л. Апфел, коли говорила, що «все що ми знаємо про розвиток 

плюралізму як такого – це лише те, які мислителі і які покоління можуть в тій 

чи іншій мірі бути віднесені до «табору» плюралістів, однак цього недостатньо 

для аналізу» [227, p.1]. Таким чином, Л. Апфел, намагається привернути увагу 

до проблеми визначення специфіки плюралізму, заразом вбачаючи, що опис 

послідовників і прихильників концепції плюралізму, чи то різних 

філософських систем і напрямів, які вважають себе плюралістичними, явно 

недостатньо, необхідно експлікувати якісь універсальні, доконечні властивості 

плюралізму. Це наша відправна точка, з якої ми повинні розпочати 

дослідження специфіки та методологічного потенціалу плюралізму в 

науковому пізнані.  

В одному з перших російських філософських словників, а саме 

«Філософський словник логіки, психології, етики, естетики та історії 

філософії» (1904 р.), випущеного видавництвом Брокгауз-Єфрон під 

редакцією Ернеста Радлова, уже була стаття присвячена плюралізму. 

Дефініція плюралізму, розміщена в даному виданні, в основному зводиться 

до метафізичної інтерпретації і, відтак, передбачає, що «світ складається з 

безлічі окремих сутностей» [196, c.201]. При цьому, запропоноване 

визначення Е. Радлова майже повністю повторює дефініцію К. Вольфа та 
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засвідчує, що плюралізм «може бути дуалістичним або моністичним, залежно 

від того, чи передбачає він, що окремі сутності складаються з душі і тіла, або 

вони тільки духовні (монади) або матеріальні одиниці (атоми)»  [196, c.201-

202]. 

Уже у дефініції Ігоря Нарського, одному з перших визначень плюралізму 

в радянській науковій літературі, розміщеної у «Філософській енциклопедії» 

(1967 р.) зазначається, що поряд з метафізичним плюралізмом існує також 

гносеологічна та соціальна інтерпретація плюралізму [125]. Так, 

гносеологічний плюралізм, на думку І. Нарського, розкривався «у вигляді 

твердження про відсутність об’єктивної істини» [125, с.278], а в соціології, 

поняття плюралізм, «використовується для позначення різноманітних 

концепцій множинності факторів», тобто «концепцій різних «можливих 

шляхів» розвитку людства» [125, с.278].  

Згодом болгарський філософ-комуніст, Асен Кожаров, автор книги 

«Монізм і плюралізм в ідеології і політиці» (1976 р.), критикуючи спробу 

систематичного аналізу поняття плюралізму американського філософа 

Марвіна Фарбера, все ж погоджується з останнім, що існує декілька видів 

плюралізму. Так, А. Кожаров, викладає власні погляди щодо зазначеної 

проблеми. Він пише, що існують два основних види плюралізму: 

онтологічний та гносеологічний. «Онтологічний плюралізм є спробою 

«проміжного» або «третього» вирішення питання про те, що є первинним: 

матерія чи свідомість. Він спрямований насамперед проти наукового, 

діалектико-матеріалістичного розв’язання цього питання. Гносеологічний же 

плюралізм є однією з антинаукових спроб релятивістської і суб’єктивістської 

відповіді на питання про пізнаваність світу» [87, с.20]. 

Подібні міркування висловлює О. Момджян, яка вважає основними 

різновидами плюралізму онтологічний, гносеологічний, соціально-

політичний, соціологічний та культурний. «В основі всіх цих підрозділів 

плюралізму лежить єдиний для всіх плюралістичних концепцій підхід до 

дійсності як до суми кількох рівнозначних сутностей» [123, с.55]. І хоча, 
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авторка, не розкриває кожен з цих видів плюралізму порізно, із загального 

характеру роботи явно простежується ідеологізоване сприйняття плюралізму. 

Взяти хоча б, до прикладу, назву четвертого розділу зазначеної праці: 

«Плюралістичні збочення діалектики історичного процесу» [див.: 123, с.171]. 

Все ж, незважаючи на негативний характер радянських теоретико-

методологічних досліджень проблеми плюралізму, зокрема установку на 

беззаперечне неприйняття будь-яких його видів і форм, ототожнення з 

подібними, втім, не тотожними підходами, передусім релятивізмом та 

еклектикою, звинуваченнями у логічній непослідовності та сприянню кризи 

наукових досліджень, під час цих досліджень  нерідко висловлювалися 

глибокі судження щодо природи плюралізму.  

Сучасні філософські словники пострадянської епохи лише збільшують 

межі застосування плюралізму в науковому знанні, з одного боку, а з іншого 

послаблюють ідеологічний тиск, що дозволяє побачити плюралізм у якісно 

іншому світлі. Так, зокрема, російський філософ Л. Дудінський, до вже 

вказаних видів плюралізму додає етичний та аксіологічний варіанти. При 

цьому, що вельми важливо, автор зауважує, що плюралізм – «це не стільки 

визнання необхідності безлічі думок і їх боротьби, скільки відображення 

різноманіття форм буття, соціальної організації суспільства» [55, с.792].  

В. Ільїн і В. Кураєв виокремлюють також економічний та ідеологічний 

(політичний) плюралізм. Економічною основою плюралізму, на думку 

авторів, «є різноманіття форм власності, з обов’язковою наявності в їх складі 

досить потужного сектора приватної власності» [60, с.430]. У політичному 

різновиді плюралізму вони виділяють як внутрішні, так і зовнішні виміри. 

Під внутрішнім, згідно В. Ільїна та В. Кураєва, «мається на увазі відмова від 

визнання будь-якої ідеології або системи поглядів як єдино істинної, 

твердження необхідності існування в суспільстві різноманіття світоглядних 

та ідеологічних уподобань і орієнтацій, визнання права кожного громадянина 

на власний погляд і можливості його вираження та захисту, поваги до 

опонента» [60, с.430]. Зовнішній, проявляється у визнанні «за кожним 
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народом, кожною країною власного шляху розвитку, збереження історично 

сформованих політичних, ідеологічних, філос. поглядів і національної 

культури, виключення зі сфери міждержавних відносин самодостатнього 

параметра ідейних розбіжностей» [60, с.430]. До того ж, специфічного 

значення набуває практика терпимості, яка розкриває перспективу нового 

типу міжнародних відносин, заснованих на добросусідстві, відмові від 

використання при виникненні конфліктних ситуацій політичних методів і 

засобів, заснованих на насильстві.  

Л. Столович, також веде мову про психологічний плюралізм – плюралізм у 

трактуванні людської психіки; космологічний плюралізм, котрий стверджує 

множинність світів; теологічний плюралізм, який розглядає різноманіття 

релігійного досвіду або такий, що вбачає декілька початків в тому чи іншому 

віровченні [див.: 178, c.14]. 

Окрім сказаного, Л. Столович, обґрунтовує такий вид плюралізму, згідно 

з яким стверджується два або декілька принципів покладених в основі будь 

якої концепції, який можна охарактеризувати як концептуальний плюралізм. 

Правда, між концептуальним і онтологічним значенням плюралізму, слушно 

говорить Л. Столович, може виникати певна невідповідність. «Так, античний 

атомізм є онтологічним плюралістичним вченням, розглядаючи світ, що 

складається з безлічі самостійних дрібних частинок – атомів. Але, з іншого 

боку, атомізм провадив єдиний принцип універсальної будови всіх атомів і в 

цьому сенсі концептуально був моністичною філософією» [178, c.14]. З 

приводу онтологічного плюралізму потрібно сказати детальніше, не лише 

тому, що саме цей вид плюралізму формувався історично першим, а й тому, 

що послідовна експлікація його змісту дозволяє збагнути навіть майже 

парадоксальні модифікації онтологічних напрямів.  

Як пише польський філософ Владислав Стружевський: «Плюралізм 

передбачає не єдність, а множинність, зокрема, нумеричну множинність 

субстанцій, її способів існування та видів, з яких складається повнота 

дійсності» [180, с.258]. Згідно з цим, плюралістичні напрями можуть бути 
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дуже різноманітними. Зокрема, В. Стружевський, виокремлює такі види 

плюралізму. По-перше, радикальний плюралізм, який «приймає множинність 

субстанцій та їх видів, множинність способів існування сущих (наприклад, 

субстанцій і акциденцій, реальні, інтенційні предмети, ідеї)
19

» [180, с.258]. 

Прикладом, слугуватиме метафізика Аристотеля, св. Томи, феноменологія, 

зокрема, онтологія Інґардена. По-друге, моністичний плюралізм
20

, який 

«полягає у множинності сущих того самого основного виду. Може бути або 

матеріалістичним (Демокріт, Епікур), або спіритуалістичним (монадологія 

Ляйбніца), або нейтральним (метафізика Маха)
21

» [180, с.258]. Нарешті, по-

третє, дуалістичний плюралізм або просто дуалізм. В. Стружевський 

підкреслює такі його види: дуалізм атомів і порожнечі; дуалізм ідей та їх 

відбитків; дуалізм матерії та духу; дуалізм душі й тіла [див.: 180, с.258].  

Окрім вищеназваних видів плюралізму, в сучасному слововжитку до 

терміну «плюралізм» додаються також інші епітети. Так, позначають 

юридичний (правовий) плюралізм [15; 181], педагогічний [42], культурний 

(мультикультуралізм) [209; 103], етнокультурний [219], мультиетнокультурний 

[20], конфесійний [56], стильовий [3; 182], комунікативний [38] тощо.  

Зрештою, враховуючи надзвичайну масштабність проблеми плюралізму та 

просторові рамки нашого дослідження, ми не в змозі розглянути всі різновиди 

фактичної інституалізації плюралізму в філософському та науковому знанні. 

Торкаючись онтологічних, соціально-політичних, економічних, етичних та 

інших модифікацій плюралізму, ми спробували, таким чином, вказати на 

смислове різноманіття тлумачень та специфіку цієї проблеми.  

                                                                 
19

 Інакше кажучи, радикальний плюралізм – це, з одного боку, прийняття позиції концептуального 

плюралізму, а з іншого визнання онтологічного (буттєвого) плюралізму.  
20

 Так, В. Стружевський пише, що «моністичний плюралізм не слід плутати з плюралістичним монізмом, в якому 

підставою є непорушна єдність основної субстанції, натомість у цьому випадку в основі є множинність, хоча й 

виключно нумерична» [180, с.258]. Тоді як прикладом плюралістичного монізму, пише далі В. Стружевський «є 

ті напрями, які, приймають єдність основної субстанції, допускають її різні стани, атрибути, модифікації тощо » 

[180, с.258]. Належати сюди будуть неоплатонізм, геґельянство, метафізика Спінози. Як стає зрозуміло, 

плюралістичний монізм, є швидше видом моністичного підходу, ніж плюралістичного.  
21

 У цьому випадку, моністичний плюралізм, обіймає, з одного боку, позицію онтологічного плюралізму, 

позаяк розглядаючи світ таким, що складається з безлічі самостійних дрібних частинок, елементів то що, а з 

іншого, концептуального монізму, адже провадить єдиний принцип універсальної будови цих частинок або 

елементів (наприклад, атоми, монади). Тобто, зазначена множинність та неоднорідність виключно кількісна, 

адже самі елементи є цілком однорідними. 
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Як ми могли пересвідчитися, в останні роки розвиваються та 

функціонують різноманітні види плюралізму щодо теорій та галузей наукового 

знання. Такий аспект вираження плюралізму в науці, зокрема А. Кезін, називає 

«рівнем його емпіричного опису», тобто прояву плюралістичної позиції 

відносно тлумачення конкретних наук, наприклад таких, як соціологія, 

психологія, політологія, економіка тощо [див.: 76, с.316]. Загальною 

настановою для них є те, що деякі явища не можуть бути повністю пояснені 

однією теорією або повністю досліджені за допомогою єдиного підходу. Відтак, 

задля пояснення і дослідження таких явищ, необхідно одночасно декілька 

різних перспектив. В такому разі, теоретичною основою виступатиме позиція 

плюралістичного підходу, епістемно-методологічний потенціал якого, в 

контексті філософії науки, розгортається у гносеологічній та методологічній 

інтерпретації плюралізму. 

Так, узагальнюючи емпіричний досвід окремих галузей знання, 

російські філософи, Г. Лєвін [94] і В. Огородніков [див.: 132, c.102-104], 

поміж інших видів плюралізму розрізняють також і методологічний. Г. Лєвін, 

під методологічним плюралізмом, розуміє «прагнення пояснити 

досліджуваний об’єкт взаємодією множини незалежних і не пов’язаних між 

собою основ» [94, c.251]. В той час як у філософській концепції 

В. Огороднікова таке визначення характеризує радше гносеологічний 

плюралізм. Адже, повторюючи думку І. Нарського, що в гносеологічному 

плані плюралізм заперечує існування об’єктивності в істині, він, також, 

визнає, що гносеологічний плюралізм «намагається обґрунтувати 

рівноправність, «рівноістинність» різних, навіть протилежних точок зору 

щодо одного і того ж самого моменту дійсності» [132, c.102]. Тоді як під 

методологічним плюралізмом, В. Огородніков, розуміє «обґрунтування 

рівноправності будь-яких методів пізнання» [132, c.102].  

Така інтерпретація методологічного плюралізму явно тяжіє до 

методологічного анархізму та зводить усе розмаїття його смислів до якогось 

одного знаменника, в даному випадку – твердження про абсолютну свободу 
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наукової творчості. Проте, існують менш категоричні визначення 

методологічного плюралізму. Так, А. Кезін, цілком резонно пише, що 

методологічний плюралізм, як особлива форма гносеологічного плюралізму, 

має широкий діапазон вираження, «від тверджень про позитивність 

альтернатив, не співмірність, непорівнянність змісту окремих наукових теорій 

про одну й ту ж предметну область, і навіть до тверджень про непорівнянність 

та рівноцінність власне стандартів пізнання» [75, c.418]. Вслід, обґрунтованим 

здається погляд, за якого в гносеології плюралізм визначається як 

«множинність рівноправних, незалежних один від одного форм і джерел 

знання, що функціонують за своїми власними законами (наука, художня 

творчість, релігія, магія, міф, містика і т.д.) і втілюються у взаємовиключних 

(«несумірних») картинах світу» [61, с.701]. 

На нашу думку, достатньо послідовним є визначення епістемно-

методологічного плюралізму запропоноване Олександром Огурцовим, у 

статті розміщеній у словникову виданні «Сучасна західна філософія», 

(1991 р.) [134]. «В гносеології та методології науки, – пише О. Огурцов, – 

плюралізм передбачає припущення одночасного існування конкуруючих 

теорій, «картин світу», дослідницьких програм, суперництво різних 

методологічних програм» [134, с.234]. Методологічний плюралізм, 

продовжує О. Огурцов, «робить наголос на різноманітті міжтеоретичних 

відносин, на взаємній критиці і конкуренції теорій, неспівмірних між собою, 

висуває нову модель прогресу наукового знання» [134, с.234]. 

Методологічний плюралізм, наголошує О. Огурцов, «підкреслює важливість 

конкурентної демократії, розглядаючи її як політичну форму, яка допускає 

існування раціональної конкуренції альтернатив» [134, с.234]. 

Теоретично обґрунтований плюралізм значною мірою базується на 

емпіричній констатації різноманіття дослідницьких підходів та теорій, проте, не 

обмежуючись цим, підіймає плюралістичне бачення науки на рівень 

методологічної реконструкції науково-дослідницької діяльності. Найбільш 

детальна класифікація теоретично обґрунтованого плюралізму належить 
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А. Кезіну. Так, він зазначає, що «плюралістичні концепції мають значні 

відмінності в характері, способах, глибині обґрунтування різноманіття 

дослідницьких підходів, стандартів науковості, ступені залучення 

соціокультурних чинників і філософських уявлень для такого обґрунтування» 

[75, c.419]. 

Отож, А. Кезін, виділяє чотири варіанти теоретичного обґрунтування 

методологічного плюралізму. Перший, «ситуаційний плюралізм», 

представлений, наприклад, Г. Радніцкім, згідно якого, плюралізм 

дослідницьких підходів і стандартів науковості припустимий і ефективний 

лише в певних фазах розвитку науки. Таким чином, «теоретичний 

плюралізм» і «теоретичний монізм» розглядаються в цьому випадку як 

своєрідні моменти, аспекти дослідницького процесу і як певні установки, що 

впливають на його характер і перебіг. Під теоретичним монізмом розуміється 

установка уніфікації всього знання про певну предметну область в єдину 

систему. Для теоретико-плюралістичної установки характерний інтерес до, 

так би мовити, явищ, які не вкладаються в наявній системі знання. А.  Кезін 

зауважує, що «в кожної дисципліні є такі періоди, коли домінує або 

установка теоретичного монізму, або установка теоретичного плюралізму. 

При цьому від фази розвитку дисципліни, від актуальної дослідницької 

ситуації буде залежати те, яка з двох установок виявиться найбільш 

ефективною для розвитку широкого дослідницького комплексу» [75, c.419]. 

Другим варіантом методологічного плюралізму, який виділяє А.  Кезін, є 

«інтерналістський плюралізм», зокрема, представлений, Гансом Альбертом та 

Імре Лакатосом. Згідно інтерналістського варіанту плюралізму, різноманіття 

дослідницьких підходів і теорій є необхідною рисою науки на всіх етапах її 

розвитку. Тут, чітко проявляється антифундаменталістська позиція. Позаяк, як 

це випливає з антифундаменталістського постулату, ніколи не можна бути 

впевненим, що певна теорія є істинною, то це компенсується пошуком 

альтернатив, які, можливо, є ефективнішими, тому що мають більшу 

пояснюючу силу, усувають певні труднощі тощо. «Однак, – підкреслює 
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А. Кезін, – весь плюралізм теорій, вся конкуренція альтернатив, згідно з 

позицією даного виду методологічного плюралізму, здійснюються в 

автономному і фактично непроникному для соціокультурних чинників 

«третьому світі». «Увійти» в цей світ може тільки той, хто знає його головний 

«пароль», тобто розуміє більшу прогностичну можливість в порівнянні з 

існуючими в ньому теоріями» [75, c.419]. Інакше кажучи, на думку 

прихильників інтерналістського плюралізму, пізнавальна цінність окремих 

елементів різноманіття дослідницьких підходів і теорій, повинна вимірюватися 

відповідно до єдиного, не залежного від соціально-історичних обставин 

стандарту науковості.  

Третім варіантом є «анархістський плюралізм», представлений Полом 

Феєрабендом, а також близько прилеглими до нього теоретичним 

плюралізмом Гельмута Шпінера й посибілістським плюралізмом Арне 

Наесса. У межах цього підходу плюралістична позиція доводиться до 

логічної межі, «не тільки поширюючи її на всі епістемологічні стандарти, а й 

стверджуючи фактичну рівноцінність стандартів науковості та інших 

пізнавальних стандартів. Плюралізм цього різновиду, – продовжує А. Кезін, – 

оперує фактом наявності безлічі різних епістемологічних стандартів і 

необхідності забезпечення вільного, нічим не обмеженого вибору будь-якого 

з них» [75, c.419]. Як відзначає А. Кезін, смислова максима позиції 

Г. Шпінера зосереджена у вислові Фрідріха Ніцше: «Ми не заперечуємо 

судді, але він замінимий», а П. Феєрабенда у ще більш радикальній формулі: 

«Всі методологічні приписи мають свої межі, і єдиним «правилом», яке 

зберігається, є правило “все дозволено”».  

Нарешті останнім, четвертим варіантом теоретичного обґрунтування 

плюралізму, згідно А. Кезіна, є «екстерналістський плюралізм» 

(О. Шпенглер, Т. Кун, М. Шелер, Ю. Габермас). На відміну від 

анархістського обмежує свободу слідування тим чи іншим епістемологічним 

стандартам певними «зовнішніми» умовами. Інакше кажучи, анархістська 

формула «все дозволено» (анг. «Anything goes») накладається певними 
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обмеженнями соціокультурного характеру. А. Кезін наголошує, що слід 

розрізняти дві форми такого плюралізму: діахронну і синхронну. Діахронний 

плюралізм проявляється в тлумаченні історії наукового пізнання. У ньому 

фіксуються історично змінювані один одного стандарти науковості. Таке 

тлумачення науки, зокрема, розгорнуто в концепції локальних замкнутих 

культур Освальда Шпенглера, квінтесенцією якого може бути міркування, 

згідно з яким «немає однієї математики, є тільки різні математики. Те, що 

ми називаємо історією «математики», тобто удавано безперервне 

підтвердження єдиного і незмінного ідеалу, виявляється насправді, варто 

лише усунути оманливу картину історичної поверхні, множиною замкнутих 

в собі, незалежних процесів...» [224, c.211]. Загалом, в контексті цього 

підходу, залежність епістемологічних стандартів від соціокультурних 

чинників виявляється настільки сильною, що веде до фактичного 

заперечення спадковості в розвитку наукового пізнання. У зв’язку з цим, ми 

вважаємо, що дана форма інтерпретації плюралізму, насправді, є ніщо інше 

як епістемологічний релятивізм, який можна визначити, послуговуючись 

дефініцією О. Мамчур, «як доктрину, згідно з якою серед безлічі точок зору, 

поглядів, гіпотез і теорій щодо одного і того ж об’єкта не існує єдино вірної, 

тієї, яка може вважатися адекватною реальному стану справ в світі» [109, 

с.15]. І додає, що вельми суттєво, що адекватну теорію «й шукати не 

потрібно, вважають релятивісти, оскільки всі ці точки зору і всі ці теорії є 

рівноправними і рівноцінними» [109, с.15]. Забігаючи дещо вперед і не 

заглиблюючись у тонкощі аргументації, можна впевнено стверджувати, що 

саме в цьому полягає одна з важливих відмінностей тлумачення змісту 

релятивістського та плюралістичного розуміння науки, і, таким чином, якісно 

різнить релятивістський підхід від плюралізму.  

Відповідно синхронна форма екстерналістського плюралізму виходить з 

«позаісторичної» детермінації епістемологічних стандартів. Прикладом 

такого підходу є критика Максом Шелером кантівського уявлення про 

послідовну зміну трьох стадій (релігійної, метафізичної, наукової) в розвитку 
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людського мислення. Натомість М. Шелер стверджує, що ці стадії, навпаки, є 

одночасно, паралельно існуючі форми, детерміновані «духом» через 

позачасову структуру вітальних мотивів людини. Так, цікавість і відчуття 

таємниці є основою релігійного мислення; почуття подиву – основою 

метафізичного мислення; прагнення до влади і панування лежить в основі 

природничо-наукової парадигми [див.: 75, c.419]. 

Отже, ми бачимо, що рівні та форми вираження плюралізму щодо 

тлумачення науки вельми різноманітні. Проте існує одна спільна для усіх 

можливих плюралістичних впроваджень річ. Становлення плюралізму в 

науковому пізнанні чи то на емпіричному рівні вираження, чи то на 

теоретичному, відбувається перманентно у протистоянні з моністичним 

підходом. У якості філософського положення, монізм «стверджує одиничність 

основоположного принципу буття» [134, с.234], розглядає «різноманіття явищ 

світу в світлі одного початку, єдиної основи (субстанції) всього існуючого» 

[127, с.386] і, таким чином, будує теорії послідовно розвиваючи логіку 

вихідного положення одиничності та уніфікованості.  

Як писав Л. Столович: «Одна з важливих відмінностей плюралізму від 

монізму полягає в тому, що плюралізм здатний гідно оцінити не тільки себе, 

а й різні моністичні концепції, в той час як імперія монізму не терпить ніяких 

провінцій, котрі прагнуть самостійного існування» [178, c.316]. Інакше 

кажучи, концепція плюралізму дозволяє гідно оцінити погляди таких 

мислителів, філософські рефлексії яких не вкладаються у світогляд панівної 

картини світу. Ще більш промовиста з цього приводу позиція колективу 

авторів міннесотського центру філософських досліджень науки (The 

Minnesota Center for Philosophy of Science), сформульована так: «Моністична 

інтерпретація може призвести до завищеної впевненості в повноті наукового 

знання. Тоді як плюралістична позиція тримає на першому плані той факт, що 

науковий підхід, зазвичай, репрезентує деякі аспекти світу у кращому випадку 

невиразно, або можливо навіть викривляючи інші аспекти» [243, р.xv]. 
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Аби збагнути своєрідність протиставлення моністичної концепції щодо 

інтерпретації науки та плюралістичної, потрібно розкрити сутність і 

методологічні можливості моністичного розуміння науки порівняно з 

плюралістичним. Напрочуд цікавими щодо цього є міркування 

американських філософів, Стівена Келлерта, Гелен Лонгіно та Кеннета 

Вотерса. Скористуємося запропонованою моделлю американських колег, яка, 

на нашу думку, оптимально та об’єктивно розкриває природу моністичного 

тлумачення наукового знання. Так, зазначені автори, виокремлюють п’ять 

ключових тез, які визначають позицію наукового монізму. По-перше, 

вважають вони, кінцевою метою науки (відповідно до моністичної стратегії) є 

створення єдиного, повного і всеосяжного пояснення природи світу (чи певної 

частини світу, яка досліджується наукою) на основі єдиного набору основних 

принципів. По-друге, природа світу така, що він може, принаймні в принципі, 

бути повністю описаним або поясненим у такий спосіб. По-третє, існують, 

щонайменш, методи дослідження, правильне слідування яким призведе до 

такого результату. По-четверте, методи дослідження повинні бути прийняті на 

основі того, чи вони можуть дати такий результат. І, нарешті, по-п’яте, окремі 

теорії і моделі в науці повинні бути оцінені значною мірою на основі того, чи 

забезпечують вони (або наближають до забезпечення) всеосяжний і повний 

результат, який ґрунтується на фундаментальних принципах. [див.: 243, р.x]. 

Натомість, опозиційна монізму, плюралістична модель тлумачення 

наукового знання, як стверджують вищезгадані філософи, припускає, що не 

існує ніяких остаточних аргументів на користь монізму і що множинність 

підходів, яка в даний час характеризує багато галузей наукових досліджень, не 

обов’язково є недоліком. Відтак, плюралісти обіймають більш гнучку 

позицію, тобто, як вони пишуть: «ми не вважаємо, що природний світ не 

може, бодай в принципі, бути повністю пояснений єдиним ретельний чином; 

радше, ми віримо, що можливість пояснення його таким чином є відкритим, 

емпіричним питанням» [243, р.x]. І далі: «Хоча ми часто пишемо «світ», ми 

також піддаємо сумніву, чи можуть частини світу, які досліджуються різними 
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науками (наприклад, світовою економікою або системи в межах організму) 

бути повністю описаними однією, всеосяжною теорією. Розглядаючи цей 

принцип монізму (другий принцип) як відкрите питання, а не як метафізичну 

істину, ми підриваємо інші принципи монізму, що залишаються» [243, р.x]. 

Загалом запропонована аргументація досить переконлива. Дещо скорочено її 

можна було б виразити так. Наведені вище міркування підривають перший 

принцип монізму, оскільки ми не знаємо чи може світ бути повністю описаний 

єдиним всеосяжним чином, то далі здається нерозсудливим припускати, що 

кінцева мета науки полягає в досягненні такого результату. Якщо світ не може 

бути повністю пояснений одним вичерпним підходом, тоді не існує методів 

дослідження, які б, послідовно слідуючи їм, привели б до такого розуміння. У 

такий спосіб ставиться під сумнів третє положення монізму. І якщо ми не 

знаємо чи може світ бути пояснений одним всеосяжним принципом, тоді 

здається нерозсудливим приймати або відхиляти наукові методи згідно того, 

чи можуть вони привести до такого результату (четвертий принцип), або ж 

оцінити наукові теорії у зв’язку з тим, як близько вони підходять щодо 

забезпечення повного і вичерпного опису (п’ятий принцип) [див.: 243, р.x-хі]. 

Отож, всупереч моністичному підходу, який стверджує, як ми можемо 

це зрозуміти зі слів В. Огороднікова, що «різноманіття засад, причин, підстав 

будь якого розвитку є системним синтезом, в якому системоутворюючим 

центром є одна така підстава, причина тощо» [133, с.50], плюралістична 

позиція, якої дотримуються зокрема американські філософи, С. Келлерт, 

Г. Лонгіно та К. Вотерс, декларує думку, що «деякі явища можуть бути 

такими (наприклад, такими складним або неясними), що ніколи не може бути 

єдиного, всеосяжного уявлення про ці явища, або навіть незрозумілими будуть 

причини (навіть фундаментальні) цих явищ» [243, р.xі].  

Пом’якшена версія, якої дотримуються прихильники монізму, зрештою 

апелює до історичних умов становлення наукового знання. Її прибічники 

наполягають на тому, що різноманіття та антифундаменталістські тенденції 

існують лише тому, що наукове знання сьогодні є неповним, недосконалим, 
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незавершеним тощо. Звичайно, на перший погляд здається, що ми просто 

повторюємо вищезгаданий підхід «ситуаційного плюралізму», представлений 

Г. Радніцкім. Однак, існують і більш радикальні тлумачення цього положення. 

В яких установка на взаємозамінюваність монізму і плюралізму, в певних фазах 

розвитку науки, яка залежить лише від їхньої ефективності, переростає у 

цілковите, хоч і приховане, неприйняття та заперечення плюралізму. Відтак, 

формується уявлення про здоланність, усунення плюралізму, який всього-на-

всього є тимчасовим недоліком пізнавально-методологічних потенцій 

сьогоднішньої науки. Показовим тут є міркування Т. Левіна, який пише: «З 

гносеологічної точки зору плюралізм – це окремий випадок еклектики. 

Плюралізм – така сама ознака неблагополуччя теорії, як і парадокси, які 

виникають в ній. Його починають сповідувати, тільки коли, незважаючи на всі 

зусилля, не вдається послідовно провести моністичну інтерпретацію 

досліджуваних явищ» [94, c.251]. 

У міркуванні Т. Левіна, відверто прозирає тенденція притаманна ще 

радянській філософській традиції, мислителі якої, змушені були сприймати 

плюралізм, як продукт капіталістичного заходу, виключно у реакційному 

світлі. Це своєю чергою створювало ситуації, коли плюралістичному підходу 

приписували властивості, не питомі його природі. Як наслідок, у 

філософсько-методологічному дискурсі є теорії, у яких плюралізм 

ототожнюється з еклектикою або релятивізмом. Для прикладу, повертаючись 

до вже згаданого нами, одного з перших визначень плюралізму в науковій 

літературі, наданого І. Нарським, висловлюється майже аналогічна думка. 

Він пише: «За своєю сутністю плюралізм – ідеалістичний напрям, він 

історично виникав або як трансформація дуалізму, або як спроба 

еклектичного розв’язання суперечностей ідеалістичного монізму» [125, 

с.278]. Також, подібна думка належить А. Кезіну, зокрема, періоду його 

радянської творчості, який зазначає, що «плюралізм є вираженням 

еклектичної, а в своїй суті ідеалістичної позиції. Гносеологічний різновид 
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плюралізму пов’язаний з релятивістським і суб’єктивістським трактуванням 

пізнаванності світу» [78, с.85]. 

Досліджуючи специфіку та методологічний потенціал плюралізму в 

науковому пізнанні, від самого початку доречно відкинути крайнощі в 

оцінках феномену плюралізму – не тільки явно апологетичні, а й гранично 

критичні, зумовлені суб’єктивними чинниками. Відтак спробуємо 

співвіднести методологічні програми еклектизму, релятивізму та 

плюралізму, визначивши характерні власне їм прикметні особливості та 

внутрішні евристичні можливості.  

Досліджуючи питання витоків еклектизму в античній філософі, знаний 

філософ і історик філософії Арсеній Чанишев, звертав увагу на те, що 

еклектизм є закономірним наслідок скептицизму, який зробив 

антифілософські висновки з філософського плюралізму, тобто з відмінностей 

і суперечностей між філософськими школами. Про це явно свідчить один із 

тропів скептика Агріппа, а саме троп «про суперечливість», себто 

невизначеність в правилах суспільного життя або в поглядах філософів щодо 

одних і тих самих проблем і питань. Звідси природне прагнення подолати цю 

«суперечливість» філософії шляхом примирення різних філософських систем 

і вчень, зокрема шляхом добору з їх складу кращих частин [див.: 206, с.538]. 

Цілком імовірно, І. Кант, відштовхуючись саме від таких аргументів, 

називав еклектиками таких мислителів, які не зараховували себе ні до якої 

школи, проте шукали і визнавали істину там, де її знаходили [див.: 70, с.287]. 

Подібно, Г. Гегель, визначав еклектизм як щось негативне, принцип яким 

користуються недосвідчені, немислячі люди, які непослідовно запозичують з 

одного філософського вчення які-небудь одні положення, а з іншого вчення – 

інші [див.: 34, с.33].  

Зрештою, узагальнюючи припустимі визначення еклектизму, А. Чанишев 

зауважує, що сьогодні термін еклектизм «прийнято вживати в ганебному сенсі, 

тобто, говорячи, що еклектизм – безпринципне і непослідовне поєднання вчень, 

які не можуть без протиріччя бути об’єднані в одному погляді, а еклектика – 
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ненауковий методологічний прийом, прагнення поєднати непоєднуване, 

створюючи позбавлене органічної єдності і життєздатності ціле...» [206, с.538]. 

Стає зрозуміло, чому критиків плюралістичного підходу так вабило 

ототожнювати еклектизм із плюралізмом.  

З іншого боку, є теорії, як-от Л. Столовича, у яких поняття «плюралізм» не 

уподібнюється із еклектизмом, а навпаки, робляться спроби виявити 

самостійний позитивний та ствердний смисл у його змісті. Враховуючи 

тенденцію уподібнення плюралізму до еклектизму, Л. Столович, водночас, 

пише: «Негативне ставлення до плюралізму найчастіше зумовлене тим, що його 

нерідко ототожнюють з еклектикою. Небезпідставно було помічено, що 

плюралізм хороший, але не в одній голові. Такий плюралізм в одній голові й 

називається еклектикою. Еклектика – зовні механічне змішання різноманітних 

принципів – не є, звичайно, гідністю мислення ні у філософії, ні у мистецтві 

(еклектика стилів)» [179].  

Таким чином, ми бачимо, що еклектизм – це суто механічне поєднання 

різних ідей, поглядів, думок, що свідомо чи несвідомо задовольняється 

поверхневим, неґрунтовним, формальним оглядом проблеми. Однак, слушно 

зауважує Л. Столович, поєднання різних принципів може бути не тільки 

зовнішнім і механічним. Саме це властиво, вважає автор, плюралістичному 

підходу, методологічний потенціал якого «може будуватись і на розумінні 

єдиної глибинної сутності поєднуваних концепцій, на представленні їх як 

різних сторін єдиного цілого, опису різних рівнів буття чи свідомості» [179]. 

Ще однією причиною негативного ставлення до плюралізму є його 

зведення до релятивізму. Однією з ілюстрацій такого положення є вислів 

Олександра Солженіцина, який характеризуючи західне суспільство і 

філософів, яким притаманні плюралістичні переконання, пише: «Цей принцип 

вони формулюють так: якомога більше різних думок – головне, щоб ніхто не 

наполягав на істинності своєї <...> Плюралізм, як принцип, деградує до 

байдужості, до втрати будь-якої глибини, розтікається в релятивізм, у 

бездумність, у плюралізм помилок і брехні» [171]. 
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Іншим прикладом поглинання релятивізмом принципу плюралізму може 

слугувати наступне міркування Л. Балашова: «Плюралізм все примирює, все 

виправдовує, абсолютизує формули «кожен правий по-своєму» або 

«кожному своє». Він фактично стирає грань між знанням і оманою, істиною і 

хибою, добром і злом, цінним і нецінним» [13]. З вище сказаного помітно, що 

автор тези декларує думку, у якій плюралізм ототожнюється з релятивізмом. 

Втім, якщо міркування О. Солженіцина, загалом, стосується екстеріорного, 

зовнішнього характеру принципу плюралізму, тобто апелює до нумеричних 

властивостей плюралістичної позиції, то, Л. Балашов, йде ще далі, власне 

редукує зміст принципу плюралізму до критеріїв релятивності знання.  

Дещо іншої формою своєрідного співвідношення релятивізму із 

плюралізмом є кут зору О. Мамчур. Так, авторка, вбачає зміст релятивізму в 

тому, що «серед численних поглядів і різноманітних концепцій немає 

привілейованої, виділеної. Всі вони рівноправні, і жодна з них не говорить 

нам, та й не може сказати, як йдуть справи насправді, тобто жодна з них не 

може претендувати на статус адекватної дійсності. Отож релятивізм – це 

обов’язкове поєднання двох тез: плюралізму, з одного боку, і відсутність 

виокремленого погляду, з іншого» [110, с.274-275]. Як бачимо, у підході 

О. Мамчур, плюралізм не те щоб ототожнюється із релятивізмом, позаяк він 

сприймається дослідницею самобутньо, а втім прямо підпорядковується 

йому, тобто є його складовою частиною
22

. Такий погляд О. Мамчур, привів її 

до осмислення плюралізму «лише як констатації того факту, що в науці існує 

безліч думок, точок зору, шкіл, концепцій» [108]. 

Однак, потрібно сказати, що також існують альтернативні позиції 

стосовно осмислення проблеми ототожнення плюралізму та релятивізму. 

Однією з яких є, думка В. Лекторського, який наполягає, що плюралізм 

«плідно практикуватиметься саме в тому випадку, коли буде усвідомлений в 

анти-релятивістському значенні» [98, с.4]. 

                                                                 
22

 Такого ж погляду, щодо співвідношення плюралізму та релятивізму, дотримуються російські 

дослідниці Олена Леонідівна Черткова [див.: 210, с.83] та Наталя Сергіївна Автономова [див.: 2, c.136]. 
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Подібну інтерпретацію плюралізму можна побачити у американського 

філософа Вільяма Кнорппа. Так, поділяючи плюралізм на дескриптивний, тобто 

твердження існування множини поглядів, які не зводиться одне до одного, а 

часом взагалі непорівнянні, і нормативний, заснований на толерантності та 

визнанні права на існування безлічі різних вірувань, переконань і способів дії, 

В. Кнорпп підкреслює, що як дескриптивний, так і нормативний плюралізм не є 

і не можуть бути ототожнені з релятивізмом, оскільки вони не стверджують, що 

істина або чеснота є відносними стосовно чого-небудь явищами, але 

проголошують цінність соціально-культурного різноманіття [244]. 

Передусім, аби збагнути, бодай в принципі, можливість ототожнення або 

диференціювання плюралізму та релятивізму, потрібно осягнути усталенні 

епістемно-методологічні властивості релятивістського підходу. Однак, 

зрозуміло, що як і стосовно питання еклектизму, в межах нашого дослідження, 

розвідка проблеми релятивізму не матиме достатнього рівня висвітлення, адже 

попервах, обмежена умовами та необхідними відступами нашого власного 

проекту. Тому, у межах нашого дослідження, висвітлення проблеми 

релятивізму, здійснюється зокрема остільки, оскільки існує тенденція до 

уподібнення цих двох настанов, які, на нашу думку, є достатньо різними.  

Щодо розуміння релятивізму, як філософської позиції, варто 

дослухатися до визначення, запропонованого В. Лекторським, яке, на наш 

розсуд, є вельми переконливим. Так-от, релятивізм – «це заперечення 

існування істини як чогось незалежного від того чи іншого концептуального 

(мовного) каркасу, заперечення загальнозначущих стандартів раціональності, 

заперечення самого існування реальності як незалежної від певної понятійної 

конструкції. Це конструктивістська позиція: світ будується власне тим хто 

пізнає, і він може будуватися по-різному» [98, с.3]. 

У І. Касавіна і Л. Мікешиної ми можемо прочитати, що релятивізм як 

концепція «бере до уваги відносність, мінливість суджень, норм, правил і 

критеріїв, залежність їх істинності, правильності від просторово -часових, 

культурно-історичних, соціальних, психологічних та ціннісних факторів» 
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[73, с.824]. Тому-то серед численних поглядів і різноманітних концепцій 

немає привілейованої, виділеної, всі вони рівноправні. Адже відносна 

самостійність, якої так потребує релятивізм, не дозволяє утворити ніякого 

діалогічного зв’язку, адже відмінні пізнавальні й ціннісні уявлення, у різних 

індивідуальних, чи то колективних суб’єктів, принципово не взаємодіють, 

акурат на підставі їхньої релятивності. Відтак, постає питання щодо 

розвитку наукового знання в межах релятивістського тлумачення науки
23

.  

До того ж, релятивістський підхід демонструє своєрідну внутрішню 

парадоксальність та теоретичну суперечливість. Згідно релятивізму, в 

широкому розумінні цього слова – у кожного своя істина. Суперечливість 

такого висловлювання, яке спростовує саме себе, осмислює В. Лекторський. 

Він пише: «Справді. Теза про те, що у кожного своя істина, претендує на 

загальнозначущість. Тобто погодження з цією тезою означає, що є принаймні 

одна істина, яка не у кожного своя, а загальна для всіх: це істина про те, що у 

кожного своя істина. Але якщо є загальнозначущі істини, тоді чому ми 

повинні зупинитися на визнання тільки однієї цієї? Чому не можуть бути 

загальнозначущими і інші висловлювання? Але тоді виходить, що не вірно 

саме твердження про те, що у кожного своя істина» [99, с.10]. Прикладом 

такого стану справ, продовжує В. Лекторський, може бути модель 

Единбурзької школи соціології знання, яка є підкреслено релятивістська. 

Позаяк згідно з уявленнями цієї школи, прийняття тієї чи іншої наукової 

теорії, цілком і повністю визначається взаємовідносинами між вченими, 

результатом їхніх перемовин та домовленостей. Тоді як роль своєрідних 

взірців у цих відносинах відіграють міркування престижу, соціального 

статусу усередині науки, розподілу фінансів тощо, котрі жодного відношення 

до власне пізнавальних критеріїв не мають. Відтак, і теорія, і факти – не що 

інше, як соціальні конструкції. З приводу цього, В. Лекторський зауважує, 

                                                                 
23

 Враховуючи зазначену мету нашої розвідки та просторові рамки дослідження, ми не будемо деталізувати 

щодо особливостей релятивістської інтерпретації наукового знання. Смисл і можливості релятивістської 

реконструкції в контексті філософії науки неодноразово досліджувався істориками і філософами науки 

[160], [109], [186], [113], [159], [158]. 
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що таким чином осмислена соціологія наукового пізнання не може уникнути 

загального феномена релятивізму. «Якщо всі наукові теорії – тільки плід 

соціальних домовленостей і не мають відношення до істини, то тоді ця теза 

повинна бути застосована також і до самої теорії соціального виробництва 

знання. Отож, ця теорія теж не істина, вона просто намагається нав’язати нам 

себе. Але якщо справа йде так, чому ми повинні дозволяти цій теорії 

нав’язати себе, чому потрібно приймати цю теорію всерйоз і вірити тому, що 

в науці не йде мова про пізнання реальності і про прагнення до об’єктивної 

істини?» [99, с.13-14]. 

Всупереч релятивізму, концепція плюралізму може бути продуктивним 

і ефективним засобом обґрунтування проблеми одержання знання та 

умовою його розвитку. Так, В. Лекторський показує, що для науки, 

плюралізм наукових концепцій є беззаперечним фактом. Оскільки смисл 

плюралізму полягає, пише він, – «не в наявності різних уявлень про 

реальність, кожне з яких не може бути оцінене ззовні (релятивістська 

позиція), а в тому, що в процесі конкуренції різних теоретичних уявлень 

одні з них демонструють свої переваги перед іншими, при цьому останні 

сходять зі сцени» [99, с.23]. Саме це, ми вважає, є ключовою відмінністю, 

яка різнить між собою релятивістський та плюралістичний підходи як, з 

одного боку, принципову неспівмірність та закритість різних поглядів та 

теорій, а з іншого, принципову відкритість та діалогічний процес розвитку.  

Відтак, можна зробити висновок, що ототожнення еклектики і 

релятивізму з принципом плюралізму нівелює його евристичний потенціал. 

Поза сумнівом, існують і еклектичне, і релятивістське тлумачення 

плюральності, але вони не вичерпують усього змісту вихідного поняття. 

Розв’язуючи цю проблему, Л. Столович, абсолютно виправдано говорив, що 

«безумовно, плюралізм можна трактувати по-різному. Якщо задовольнятися 

лише різноманіттям думок, то, дійсно, плюралізм зводиться до релятивізму. 

Однак така інтерпретація плюралізму не єдино можлива. Автор цих рядків 

також переконаний, що існують об’єктивна істина і об’єктивні цінності, але 
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вони, як і наш світ, багатогранні й багатобічні, а тому і шляхи, що ведуть до 

них, також прямують з різних боків. Плюралізм може бути еклектичним, 

коли поєднуються взаємо несумісні принципи, очевидне Добро і очевидне 

Зло. Однак можливий і нееклектичний плюралізм»
24

 [178, c.10]. 

Втім, потрібно зауважити, що навіть такі аргументи не дозволяють повною 

мірою утвердити цінність та евристичний потенціал плюралізму у філософії та 

методології науки. Вельми важливою умовою вирішення цього завдання є, 

поряд із демаркацією змісту понять плюралізму, еклектики та релятивізму, 

усвідомлення своєрідності концептуалізації положення «множинності» 

(різноманіття) плюралістичним підходом. Позаяк в дискурсі філософії та 

методології науки положення «множинності» (різноманіття) репрезентується 

низкою відмінних, інколи конкуруючих підходів, кожен з яких пропонує 

специфічну пояснювальну схему та своєрідні засоби операціоналізації.  

Ми принципово переконанні, що плюралістичний підхід розкриває ідею 

множинності та різноманіття властивими саме йому засобами, що своєю 

чергою відрізняє його від, скажімо, таких підходів як монізм, релятивізм, 

еклектика. Ми також вважаємо, що один із дієвих способів осягнення 

специфіки та методологічного потенціалу плюралізму в науковому пізнанні, 

опиратиметься на розумінні принципової демаркації плюралізму та інших 

підходів концептуалізації множинності та різноманіття. Інакше кажучи, 

разом із наведеними вище аргументами ми також не приймаємо погляд, 

згідно з яким, як-от приміром вважає Наталя Смірнова, «плюралізм – більш 

загальне, «родове» по відношенню до релятивізму поняття» [170, с.65]. Так, 
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 Аби уникнути труднощів експлікації змісту зазначених понять, ми вважаємо, варто інтерпретувати їх 

зміст чітко, вживаючи відповідно до необхідного контексту. Наразі ми не будемо говорити про припустимі 

значення понять релятивізму та еклектики, що не є необхідною метою нашого дослідження, а звернемо 

увагу на ті аспекти, котрі стосуються плюралістичного підходу. Тобто, якщо у якомусь дослідженні постає 

потреба підкреслити нумеричне, кількісне різноманіття будь яких явищ та процесів, доречніше вживати 

поняття «плюральність», яке за смислом відповідатиме поняттю «множинність», або ж «різноманіття». 

Позаяк поєднання в одній дефініції двох різних підходів, еклектизму та плюралізму, чи релятивізму та 

плюралізму, виражених у словосполученнях «еклектичний плюралізм», чи «релятивістський плюралізм», 

нівелює евристичний потенціал плюралістичного підходу, як своєрідної моделі реконструкції знання, з 

властивими йому атрибутами та ознаками. В такому випадку слушно вживати поняття «еклектична 

плюральність» або «релятивістська плюральність», що, насправді, буде синонімом еклектики та 

релятивізму. 
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на нашу думку, родовим поняттям і для плюралізму, і для релятивізму, й для 

еклектики, слугуватиме поняття «множинність» або «різноманіття». Це 

своєю чергою допоможе збагнути операціоналістичні критерії та евристичні 

можливості кожного із названих підходів, а також відповісти на питання: чи 

насправді плюралізм це лише констатація того факту, що в науці існує безліч 

думок, переконань, шкіл, концепцій? Інакше кажучи, чи ототожнюємо ми 

плюралізм із простим різноманіттям чи множинністю
25

?  

Так, з приводу розв’язання проблеми демаркації змісту поняття 

плюралізму та поняття множинності в науці, звернімо увагу на аргументи, 

запропоновані С. Келлертом, Г. Лонгіно та К. Вотерсом. Вони наполягають, 

що в контексті наукового знання, потрібно розрізняти явище «множинності 

(різноманіття) в науках» (англ. plurality in the sciences) та «плюралізм щодо 

наук» (англ. pluralism about the sciences). «Множинність (різноманіття) в 

науках» – це характерна риса сучасного стану досліджень у певних наукових 

галузях. Себто ці дослідження характеризуються різноманітними підходами, 

кожен з яких виявляє різні аспекти досліджуваних явищ. Так, має місце 

множинність репрезентативних або класифікаційних схем, пояснювальних 

стратегій, моделей і теорій, дослідницьких програм і стратегій, які 

виявляються ефективними. Своєю чергою «плюралізм щодо наук» – це 

позитивна оцінка такого стану справ, тобто, що множинність в науці імовірно 

відображає незбориму властивість наукового пошуку та знання (принаймні 

щодо деяких явищ), а з іншого боку, заперечується думка, що множинність та 

різноманіття в науці є недоліком і перехідним явищем [див.: 243, р.xіі-іх].  

Наразі, ми можемо припустити, що визначення представлене у якості 

своєрідного поєднання, з одного боку, положення «множинності (різноманіття) 

                                                                 
25

 Одним із перших проблему диференціації змісту поняття методологічного плюралізму підіймає І.  Касавін. 

Ще у 1987 році, у праці «Теорія пізнання в полоні анархії», радянський та російський вчений І. Касавін 

виокремлює два типа плюралізму, які на його думку, мають відношення до інтерпретації наукового знання. 

Перший тип – теоретичний – «полягає в констатації одночасного існування різних теоретичних систем». 

Другий, методологічний, «вимагає висування несумісних теоретичних конструкцій з метою розвитку знання 

і передбачає теоретичний плюралізм» [72, с.51-52]. Представником першого типу плюралізму, вважає 

І. Касавін, є, передусім І. Лакатос. Тоді як методологічний плюралізм властивий «анархістській теорії 

пізнання» П. Феєрабенда, А. Наеса та Г. Шпінера. 
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в науках», а з іншого, «плюралізму щодо наук», віддзеркалює використану нами 

на початку дослідження дефініцію плюралізму, згідно з якою, останній 

припускає існування конкуруючих теорій, картин світу, дослідницьких програм 

і парадигм, суперництво між якими сприяє досягненню істини і прогресу науки. 

Втім, недостатньо сказати, що множинність чи різноманіття в науці це 

позитивне і абсолютне природнє явище. Очевидно, слід визначити якою мірою 

та у який спосіб плюралізму вдається цю множинність (різноманіття), яка має 

місце в системі наукового знання, концептуалізувати. Інакше кажучи, необхідно 

дослідити та обґрунтувати методологічну стратегію властиву плюралізму в 

контексті наукового пізнання. 

Сьогодні, дедалі більшої актуальності набувають переконання, відповідно 

до яких наука усвідомлює себе все більш інструментально, як різновид 

технології, здатної впливати на об’єкти, проте рішуче полишає претензії щодо 

пояснення цілей та сенсу цього впливу. Ще більш виразно висловлюється 

щодо цього В. Федотова: «Всупереч класичній епістемології, істину, наразі, 

можна витлумачити не як віддзеркалення (зліпок) об’єкта в знанні, а як 

характеристику певного способу діяльності з ним. Оскільки таких способів 

може бути багато, можливий плюралізм істини і, отже, виключається 

монополія на істину» [189, с.50]. Своєю чергою плюралізм, що припускає 

множинність істини, може реалізовуватися в пізнанні, зазначає Л. Мікешина, 

«як через різноманітність канонів і норм репрезентації, зміні типів моделей-

репрезентантів, їх конкуренції, так і в різноманітності символічних мов науки, 

понятійних схем, які теж виконують роль посередників» [119, с.118]. 

До того ж, якщо прийняти позицію А. Кезіна, відповідно до якої 

плюралізму «властивий аналіз як еталонного не стану «готової», 

«завершеної» науки, а науки, що перебуває «на марші», в процесі розвитку»  

[76, с.319], то постає проблема, яка в дусі плюралістичного прагматизму 

В. Джеймса розв’язується так: «“Абсолютно” істинне, тобто те, чого жодний 

подальший досвід не в змозі змінити, є тим ідеальним пунктом сходження, в 

якому, як ми вважаємо, перетнуться колись усі наші тимчасові істини. Йому 
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цілковито відповідає абсолютно довершена людина, її цілком довершений 

досвід; якщо всі ці ідеальні поняття будуть колись реалізовані, то це 

трапиться водночас. А нині ми повинні жити тими істинами, які в змозі 

осягнути сьогодні, і бути готовими назвати їх хибними завтра» [50, c.293]. 

Звідси, інструменталістська тенденція інтерпретації наукового знання сприяє 

осмисленню науки не як самоцілі, а як засобу розв’язання проблем. Як 

зазначає А. Кезін, провідною цінністю сучасної науки «дедалі більше 

висувається критерій проблемності: здатність науки бути ефективним 

засобом розв’язання різноманітних пізнавальних проблем» [76, с.319].  

Ми вважаємо, що дотримуючись такого стану справ, плюралістичний 

підхід сприятиме формуванню незаангажованого відкритого світогляду, 

необмеженого лише векторним інтересам дослідження. Це, у свою чергу, 

збільшує пізнавальні межі культурної ойкумени і нарощує, таким чином, 

ступінь свободи її дослідника. Наприклад, у тоталітарному суспільстві, типу 

Радянського Союзу, пізнавальні потреби були підпорядковані панівній 

ідеологічній доктрині, і картина світу формувалася відповідно до неї. В 

демократичних суспільствах, при наявності незалежних дослідницьких 

центрів та інститутів, діапазон припустимих суджень про світ суттєво 

багатший. У зв’язку з цим, різного роду інформація відкриває можливість для 

більш поглибленого освоєння навколишнього світу, коли поряд з вибором 

позиції множаться і умови для обговорення переваг і недоліків, як обраної, 

так і відкинутої альтернативи. Також, у дослідника з’являється можливість 

звернутися до ідей минулого та проаналізувати потенції невикористаних 

альтернатив культурно-історичного процесу.  

Таким чином, плюралізм розглядається як комплекс низки свідомих дій, 

вжитих з метою досягнення в кінцевому результаті балансу ефективності та 

справедливості. Плюралізм – умова більш «демократичної», «толерантної» 

картини світу, хоча і більш «суб’єктивної», як не парадоксально це звучить. 

Втім, у такому контексті, поняття «суб’єктивна» вживається як протилежне 

до релятивізації та протистоїть погляду, згідно з яким заперечується 
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можливість пізнання об’єктивного. Передусім, «суб’єктивність» означає, по -

перше, появу нових методів, які не претендують на всеосяжність, а скоріше 

спрямовані на вирішення того чи іншого конкретного дослідницького 

завдання, а, по-друге, характеризують своєрідну ситуацію вибору, оскільки 

для ідеологічно заангажованого дослідника практично існує лише два шляхи 

– прийняти або ж заперечити можливу гіпотезу. Тоді як у «демократичному» 

суспільстві ситуація дещо складніша, за якою дослідник балансує поміж 

численних альтернатив. Для людини, котра не звикла до такого різноманіття, 

ситуація видається вкрай некомфортною, звідси нарікання на те, що 

плюралізм є «порушником спокою»
26

.  

Разом із тим, визнаючи, що інші люди мають погляди, відмінні від 

наших, і припускаючи, що ми ніколи не зможемо їх раціонально переконати, 

за Н. Решером, в жодному разі не означає індиферентизму, згідно з яким їх 

погляди настільки ж дійсні або коректні, як і наші, або ж те, що комусь 

доведеться відмовитися від власних. «Прийняти ситуацію, коли інші 

думають інакше, ніж ми – зовсім не означає схвалити їх погляди або 

відмовитися від своїх», – зазначає Н. Решер [160, с.45].  

Не заперечуючи існування загальних законів, можливості досягнення 

об’єктивної істини, ми переконанні, що у зв’язку з тим, що сучасна наука не в 

змозі дати однозначні, доконечні відповіді, а сфера її інтересів лише 

розширюється, плюралізм заявляє про свою значущість. Позаяк послідовна 

практика плюралізму спроможна стримувати репресивні замахи на панування 

окремих авторитарних псевдонаукових і антинаукових теорій, які нівелюють і 

обмежують спроби творчого наукового пошуку. Впровадження плюралістичного 

підходу, який виражається у кропіткій, аргументованій, критично осмисленій 

роботі науковців і наукових співтовариств, таким чином, «вберігає» науку від 
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 Мається на увазі погляди італійських філософів, Д. Антісері та Д. Реале, щодо переваг плюралістичної 

орієнтації в філософії актуалізованих Н. Решером, які полягають в наступному: «Метафілософська 

перспектива Решера веде до втрати спокою і злагоди. Однак вона не позбавлена і певної вигоди. Дисонанс 

спонукає до праці. Опозиція і конфлікт завжди стимулюють до активного росту. Плюралізм є вирішення 

проблеми культурної еволюції, яка полягає в тому, що у різних людей є різні потреби і їх слід розвивати в 

різних напрямках. Одноманітність веде не тільки до стагнації групи, але й до нівелювання особистості, вона 

обкрадає індивідуальність» [157, с.732-733]. 
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свідомих і несвідомих помилок, очищаючи її від псевдонаукових суджень, що ще 

раз вказує на його актуальність і аксіопотенційність.  

Відтак, цілком прикметно, що плюралізм, як епістемно-методологічний 

підхід, повинен прагнути «не усунути відмінності, а зміцнювати механізми 

досягнення компромісу і адаптації... Плюралізм – це набір намірів і методів, 

спрямованих на інституціоналізацію визнання відмінностей та поваги до 

різноманіття…» [23]. Такий плюралізм, очевидно, попри актуалізацію 

різноманіття, прагне оптимізувати різні альтернативи, всупереч безладному 

множенню їхньої кількості, а це, своєю чергою, уможливлює конструктивний та 

толерантний діалог існуючих альтернативних теорій, методів, картин світу, 

дослідницьких програм тощо. Як зазначає В. Швирьов: «справжня діалогічність 

у конструктивній полеміці з іншими підходами передбачає високу 

відповідальність і максимальну напруженість щодо розгортання творчого 

потенціалу власної позиції. Діалог, зрозуміло, зовсім не означає втрати 

принципів, якогось розслаблення свідомості. Не поділяючи чужої позиції, 

здатна до діалогу свідомість покликана водночас виходити із шанобливого 

ставлення до неї, розуміючи, по-перше, її основи і, по-друге, припускаючи, що 

тут міститься якась правда, якась реальність, що не вхоплюється, принаймні в 

належній мірі, з її власних позицій» [216, с.147]. Як наслідок, збагачення 

власного досвіду та критичний діалог, усувають претензії релятивізму, який 

абсолютизує відносність, консервує сформовані концептуальні та ціннісні 

системи і, таким чином, паралізує ефективну практичну діяльність.  

Своєю чергою, ми переконанні, що формування критичного діалогу 

можливе лише в контексті визнання реально існуючого плюралізму,  коли 

кожна теорія, ідея чи концепція, на правах здорової конкуренції заявляє про 

свою ефективність, продуктивність та необхідність. Як писав В. Лекторський, 

взаємодія з поглядами, відмінними від моїх, зіставлення моєї аргументації з 

аргументами на користь іншої точки зору виступає як необхідна умова 

розвитку моїх власних поглядів. «В цьому випадку, – зауважує 

В. Лекторський, – плюралізм виступає не як щось таке, що заважає моїй точці 
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зору, щось глибоко їй стороннє, але як необхідна умова плідного розвитку 

моєї власної позиції і як механізм розвитку культури в цілому»  [97, с.53].  

Загалом, плюралізм в науковому пізнанні боронить переконання, як 

зазначає В. Лекторський [див.: 99, с.26], що існує не тільки множинність 

поглядів з різних філософських і теоретичних питань, різноманіття сприйняття 

реальності та властивих їм суджень, безліч картин світу, парадигм, наукових 

концепцій (що в свою чергу притаманно також іншим підходам, зокрема 

релятивізму чи еклектиці), але й взаємодія цих поглядів, їх взаємна критика і 

самокритика, через критичний та толерантний діалог. Апелюючи до 

міркування В. Лекторського, зазначимо, що «плюралістична множинність» 

(різноманіття) не викликає релятивізму чи еклектики, позаяк введення нової 

концепції і парадигми може тільки оживити критичну дискусію, а значить, 

дати поштовх до нового знання. 

Отож, досліджуючи специфіку та методологічний потенціал плюралізму 

в науковому пізнанні, ми засвідчили труднощі та неоднозначність 

адекватного розуміння факту плюралістичної інтерпретації науки. Єдиної 

філософії плюралізму як такої не існує. Теоретики протягом історії існування 

цього поняття в решті решт сходилися тільки в уявленні про необхідність 

актуалізації нумеричної множинності (більш ніж один) притаманної різним 

аспектам буття та пізнання. Через те плюралізм може тлумачитись у різних 

історико-філософських контекстах з різним смисловим навантаженням і за 

допомогою різних оціночних суджень. Загалом плюралізм пройшов шлях від 

його заперечення та різкої критики більшістю методологів науки до 

терпимого ставлення та поступової актуалізації в науковому пізнанні.  

Поняття «плюралізм» має надзвичайно широкий спектр вжитку в 

науковому пізнанні. Водночас є низка загальних ознак, які можна вважати 

універсальними атрибутами плюралістичного підходу (суб’єктивність, 

різноманіття (якісне, не кількісне), критичний діалог (толерантний), свобода, 
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гносеологічна скромність)
27

. У сукупності своїй вони відтворюють специфіку 

та методологічний потенціал плюралізму в науковому пізнанні. Як своєрідна 

модель інтерпретації наукового знання, плюралізм складається з декількох 

послідовних та взаємопов’язаних рівнів вираження.  

По-перше, плюралізм в гносеології, найбільш широкий рівень прояву, це 

аргументація множинності рівноправних, незалежних один від одного форм і 

джерел знання, що функціонують за своїми власними законами і втілюються 

у взаємовиключних, інколи взаємодоповнюючих картинах світу. Інакше 

кажучи, наукове пізнання не тільки не єдино можливе тлумачення природи 

світу чи якогось його аспекту, але й не єдино правильне.  

По-друге, так би мовити, інтранауковий рівень, своєю чергою складається 

з двох щаблів. Зокрема, послуговуючись інтерпретацією А. Кезіна, розрізняємо 

«рівень емпіричного опису», тобто впровадження плюралістичного підходу 

щодо тлумачення конкретних наук та галузей знання, наприклад таких, як 

соціологія, психологія, політологія, економіка тощо. Загальною методологічною 

настановою для них є те, що деякі явища не можуть бути повністю пояснені 

однією теорією або повністю досліджені за допомогою єдиного підходу. Відтак, 

задля пояснення і дослідження таких явищ, необхідно одночасно декілька 

різних перспектив. По-суті, ця аргументація слушна і до згаданого вище 

плюралізму в гносеології, який також підпадає під рівень його емпіричного 

опису. А якщо послуговуватися термінологією американських дослідників, 

С. Келлерта, Г. Лонгіно та К. Вотерса, цей аспект плюралізму можемо 

іменувати фактом «множинності (різноманіття) в науках».  

Другий щабель, «теоретично обґрунтований», підіймає плюралістичне 

бачення науки на рівень методологічної реконструкції науково-дослідницької 

діяльності. Своєю чергою теоретично обґрунтований плюралізм також 

різноманітний. Так, А. Кезін, виокремлює «ситуаційний плюралізм», 

                                                                 
27

 Очевидно, що запропонований перелік основних характеристик плюралістичного підходу є вельми 

умовним, відтак не може вважатися абсолютно сформованим. Позаяк сама проблема плюралізму у філософії 

науки залишається не розв’язаною, від так і її атрибути, в процесі виявлення нових фактів, будуть 

доповнюватися, чи викреслюватися іншими.  
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«інтерналістський плюралізм», «анархістський плюралізм» та 

«екстерналістський плюралізм». Зрозуміло, що список запропонований 

А. Кезіним, остаточно не завершений і, в перспективі, його можна продовжити, 

експлікуючи нові аспекти методологічної реконструкції науково-дослідницької 

діяльності притаманної плюралізму.  

Наприкінці зазначимо, що ідея плюралізму в науковому пізнанні, немає 

одностайного погляду щодо її ціннісного потенціалу, а тому ведуться жваві 

дискусії з цього приводу. Однак, можна було б запитати, чи заклики до 

плюралізму, які були згадані нами, є лише опортуністичними діями, 

призначеними для того, аби уникнути відповіді на важкі та незручні 

запитання, чи все ж таки плюралізм придатний до систематичної філософської 

інтерпретації науки? Відповідаючи на ці та подібні питання, перед 

мислителями сьогодення стоїть завдання пошуку, адекватного сучасній науці 

та культурі загалом, стилю світосприйняття. Тому, визначивши первісні 

концептуальні константи плюралізму в науковому пізнанні (суб’єктивність, 

різноманіття (якісне, не кількісне), критичний діалог (толерантний), свобода, 

гносеологічна скромність) надалі можемо звертатися до аналізу модифікацій 

цього поняття в історії становлення філософії науки, що є не менш важливим 

завданням, з огляду на головну мету нашого дисертаційного дослідження.  
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2.2 Передумови актуалізації плюралістичного підходу 

 в сучасній методології 

 

Одним із важливих аспектів осмислення пізнавального процесу є 

проблема співвідношення наукового і ненаукового пізнання. Зважаючи на те, 

що епістемологія виникає власне як вчення про закономірності саме 

наукового пізнання, очевидно, що вона не є тільки формою рефлексії науки, 

адже як галузь філософського знання, епістемологія, рефлексує над 

гносеологічними засадами всієї культури. Проте історично склалося дещо 

інакше, в контексті європейської філософії Нового часу запропонована нею 

теоретична модель отримала статус еталонної і застосовувалася до 

пізнавального процесу в цілому. Сьогодні зрозуміло, що поряд з 

розширенням і різноманіттям предметного поля пізнавального процесу, 

наукове пізнання, хоч і виявляється в концептуальному сенсі найбільш 

ефективним, не в змозі, та й, напевно, не претендує на всеосяжність, позаяк 

наука не здатна замінити собою всі інші форми знання.  

Утім, в контексті нашого дослідження, першочергове значення набуває 

саме наукове пізнання, із притаманними йому атрибутами та своєрідними 

принципами розвитку знання. Сьогодні загальноприйнятою серед дослідників 

філософії науки та спеціалістів з теорії пізнання, передусім на теренах 

пострадянського простору, є думка, що наука як особлива форма пізнання 

світу, у процесі свого становлення пройшла декілька етапів [див.: 176; 173; 

174; 107; 216; 52; 22; 208; 77; 74; 96; 83]. Водночас, гносеологічні засади 

науки, як один із характерних проявів її буття, теж зазнають змін та 

переосмислюються. Тому підхід, згідно якого, науковому пізнанню на 

певному етапі його розвитку приписується відповідні епістемні норми та 

ідеали, є сьогодні класичним. Своєю чергою ми не будемо порушувати вже 

традиційну модель схематизації еволюції наукового досвіду, запропоновану 

знаним філософом науки В’ячеславом Стьопіним [176], і відштовхуючись від 



100 
 

її смислових координат дослідимо, яким чином та у який спосіб плюралізм 

акліматизується в науковому знанні.  

В контексті запропонованої В. Стьопін типології наукового пізнання, 

методів його раціонального сприйняття, виокремлюється три основних типи 

наукової раціональності (відповідно три етапи еволюції науки): 

раціональність класичної науки XVII – початок XX століття, некласична 

раціональність першої половини XX століття і постнекласична – кінця XX – 

початку XXI століття. 

Наука класичної епохи, звертає увагу В. Стьопін, передбачала, що 

«суб’єкт дистанційований від об’єкта, немов би осторонь пізнає світ, а 

умовою об’єктивно-істинного знання вважала елімінацію з пояснення і опису 

всього того, що відноситься до суб’єкта і засобів діяльності» [175, c.27]. Для 

некласичної науки характерною рисою є ідея співвіднесеності об’єкта і 

засобів спостереження, експлікація ролі яких постає умовою отримання 

істинного знання про об’єкт. У постнекласичній науці особливого значення 

набуває «співвіднесеність знань про об’єкт не тільки із засобами, а й 

ціннісно-цільовими структурами діяльності, припускаючи експлікацію 

внутрішньонаукових цінностей і їх співвідношення з соціальними цілями і 

цінностями» [175, c.27]. Відтак, специфічним предметом сучасної, 

постнекласичної науки постають «людиномірні системи, що включають 

людину та її діяльність в якості складового компонента. До них відносяться 

об’єкти сучасних біотехнологій, в першу чергу, генної інженерії, медико -

біологічні об’єкти, великі екосистеми і біосфера в цілому, людино-машинні 

системи і складні інформаційні комплекси (включаючи системи штучного 

інтелекту), соціальні об’єкти тощо» [175, с.28]. 

Критеріями для розрізнення зазначених типів наукової раціональності, 

згідно В. Стьопіна, є наступні [див.: 174]. Перший критерій пов’язаний з типом 

системної організації об’єктів, які підлягають освоєнню. Так, класична 

раціональність переважно була орієнтована на освоєння простих систем, 

прикладом яких є механічні системи. Некласична раціональність 
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зосереджувалась на пізнанні складних саморегульованих систем. 

Постнекласична – опановує складні системи, здатні до саморозвитку. Другий 

критерій, згідно В. Стьопіна, пов’язаний з системою пізнавальних ідеалів і норм 

аргументації, обґрунтування, доказовості, ідеалів побудови наукового знання. 

Загалом, у межах цього критерію, фіксуються особливості впроваджених 

засобів та операцій щодо пізнання об’єкта. «Кожен новий тип системних 

об’єктів, – пише В. Стьопін, – передбачає відповідну методологічну схему 

пізнавальної діяльності. Для класичної, некласичної, постнекласичної 

раціональності характерні різні інтерпретації ідеалів і норм науковості» [174]. 

Нарешті, третій критерій пов’язаний з особливостями ціннісно-цільових 

структур суб’єкта діяльності. Ці структури, своєю чергою, повинні відповідати 

типу системного об’єкта, знання про який формуються в тій чи іншій 

історичній епосі, а також, відповідати прийнятим у культурі цієї епохи 

домінуючим цінностям. Як пише В. Стьопін, «різні типи системних об’єктів 

вимагають різного рівня рефлексії над ціннісно-цільовими структурами 

діяльності. Ці типи рефлексії інкорпоровані в комплекс філософсько-

світоглядних засад науки. Останні забезпечують обґрунтування наукових 

картин світу і нормативних структур науки відповідної історичної епохи» [174]. 

Спробуємо змістовно наповнити моделі плюралізації наукового знання 

відповідно до виділених типів наукового пізнання, інакше кажучи, уявити 

моделі плюралізму, якщо такі, звичайно, мали місце, класики, некласики і 

постнекласики. Звідси, основна мета підрозділу полягатиме в тому, аби 

шляхом раціональної реконструкції історичного досвіду науки розкрити 

прийоми і операції релевантні концепції плюралізму і, таким чином, 

з’ясувати, як плюралізм актуалізується в теоретичному знанні. Інакше 

кажучи, крізь призму ключових ознак існування плюралізму (суб’єктивність, 

різноманіття (якісне, не кількісне), критичний діалог (толерантний), свобода, 

гносеологічна скромність тощо) поглянути на філософію та методологію 

науки, і спробувати відшукати їх поміж її пізнавальних норм та ідеалів.  

Передусім треба зауважити, що проблема визначення науки є однією з 
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найскладніших в сучасних дослідженнях з теорії пізнання і філософії науки. 

Наука, як особлива форма соціально організованої пізнавальної діяльності, 

повсякчас була предметом пильної уваги дослідників наукознавства. В історії  

філософської та наукової думки здійснено чимало спроб сформулювати та 

обґрунтувати такі стандарти науковості, які б відображали її об’єктивні та 

найбільш універсальні характеристики, так би мовити спроб побудувати 

абсолютно завершену, точну, «строгу науку». А втім різні концептуалізації 

такої «строгої науки» у більшості випадків виявляються розбіжними, а 

інколи навіть взаємосуперечливими. Здавалося б, усе так і повинно бути, 

адже загально відомо, що «існує безліч дефініцій науки і наукового пізнання, 

в кожній з яких в якості визначальної ознаки або сутнісної характеристики 

науки вирізняються: набір специфічних пізнавальних процедур 

(експеримент, опис, класифікація, пояснення тощо); об’єктно-предметний 

характер знань, одержуваних у результаті наукового дослідження; рівень 

системної організації та обґрунтованості наукових знань тощо» [195, с.374]. 

Звідси, різноманіття підходів та методологічних стратегій щодо визначення 

науки, засвідчує її яскраво виражений поліфункціональний характер. Позаяк 

в сучасних умовах наука «може інтерпретуватися як специфічний метод 

пізнання, соціальний інститут, форма накопичення знань і пізнавальних 

традицій, фактор розвитку виробництва і сучасних технологій діяльності 

тощо» [195, с.374]. Все ж, таке розуміння науки це надбання сучасності, а 

історія її розвитку розгорталася дещо інакше.  

Не можна не погодитися з один із основоположників сучасного 

наукознавства Джоном Берналом, який наголошував, що  «дати визначення 

науки, по суті справи, неможливо» [16, c.18]. Можна лише окреслити шляхи, 

дотримуючись яких ми можемо наблизитися до розуміння того, чим ж є 

наука. Враховуючи те, що питання щодо часу, місця народження, 

класифікації та періодизації етапів розвитку науки є дискусійними і активно 

обговорюються у вітчизняній і зарубіжній літературі, а також те, що 

значення і роль науки в житті суспільства історично змінювалося, ми, як уже 
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зазначали вище, апелюватимемо насамперед до історико-генетичної 

концепції інтерпретації науки, розробленої у межах радянської, а далі 

російської філософії науки (В.С. Стьопін, В.С. Швирьов, П.П. Гайденко, 

В.Н. Порус, А.В. Кезін та ін.). 

Цілком виправданою є спроба, російського філософа та науковця 

,Володимира Буданова [див.: 22, c.152-155], зрозуміти в чому ж полягає 

корінна відмінність класики, некласики і постнекласики. Він, слідуючи 

концепції еволюції наукового досвіду В. Стьопіна, запозичує у її автора 

схематичну модель інтерпретації даної теорії  [див.: 173, с.632-635]. Зображає 

відповідну пізнавальну схему науки кожного періоду через тріадну модель 

взаємозв’язків ключових елементів наукового пошуку, а саме суб’єкта 

пізнання, засобів і власне об’єкта пізнання. Так, модель класичної 

раціональності матиме наступний вигляд: «Суб’єкт – Засоби – (Об’єкт)», де 

дужки означають головний акцент й пріоритетність класичної науки. У 

межах класичної парадигми, пише В. Буданов, «людина задає питання 

природі (об’єкту), природа відповідає. Вважається, що отримане знання 

(відповідь) об’єктивне, тобто не залежить ні від способу запитування – 

засобів експерименту (спостереження), ні від стилю і рівня мислення 

експериментатора» [22, c.152]. Передусім це означає, що вплив засобів 

спостереження в експерименті завжди можна нівелювати, в той час як у 

фокусі залишається тільки об’єкт. Методологічним базисом класичної науки 

є твердження, що ми можемо спостерігати світ як об’єктивну реальність, 

таким, яким він є. 

Російська дослідниця, Ірина Чернікова, в цілому погоджується з 

В. Будановим, що в «класичній науці опис розглядався тією мірою об’єктивним, 

якою з нього був виключений спостерігач, а сам опис здійснювався з точки, яка 

лежить поза світом. Було прийнято переконання, – продовжує І. Чернікова, – 

що наука здатна відкривати глобальні істини про природу за допомогою 

локального експериментування, що суб’єкт універсальний (особливості 
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особистості не враховуються), експеримент безперервний (відтворюється в 

будь-якій точці простору, в будь-який час)» [208, с.74]. 

Універсальний порядок природи класичного взірця описувала 

механістична наука в термінах незмінних законів руху І. Ньютона. 

Відповідно до першого критерію визначення типу раціональності, 

пов’язаного з типом системної організації об’єктів, можна стверджувати, 

що рівень рефлексії класичної раціональності корелятивний особливостям 

простих систем як домінуючих об’єктів в класичній науці. Як пише 

В. Стьопін: «Для опису простих систем достатньо вважати, що сумарні 

властивості їх частин вичерпно визначають властивості цілого. Частина 

всередині цілого і поза цілим володіє одними і тими ж властивостями, 

зв’язок між елементами підпорядковуються лапласівський причинності, 

простір і час постають як щось зовнішнє стосовно таких систем, стани їх 

руху ніяк не впливають на характеристики простору і часу». І далі: 

«Неважко виявити, що всі ці категоріальні смисли становили своєрідну 

матрицю опису механічних систем. Саме вони виступали зразками малих 

(простих) систем.... Показово, що образ годинника – простої механічної 

системи – був домінуючим в науці XVII – XVIII ст. і навіть першої 

половини XIX століття. Світ влаштований як годинник, який одного разу 

завів Бог, а далі він йде за законами механіки
28

» [177, с.5].  

В межах класичної раціональності цінність наукової концепції вбачалася 

в її узагальнюючій силі, позаяк, згідно з принципом єдності науки [44], 

узагальнення не має кордонів, ідеалом виступає пошук одного єдиного закону, 

однієї єдиної формули. В такому ж дусі висловлювався видатний німецький 

фізик Макс Планк: «З давніх часів, з тих пір, як існує вивчення природи, воно 

мало перед собою в якості ідеалу кінцеву, вищу мету: об’єднати строкате 

різноманіття фізичних явищ в єдину систему, а якщо можливо, то в одну-
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 В. Стьопін зазначає, що крім фізичної інтерпретації, прості механічні системи розглядалася також як 

біологічні, а також як соціальні об'єкти. «Тут досить нагадати, – пише В. Стьопін, – про концепції людини і 

суспільства Ламетрі і Гольбаха, про прагнення Сен-Симона і Фур'є відшукати закон тяжіння по 

пристрастям, аналогічно ньютонівському закону всесвітнього тяжіння, про перші спроби засновника 

соціології О. Конта побудувати теорію суспільства як соціальну механіку» [177, с.5]. 
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єдину формулу» [140, с.613]. Таке розуміння ідеалу науки зберігається досить 

довго, сучасний американський фізик-теоретик Маррі Гелл-Ман пише: «Ми 

сподіваємося досягти величезного синтезу, який завершиться 

підсумовуванням практично всього, що відомо про світ, в одному або двох 

простих законах» [233, p.473]. Описуючу природу за допомогою елементарних 

часток і їх взаємодій, інший сучасник американський фізик Стівен Вайнберг 

зазначає: «Одне з найбільш давніх сподівань людини – знайти кілька простих 

загальних законів, які пояснювали б, чому природа з усією її удаваною 

складністю і різноманітністю така, яка вона є» [24, с.505]. 

У загальному значені, принцип єдності науки
29

 розкриває основне 

прагнення класичної науки – уніфікувати все знання до однієї єдино вірної 

ідеальної моделі реальності. Вітчизняний філософ науки В. Шкода з приводу 

цього пише: «Концепція єдності тривалий час отримувала потужну 

підтримку з боку методології класичної науки. Дійсно, цю методологію 

пронизують спрощені схеми: одна-єдина природа, одна-єдина справжня 

теорія, одне-єдине правильне пояснення. Принципи збереження, ідея 

інваріантності законів щодо простору і часу, лапласівський детермінізм, 

процедура формально логічного узагальнення тощо складають 

методологічний арсенал класичної науки. Єдність як одиничність  її 

фундаментальна цінність» [223, с.4]. Ці та інші обставини змушують 

В. Шкоду дійти висновку, що стосовно класичної науки «наполягати на 

цінності різноманіття – означає заперечувати науку і руйнувати значення в їх 

традиційному розумінні» [223, с.4]. 

Стає зрозуміло, що ідеали класичної науки, в повній мірі реалізовані в 

ньютонівської механіці, не залишали місця для категорій множинності, 

різноманіття, складності, суб’єктивності, і зрештою діалогу та свободи. Для 
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 З приводу історії становлення та джерел виникнення, ідея єдності науки, як зазначає Ольга Рупташ, «має 

тривалу історію, витоки якої знаходимо в давньогрецькій філософії: єдиний універсальний закон 

світобудови – Логос Геракліта; прототип універсальної мови науки, ключ до пізнання Всесвіту – математика 

Піфагора; принцип класифікації та систематизації наук (від універсальної метафізики до продуктивних 

наук) Аристотеля. Онтологічна основа цієї ідеї – переконання, що світ єдиний, існують універсальні закони, 

які в граничному варіанті можуть бути зведені до єдиного закону, і тому можуть існувати єдині принципи 

пізнання, або єдиний метод» [168, с.247]. 
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тих речей, які формують ядро плюралістичного підходу. М. Ожеван і 

Н. Зорій з цього приводу зазначають: «У класичному її тлумаченні істина має 

позалюдський відчужено-об’єктивний характер і сприймається як щось 

“дароване зверху”, а не як процес сумісного пошуку, не як результат діалогу. 

В соціогуманітарній сфері таке розуміння істини породжує конфліктний тип 

взаємин між суб’єктами, що безроздільно “володіють” нею або повністю 

позбавлені права на неї. Відповідно виключаються ситуації співробітництва з 

носіями “фальшивих істин”, а насильство стає єдиною силою досягнення 

соціального порядку та методом вирішення всіх соціальних проблем» [135, 

с.39]. Відтак, в класичній науці, ситуація плюралізму – швидше аномалія, ніж 

правило. Говорити про плюралізм як регулятивну норму, ідеал класичної 

науки, означає видавати бажане за дійсне.  

З іншого боку, варто наголосити, така оцінка не може бути єдиною та 

абсолютно незмінною. Так, в сучасній науці існують дослідження [190], які 

інтерпретують творчий доробок корифеїв класичної думки крізь призму 

методологічного «бунтарства» та боротьби проти авторитетів
30

.  

Зрештою, аналіз існуючих уявлень щодо засадничих принципів 

класичного ідеалу науки дозволяє розкрити епістемологічну складову цієї 

системи, виявити якісні зміни в розумінні власне знання і процесу пізнання. 

До того ж, оскільки місце і роль наукового знання в європейській філософії 

та культурі XVII – середини XX століть було непохитним, остільки це 

впливало на загальне розуміння пізнавального процесу в цілому. Далі ми 

пересвідчимось наскільки схожими є ідеали класичної раціональності та 
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 Зокрема американський філософ науки Поль Феєрабенд, зараховує Галілео Галілея,  передусім його 

науковий підхід, до лав своїх теоретичних уподобань, а як наслідок до передвісників ідей гносеологічного 

анархізму. Саме з приводу цих міркувань І. Касавін писав, що «для Феєрабенда важливий той факт, що, 

обґрунтовуючи систему геліоцентризму, про істинність якої не можна було зробити висновок в той час, 

виходячи виключно з даних науки, Галілей став захисником нового світогляду, а не тільки власне наукового 

змісту теорії Коперника». І далі: «Для захисту своїх інтересів Галілей використовував як наукові (створення 

нових інструментів і установок, проведення експериментів, розробка теоретичних схем), так і власне не 

наукові прийоми – блискучий літературний стиль, італійську (а не латинську мову), полемічні прийоми, 

гумор тощо. Таке використання різних методів, – робить висновок І. Касавін, – дозволяє, на думку 

Феєрабенда, зарахувати Галілея в предтечі “гносеологічного анархізму”» [72, с.14].  
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пізнавальні засади класичної епістемології, які врешті решт залишаються 

такими і для некласичної раціональності
31

.  

Однією з таких спроб є міркування А. Кезіна, яке стосуються визначення 

засадничих принципів класичного та некласичного ідеалу науки. Як зазначає 

автор: «Класичний ідеал науковості, незважаючи на різноманіття форм 

вираження,... має певне “тверде ядро”, яке складається з низки регулярно 

відтворюваних, стабільно діючих основоположень» [77, с.12].  

Насамперед центральним основоположенням класичного ідеалу 

науковості, згідно А. Кезіна, є істинність. Вона «є не тільки нормативною 

цінністю, – зазначає автор, – але й необхідною дескриптивною 

характеристикою будь-яких пізнавальних результатів, які претендують на 

науковість» [77, с.12]. В контексті класичної науки директива «істинності» 

передусім означає, що наука не повинна містити жодних домішок хиби. Як 

показує А. Кезін, в класичному розумінні «істинності» переплетені два 

твердження: «по-перше, вірне, згідно якого істинність є центральним, 

найбільш сильним регулятором науково-пізнавальної діяльності; по-друге, 

помилкове, згідно з яким істинність повинна бути необхідним атрибутом усіх 

пізнавальних результатів, котрі претендують на науковість» [77, с.13]. 

Другим, але не менш важливим атрибутом класичного ідеалу науки є 

фундаменталізм, який означає, що «істинне наукове знання повинно  бути 

“фундаментально” обґрунтоване» [77, с.13]. Інакше кажучи наука повинна 

формулювати абсолютно надійне знання за допомогою остаточної 

обґрунтованості. Вважається, що найбільш надійним базисом для 

фундаменталізму є орієнтація на принцип достатньої підстави. Відомий 
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 Загалом зрозуміло, що оцінка пізнання, його ідеалів і норм є складним багатофакторним процесом, 

передусім корелятивно пов’язаним зі зрушеннями в культурі в цілому і зі зміною наукової раціональності. 

Тому спроба наївно співвіднести класичну епістемологію з класичною та некласичною раціональністю 

потребує серйозних обґрунтувань та аргументів, які, врешті решт, можуть не виправдатись. Однак, наші 

припущення не поодинокі, ми, передусім апелюємо до міркувань І. Чернікової, яка звертає увагу на часовий 

синхронізм формування некласичної епістемології і постнекласичної наукової раціональності: «В.С.  Стьопін 

показав, що зміни, які дозволяють говорити про новий, постнекласичний, етап розвитку науки, відбулися в 

другій половині XX століття... В.А. Лекторський зазначає, що некласична епістемологія почала складатися в 

останні десятиліття ХХ ст.» [208, с.77]. Звичайно, це не означає, що таким чином класична епістемологія 

повинна відображати пізнавальну проблематику класичної та некласичної раціональності. Проте, історичні 

рамки та деякі регулятивні норми досліджень цілком корелюються.  
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німецький філософ і науковець, Ґотфрід Ляйбніц, у своїй «Монадології» так 

формулює принцип достатньої підстави: «Жодне явище не може виявитися 

істинним або дійсним, жодне твердження – справедливим без достатньої 

підстави, чому справа йде саме так, а не інакше, хоч і ці підстави в більшості 

випадків зовсім можуть бути нам не відомі» [95, с.418]. Звідси випливало, що  

смисл наукового пізнання вбачається у вирішенні проблеми обґрунтування. 

«Тривала історія фундаменталістської парадигми, – пише А. Кезін, – це історія 

постійних пошуків «засад пізнання», вихідного пункту для процесу 

обґрунтування, «надійного фундаменту», на який могла б спиратися (зводитися 

до нього або виводитися з нього) вся система наукових знань» [77, с.13]. 

Ще однією ознакою класичного ідеалу науковості, про яку говорить 

А. Кезін, є методологічний редукціонізм. Основний пафос принципу 

методологічного редукціонізму зосереджений в «уявленні про можливість 

вироблення деякого універсального (в історичному і предметному аспектах) 

стандарту науковості» [77, с.14]. Відповідно до цього твердження, А. Кезін 

виділяє дві гіпотези, які визначають стратегію наукового редукціонізму. 

Згідно з першою, універсальний стандарт науковості може бути 

сформульований на базі «найбільш розвиненої» і «досконалої» області 

пізнання або навіть теорії. Згідно з другою гіпотезою, всі інші області 

пізнання «підтягнуться» до виробленого таким чином стандарту науковості.  

В контексті розвитку стратегії методологічного редукціонізму, чимало 

вчених і філософів, еталон науковості вбачають в природознавстві, а в 

самому природознавстві найчастіше звертаються до фізики. Однак орієнтація 

на фізику ні в історії, ні в сучасності не є єдиною. В філософії та методології 

науки відомі також спроби реалізувати ідею методологічного редукціонізму 

приймаючи як еталонний тип пізнання математики або ж соціольно-

гуманітарних наук. 

Нарешті, останньою характеристикою класичного ідеалу науки, яку 

виокремлює А. Кезін, є «соціокультурна автономія наукового знання та 

методологічного стандарту науковості» [77, с.14]. У зв’язку з такими 
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міркуваннями, «обґрунтоване наукове знання й власне стандарти його 

обґрунтування повинні бути повністю незалежними від соціокультурних 

(соціально-економічних, культурно-історичних, світоглядних, соціально-

політичних) умов їх формування» [77, с.15]. Себто, наукові висновки повинні 

відповідати універсальним нормам аргументації і здійснюватися відповідно до 

досліджуваної реальності, незалежно від соціокультурних умов її пізнання.  

Сучасна спроба окреслити ключові особливості епістемологічної 

проблематики, притаманної теоретичній думці XVII – середини XX 

століття, належить В. Лекторському [див.: 96, с.103-114]. Російський 

філософ, фіксуючи трансформації норм пізнання, відзначає перехід від 

класичної до некласичної епістемології. Так, характеризуючи класичну 

епістемологію, для якої центральною проблемою є обґрунтування знання, 

він виокремлює такі її особливості як критицизм, фундаменталізм 

(нормативізм), суб’єктоцентризм і наукоцентризм. 

Першою особливістю класичної епістемології, яку виділяє 

В. Лекторський, є критицизм. Як зазначають вітчизняні філософи Борис та 

Ірина Починки, критицизм, про який говорить В. Лекторський, хоч і «має 

різні форми, але суть їх одна – з’ясування того, якою мірою пізнавальні 

здатності суб’єкта та існуюче знання відповідають усталеному ідеалу 

науковості, зразком якого було природничонаукове (фізичне) і математичне 

знання. Мова йшла не просто про відповідність знання і реальності (вона 

могла бути й випадковою чи очевидною, скажімо, для здорового глузду), а 

про знання науково-обґрунтоване, таке, що має всезагальний, необхідний і 

об’єктивно-істинний характер. Критичний аналіз спрямовувався передусім на 

різні “примари”, суб’єктивні гадки, т.зв. “природи” перипатетичної фізики, 

метафізичні абсолюти, яким не місце в науці» [151, с.7]. 

Другою особливістю епістемології класичного етапу є фундаменталізм і 

нормативізм. Це означає, що «ідеал знання, на основі якого вирішується 

завдання критики, повинен бути обґрунтований» [96, с.105]. Іншими 

словами, повинен бути знайдений фундамент, міцні засади всіх наших знань, 
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щодо яких своє чергою не виникає ніяких сумнівів і вони (засади) «слугують 

нормою для класифікації та легітимації усього іншого знання як наукового» 

[151, с.7]. Якщо в емпіризмі таким фундаментом є знання, яке максимально 

відповідає даним чуттєвого досвіду, в основі якого лежать або відчуття 

(сенсуалізм), або «чуттєві дані» (неореалізм), або елементарні протокольні 

судження (логічний емпіризм), то в раціоналізмі таке знання, яке вписується 

або в систему «вроджених ідей» (Декарт, Спіноза), або в систему апріорних 

категорій і схем розуму (Гегель, неокантіанців) та ін. [див.: 96, с.105-107]. 

Третім атрибутом епістемології класичного періоду є 

суб’єктоцентризм. Вважається, що найбільш надійним і безперечним 

базисом для побудови системи знання є факт існування самого суб’єкта. 

Наприклад, для Рене Декарта, явище існування суб’єкта є взагалі єдиним 

достовірний фактом. В той час як знання зовнішніх об’єктів вважається 

опосередкованим і умовним. «Пізнанню об’єктивно існуючих речей і явищ, –  

зауважують Б. Починок і І. Починок, – повинно передувати 

самоусвідомлення суб’єктом своїх пізнавальних можливостей, свідомий 

контроль тих внутрішніх процедур мислення, за допомогою яких осягається 

предмет. Але як перейти від такої суб’єктивної позиції до визнання існування 

зовнішнього світу і досягнення істинного знання? – проблема, розв’язання 

якої неможливе без врахування особливостей суспільно-історичного досвіду, 

практики» [151, с.8]. 

Нарешті останньою, четвертою особливістю класичної епістемології, 

про яку веде мову В. Лекторський є наукоцентризм. Він полягає в тому, що 

в класичну епоху епістемології розв’язання теоретико-пізнавальних проблем 

відбувалося на основі ідеалу науковості класичного математизованого 

природознавства. [див.: 96, с.109]. Відповідно гносеологічні уявлення 

математизованого природознавства «про реальність, способи її пізнання і 

обґрунтування істинності знання онтологізувались і набували універсального 

значення. За такого підходу світ і знання про нього ототожнювались: світ 
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такий, як він проявляється у науковому знанні, і навпаки, наукове знання у 

своєму ідеалі є відображенням об’єктивного стану справ» [151, с.8]. 

Вочевидь, у філософському дискурсі, ідеали та регулятивні норми 

класичної науки, а відтак класичної епістемології, а це передусім ідеали 

монізму, реалізуються, зокрема в позитивізмі
32

. Вибір позитивізму 

обумовлений досить конкретною заувагою, адже саме з позитивізмом 

пов’язане виникнення філософії науки як окремого філософсько-

методологічного напряму, основна проблематика якого полягала в 

дослідженні епістемологічних і соціокультурних вимірів науки. «Уже на 

етапі своєї ґенези у ХІХ ст. позитивізм (О. Конт, Дж.С. Мілль, Г. Спенсер), – 

зазначають Б. Починок та І. Починок, – ураховуючи різке зростання 

соціальної значущості наукової діяльності, її професіоналізацію та 

дисциплінарну організацію, намагався привести наукове пізнання у 

відповідність з класичним методологічним стандартом» [152, с.6].  

Не зупиняючись на цьому детально
33

, зазначимо тільки, послуговуючись 

міркуваннями Бориса та Ірини Починок, що «позитивізм успадкував і 

намагався реалізувати головні ідеї класичної методології (ідеал істини, 

фундаменталізм, редукціонізм, незалежність науки від цінностей... » [152, 

с.23]. Хоча з іншого боку, попри наявність в позитивізмі механіцизму та 

класичного методологічного нормативізму, все ж таки уподібнювати їх не 

варто [див.: 152, с.65]. Тому що ототожнюючи їх ми втратимо пласт ідей, які 

виходили за рамки механістичної методології класики. Як зауважує 

В. Стьопін: «Уже в пізній творчості О. Конта досить чітко простежується 

підхід до аналізу суспільства не як механічної, а як складної органічної 

системи. Цю ідею розробляв потім Спенсер, запропонувавши картину 

еволюції, в якій суспільство розглядалося як аналог організму, що 

                                                                 
32

 Втім, ми усвідомлюємо, що безпосередні джерела і раціональні зерна як класичної філософії науки, 

представленої позитивізмом, так і класичного варіанту пізнання загалом, знаходять своє вираження ще 

раніше у творчості Г. Галілея, Р. Декарта, Д. Г’юма, Дж. Берклі, Ф. Бекона, І. Канта, Ф. Гегеля та ін.  
33

 Проблема рецепції позитивістською філософією ідеалів і норм класичної науки, звідси характеристика 

позитивізму як моністичного, розкривається в дослідженнях Г.Х. Вригта [31, с.43], Б. Починка, І. Починок 

[152, с.6], Р. Рошкульця [166]. 
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розвивається. Це була перша, хоча в багатьох своїх аспектах гіпотетична 

спроба представити об’єкти і природи і суспільства як складні 

упорядкованості, схильні до еволюції. Такий підхід в принципі 

проблематизував ідеали класичної науки в її механістичній версії» [174].  

Крім соціально-гуманітарних наук, зміна ідеалів і норм класичної 

раціональності відбувається й у інших галузях знання, переосмислення 

зазнають методологічні стандарти математики, фізики, біології та ін. В 

цілому виникнення дисциплінарної організації науки ймовірно було однією з 

причин позбавлення загальнонаукового статусу механістичної картини 

світу
34

. Наприклад, в тіло біології поступово вкорінюються еволюційні 

уявлення і ідеали еволюційного пояснення. В математиці відкриття 

неевклідових геометрій продемонструвало обмеженість вимог наочності й 

очевидності постулатів теорії. Розвиток фізичної науки виявив 

неадекватність ідеалу єдино можливої істинної теорії. Виявилося, що в 

альтернативних теоретичних описах однієї і тієї ж області досвіду можуть 

міститися загальні для них елементи істинного знання [див.: 174].  

Загалом відчувалося, що криза
35

 класичних ідеалів науковості неминуче 

породжує якісно інші, більш «терпимі» тенденції становлення наукового 

знання. Зрушення, які відбуваються в науці на межі ХІХ – ХХ століть, тісно 

пов’язані з усвідомленням вичерпання потенціалу методології класичної 

науки, можливостей якої виявилось недостатньо для розв’язання нагальних 

проблем. Дихотомічний характер епістемологічних стратегій класичної 

науки, репрезентований жорстким протиставленням суб’єкта і об’єкта 

пізнавальної діяльності починає осмислюватися по-іншому. Трансформації 

зазнає й розуміння ідеалу об’єктивності наукового знання. З цього приводу 

І. Починок зазначає, що в «класичній методології цей ідеал обґрунтовується 

                                                                 
34

 З цього приводу В. Стьопін пише: «Радикальні зміни в цій цілісній і відносно стійкій системі засад 

природознавства трапилися наприкінці XVIII – першій половині XIX століття. Їх можна розцінити як другу 

глобальну наукову революцію, що визначила перехід до нового стану природознавства – дисциплінарно 

організованої науки. У цей час механічна картина світу втрачає статус загальнонаукової. У біології, хімії та 

інших галузях знання формуються специфічні картини реальності, не редуковані до механічної» [173, с.621]. 
35

 З приводу проблем реалізації ключових основоположень та кризи класичного ідеалу науковості можна 

прочитати зокрема у А. Кезіна [див. 77, с.16-25].  
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визнанням привілейованого стану об’єкта і “нейтралізацією” суб’єкта; 

виявлення в експерименті іманентних предмету властивостей, причинних 

залежностей і закономірностей було гарантією об’єктивності, необхідності і 

всезагальності знання. При цьому суб’єкт звужувався або до носія розуму, 

або до агента прагматичних діянь і оцінювався переважно негативно як 

чинник деформації об’єктивності істини» [153, с.168].  

Проте, вже перехід від класичної науки до некласичної, як пише 

російський філософ Тетяна Фатхі, засвідчив процес входження «суб’єкта 

пізнання в “тіло” знання як його необхідного компонента. Змінилося 

розуміння предмета науки: ним стала тепер не реальність “в чистому вигляді”, 

а деякий її зріз, заданий крізь призму прийнятих теоретичних і операційних 

засобів і способів її освоєння суб’єктом» [91, с.133]. Цей етап розвитку 

наукового знання розкриває нові менш ригористичні методологічні норми. 

Власне в межах некласичної раціональності починає актуалізуватися поняття 

«множинності», зокрема як факт множинності описів об’єкту пізнання.  

Повертаючись до прийому В. Буданова, модель некласичної 

раціональності можна виразити так: «Суб’єкт – (Засоби – Об’єкт)», у якій 

головна увага й пріоритет зосереджений не лише на об’єкті, а й на засобах 

пізнання. У межах некласичної парадигми, показує В. Буданов, пізнавальна 

стратегія розгортається так, що «людина ставить запитання природі, 

природа відповідає, але відповідь тепер залежить і від властивостей 

досліджуваного об’єкта, і від способу запитування, контексту питання. 

Тобто результат спостереження залежить не тільки від засобів 

спостереження в проведенні експерименту, а й від можливості проведення 

спільних спостережень різних величин. Виникає принцип відносності 

результату експерименту до засобів спостереження, принципове не 

усунення впливу акту спостереження на систему. Поняття класичної 

об’єктивності в одиничному експерименті розмивається»  [22, c.153].  

Зміна методологічної свідомості некласичної раціональності проходять 

під гаслом нової картини світу – квантово-релятивістської. Основний смисл 
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нової пізнавальної програми полягав у тому, що в «тіло» науки вводиться 

суб’єкт пізнання. Інакше кажучи, якщо в класичній науці досліджувана 

реальність завжди приймалася об’єктною, яка не залежить ні від суб’єкта, ні 

від засобів і умов його пізнавальних дій, то в некласичної науці центральною 

умовою відображення реальності стає експлікація зв’язків між власне 

об’єктом і засобами його пізнання. 

Така система епістемологічних ідей некласичної науки поєднувалася з 

особливими уявленнями про специфіку досліджуваних об’єктів, структурна 

організація яких зумовлює переосмислення категоріального апарату 

класичної механіки, яка стає неадекватною новим викликам і потребує 

серйозних коректив. Відбувається перехід до вивчення, згідно термінології 

В. Стьопіна, великих систем, здатних до самоорганізації, які, своєю чергою, 

володіють плеядою нових прикметних характеристик. 

Загалом, великі системи характеризуються рівневою організацією та 

диференціюються на відносно автономні підсистеми, в яких відбувається 

масова, випадкова взаємодія елементів. Великі системи гомеостатичні. В них 

обов’язково є програма функціонування (особливий блок керування), яка 

формулює керуючі команди і коригує поведінку системи на основі прямих і 

зворотних зв’язків. Категорії частини і цілого в складних системах здатних 

до саморегуляції володіють новими характеристиками. Ціле вже не 

вичерпуються властивостями частин, виникає системна якість цілого. 

Частина всередині цілого і поза ним володіє різними властивостями. 

Причинність в великих, саморегулюючих системах вже не може бути зведена 

до лапласівського детермінізму, який має лише обмежену сферу 

застосування, і доповнюється ідеями «ймовірнісної» та «цільової 

причинності». Виникають нові смисли в просторово-часових описах великих, 

саморегулюючих систем. Поряд з уявленнями про «зовнішній» час уводиться 

поняття «внутрішнього часу», як-от поняття біологічний годинник і 

біологічний час, соціальний час тощо [див.: 177, с.6-7]. 
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Застосування таких типів пояснення і опису, які вочевидь містять 

посилання на засоби і операції пізнавальної діяльності, найбільш яскраво 

простежуються в квантовій механіці, де неможливо вивчати природу 

мікрочасток, не спотворюючи їхніх характеристик. Евристичне значення 

основних ідей квантової механіки продовжує зростати у сучасній філософії та 

методології науки. «Досягнення цієї галузі пізнання, – зазначає Б. Починок, – не 

лише виявили обмеженість принципів класичної методології, але й 

започаткували формування нової наукової раціональності та картини світу. 

Характер пізнаваної реальності в її віднесеності до суб`єкта, експериментальних 

умов, способів вимірювання та інтерпретації отриманих фактів зумовили нове 

бачення проблем співвідношення спостережуваного і неспостережуваного, 

точного і неточного, емпіричного і теоретичного у пізнанні» [148, с.102]. В 

цілому, усвідомленню нетрадиційності цих проблем, резюмує Б.  Починок, 

значною мірою сприяв сформований Нільсом Бором принцип додатковості
36

.  

Принцип додатковості, як зазначає О. Рупташ, попервах 

сформульований для квантової механіки, набув у філософії та методології 

сучасної науки поширення на різні сфери. «Згідно з цим принципом, однієї 

логічної системи недостатньо для опису складності досліджуваного об’єкта-

системи. Для ефективного вивчення самої науки як системи недостатньо 

лише внутрішньонаукових методів і засобів. Потрібно доповнити наукову 

рефлексію зовнішніми соціокультурними дослідженнями, які міститимуть 

довкола-наукові та поза-наукові інструменти. У такий спосіб відкриваються 

можливості для розширення меж наукової раціональності» [168, с.233]. 

Загалом, ідея додатковості дозволила квантовій механіці філософсько 

описати «незвичайні» властивості мікрочасток. Зокрема врегулювати 

суперечку між видатними фізиками XVII століття – І. Ньютоном і 

К. Гюйгенсом – про природу світла. «Описати це явище так, як це робила 

класична фізика, – роз’яснює Л. Столович, – було неможливо. Для нового 
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 Філософське осмислення принципу додатковості представлено у дослідженнях Дж. Холтона [203, с.159-

210], Л. Столовича [178, с.24-32], В. Хютта [204], Б. Починка [148], І. Алєксєєва [4, с.194-209], В. Поруса 

[146], В. Бажанова [12] та ін. 
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опису і розуміння цього дуалізму в новій пізнавальній ситуації, при якій не 

можна не враховувати вплив самого приладу дослідження на його об’єкт, і 

служив принцип додатковості» [178, с.25].  

В одній з останніх своїх робіт знаменитий датський фізик визначив принцип 

додатковості наступним чином: «Неможливість об’єднання спостережуваних при 

різних умовах досвіду явищ в єдину картину веде до розгляду таких, мабуть, 

суперечливих явищ як додаткових, в тому сенсі, що вони – узяті спільно – 

вичерпують всі доступні визначенню дані про атомні об’єкти» [138]. 

Основний пафос, згідно якого Альберт Айнштайн і багато інших 

вчених
37

 не могли і не можуть прийняти концепцію додатковості, носить 

фундаментальний філософський характер і апелює до переконань щодо 

природи фізичної реальності, якого вимагає ідея додатковості. Це передусім 

принципова неможливість отримання знання про атомні об’єкти так би 

мовити «в чистому вигляді», безвідносно до їх спостережень. У цьому її 

противники бачать відмову від ідеалів наукового пізнання, очевидно 

класичного взірця, компроміс суб’єктивізму та ідеалізму [5]. 

Висловлюючи незадоволення концепцією корпускулярно-хвильового 

дуалізму, а з іншого боку плекаючи надію на отримання теорії, яка б єдиним 

чином відображувала реальність, А. Айнштайн писав: «Отже, тепер ми маємо 

дві теорії світла, обидві необхідні і – як доводиться визнати сьогодні – 

існуючі без будь якого логічного взаємозв’язку, незважаючи на двадцять 

років колосальних зусиль фізиків-теоретиків» [226, с.466]. 

Категорично не приймаючи нових поглядів Н. Бора, щодо природи 

фізичної реальності, А. Айнштайн відзначав, що «в рамках статистичної 

квантової теорії таких речей, як вичерпний опис окремої системи, не існує» 
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 Зважаючи на елегантність запропонованого Н. Бором принципу, були вчені, які критично сприймали його 

переконання. Так, американський вчений Лорен Грехем, у книзі присвяченій дослідженню стану науки у 

Радянському Союзі зазначає, що згідно Михайла Омельяновського, одного з найбільш впливових філософів 

природознавства в 60-70-х роках, «недоліком додатковості, було те, що в ньому характеристикам атомних 

об'єктів, що є у квантовій механіці фактичним об'єктом вивчення, приділялося менше уваги, ніж ролі 

вимірюючого приладу. Позиція Омельяновського, в якій ігнорувалося прагнення багатьох членів 

копенгагенської школи, включаючи Бора, про наданню співвідношення невизначеності не вимірюючому 

приладу, а просто не існуванню фізичних значень сполучених параметрів, зводилася, таким чином, в першу 

чергу до критики уявного суб'єктивізму у дослідженнях» [43, с.340]. 
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[225, с.300]. Проте, якщо дослухатися до коментарів радянського фізика 

Володимира Фока, з приводу ролі засобів спостереження як основи 

квантового способу опису явищ, можна почути, що «такий спосіб опису аж 

ніяк не означає, що ми приписуємо об’єкту менший ступінь реальності, ніж 

приладу, або що ми зводимо властивості об’єкта до властивостей приладу. 

Навпаки, опис на основі поняття відносності до засобів спостереження дає 

набагато глибшу і тонку об’єктивну характеристику мікрооб’єкту, ніж це 

було можливо на основі ідеалізації класичної фізики» [199, с.15].  

Ймовірно поняття «вичерпний опис», проголошене принципом 

додатковості, варто тлумачити філософськи. Попервах, не слід його 

уподібнювати абсолютній істині класичної науки, що претендує на 

всезагальність, позаяк сам Н. Бор попереджав проти абсолютизації свого 

принципу як якоїсь метафізичної догми, а трактувати скоріше в 

інструменталістському дусі, як найкращий можливий опис явищ, яким, на разі, 

ми володіємо. Додатковість як можливість додати щось інше до вже пізнаного 

явища не означає, що утворене таким чином нове знання про це явище набуває 

завершеного, доконечного вигляду. Параметри об’єкту виявляють 

перманентно непізнаваний його характер, у сенсі принципової складності та 

динамічності природи. Власне кажучи, потенціал плюралізму в ідеї 

додатковості розкривається у перманентній можливості, можливості інакше 

розв’язати поставлену задачу, можливості поряд із уже відомою моделлю 

об’єкта розкрити нове його виявлення. Поняття «вичерпного опису», в 

контексті принципу додатковості, є швидше емпіричним питанням і 

тлумачиться не як власне ідеальний вичерпний опис, остання інстанція, а як 

потенційність вичерпного опису, можливість іншого сприйняття об’єкту. 

Аналізуючи сутність запропонованого Н. Бором принципу, професор 

Гарвардського університету, Джеральд Холтон, писав: «Сьогодні ясність 

створюється не спрощеннями, зведенням всіх явищ до єдиної наочної моделі, 

а вичерпним взаємонакладанням різних описів, що включають відверто 

суперечливі один одному поняття» [203, с.163]. 
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На наш погляд, достатньо точна інтерпретація сутності принципу 

додатковості, належить Леону Розенфельду: «Тут перед нами приклад 

звичайної діалектики наукового мислення: розв’язання кризи не відбувається 

до тих пір, поки протиріччя не досягають гранично можливої для них 

гостроти. Бор (в незнанні цієї філософської премудрості) володів власним 

витонченим чуттям цієї діалектики» [47, c.260]. 

З іншого боку, розглянутий як прояв діалектичного методу, принцип 

додатковості, як відзначають дослідники, не зводиться до гегелівського його 

розуміння. На думку Володимира Хютта, «концепція додатковості змальовує 

(на прикладі співвідношення класичної і квантової фізики) приклад іншого 

типу діалектики. Класична фізика в динаміці пізнання не оголошується 

помилковою або навіть простим наслідком квантової механіки. Вона зберігає 

свою самостійність повною мірою і навіть закладає квантово-механічне 

знання. Затим, в методології додатковості закладений істотно негегелівський 

тип діалектики зняття: протиріччя не вирішуються шляхом зняття в синтезі 

більш вищого порядку прогресуючої конфронтації самостійних 

протилежностей. Діалектика додатковості на противагу гегелівській реалізує 

нелінійний характер розвитку, в якому протилежності не позбавляються 

самостійності шляхом зняття. З логіки додатковості випливає можливість 

такого типу розвитку наукового знання, за якого протилежності розвиваються 

в своїй самостійності і послідовності шляхом постійної конфронтації 

(“діалогу”), не поглинаючи один одного
38

» [203, с.164]. 
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 Прикладом розвитку такої діалектичної логіки може бути еволюційна концепція типологій наукового пізнання, 

методів його раціонального сприйняття, сформульована В. Стьопіним. Аргументом слугуватимуть наступні 

слова автора: «Кожен новий тип наукової раціональності характеризується особливим и, властивими йому 

засадами науки, які дозволяють виділити в світі і досліджувати відповідні типи системних об'єктів (прості, 

складні, системи, що здатні саморозвиватися). При цьому виникнення нового типу раціональності і нового образу 

науки не слід розуміти спрощено в тому сенсі, що кожен новий етап призводить до повного зникнення уявлень і 

методологічних установок попереднього періоду. Навпаки, між ними існує спадковість. Некласична наука зовсім 

не знищила класичну раціональність, а тільки обмежила сферу її дії. При вирішенні низки задач некласичні 

уявлення про світ і пізнання виявлялися надлишковими, і дослідник може орієнтуватися на традиційно класичні 

зразки (наприклад, при вирішенні низки задач небесної механіки не було потрібно залучати норми квантово -

релятивістського опису, а досить було обмежитися класичними нормативами дослідження). Так само 

становлення постнекласичної науки не призводить до знищення всіх уявлень і пізнавальних установок 

некласичного і класичного дослідження» [173, с.635].  
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Своєрідність діалектики принципу додатковості, своєрідного дуалізму 

хвильової і корпускулярної природи елементарних часток, відзначає 

російський популяризатор науки Даниіл Данін: «хіба можна сказати, що 

хвилеподібність елементарної частинки бореться з її корпускулярністю? Хіба 

операція виміру координати змагається з операцією вимірювання швидкості? 

Філософськи це БОРОТЬБА ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ. Але чудово, що раніше 

діалектика такого прояву цієї боротьби в природі ще не розкривалась: тут 

протиставленні початки виходять на арену фізичних взаємодій НЕ РАЗОМ. 

Між ними не відбувається сутички. І немає переможців або переможених. 

Мікросвіт до того незвичайний, що в класичному описі цієї його 

екстраординарності подвоєні образи та операції постають як абсолютно 

незбіжні. Або несумісні. Електрон і світловий квант – це частинки-хвилі за 

своїми МОЖЛИВОСТЯМИ» [47, c.324-325]. 

Раніше вже згаданий в нашому дослідженні В. Фок, описуючи природу 

явища додатковості, зазначав, що жодних протиріч у цьому принципі не 

має. Він пише, що згідно «пропозиції Бора, можна назвати додатковими ті 

властивості, які проявилися б у чистому вигляді лише в різних дослідах, 

проведених при взаємовиключних умовах, а за умов, здійсненних в одному і 

тому ж досвіді, проявляються лише в неповному, “пом’якшеному” вигляді 

(наприклад, припустима нерівностями Гейзенберга неповна локалізація в 

координатному і в імпульсному просторі). Розглядати одночасний прояв 

додаткових властивостей (в їх чистому вигляді) не має сенсу; цим і 

пояснюється відсутність протиріччя в понятті “корпускулярно-хвильовий 

дуалізм”» [199, с.14-15]. Така аргументація принципу додатковості, 

узгоджується з думкою російського поета Наума Коржавіна, який 

небезпідставно помітив, що плюралізм хороший, але не в одній голові. За його 

афористичним визначенням, «плюралізм в одній голові – це шизофренія». 
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На думку Л. Столовича, своєрідність діалектики борівського принципу 

додатковості, дозволяє розглядати його як вид плюралізму
39

. У власній 

концепції, Л. Столович, іменує його «системним». У книзі «Плюралізм в 

філософії та філософія плюралізму» Л. Столович пише: «Принцип 

додатковості як прояв принципу системного плюралізму покликаний 

враховувати протилежні, однак такі, що доповнюють один одного в єдиній 

системі властивостей предмету. Підкреслюю: доповнюють один одного в 

єдиній системі» [178, с.31].  

Змальована картина дозволяє засвідчити об’єктивну тенденцію, згідно якої 

категорія множинності актуалізується в системі розвитку некласичної 

раціональності. Передусім квантово-релятивістська теорії опису фізичної 

реальності якраз і покликана осмислити «незвичну» природу поведінки об’єктів 

мікросвіту. Загалом, усвідомленню та розв’язанню цих проблем значною мірою 

сприяв, сформульований Н. Бором, принцип додатковості. Витончена 

аргументація, притаманна принципу додатковості, акурат сприяла включенню в 

процес наукового пізнання таких понять як множинність, складність, 

діалогічність та ін., іманентних плюралістичному підходу. Принцип 

додатковості не відкрив плюралізму, однак зумів актуалізувати його важливі 

абриси, які в цілому відповідали вимогам часу некласичного типу науковості. 
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 Потенціал принципу додатковості, а відтак потенціал плюралістичної інтерпретації, Л. Столович 

демонструє на прикладі з формальної логіки. У формальній логіці, говорить Л. Столович, ще Аристотелем 

сформульований був «закон виключення третього», згідно якого істинним є або саме висловлювання або його 

заперечення. Третього не дано – tertium datur. Однак при цьому слід зазначити, що крім формально -логічної 

правильності потрібно неодмінно враховувати так звану емпіричну істинність, тобто відповідність судження про 

властивості предмета тим його реальним властивостям, які виявляються при дослідному експерименті. Так, 

твердження І. Ньютона про корпускулярну природу світла і К. Гюйгенса про його хвильову природу є 

взаємопротилежними. Здавалося б, з формально-логічної точки зору одне з них неодмінно повинно бути 

істинним або ж хибним. Але так як наукове дослідження виявило подвійну природу світла, то неістинними 

виявилися обидва цих судження. 

Цим, на думку Л. Столовича, «закон виключення третього» не спростовується, бо предм етна істинність 

або хибність судження про властивості предмета – поза його компетенцією. Судження саме може констатувати 

об’єктивне протиріччя, що представляє собою систему протилежних, але таких, що доповнюють один одного 

властивостей, тобто: світло володіє як корпускулярною, так і хвильовою природою. При цьому, «закон 

виключення третього» не втрачає своєї сили. Тільки в даному випадку протиставляються не судження: «світло 

має корпускулярну природу» і «світло має хвильову природу», а судження: «світло є і потоком корпускул, і 

потоком хвиль» і йому протилежне судження. Істинне з них тільки одне, третього не дано. 

Аналогічні проблеми виникають із судженнями в інших галузях. Л. Столович нагадує, що до ХІХ століття 

вважалося, що твердження: «геометрія може бути тільки евклідовою» – єдино правильне, і протилежне йому – 

помилкове. Але після відкриття неевклідової геометрії це твердження втратило свою істинність. Істинним стало 

судження, яке знову ж таки представляє собою систему протилежних, але таких, що доповнюють один одного 

властивостей: «геометрія може бути як евклідовою, так і неевклідовою» [див.: 178, с.29-31]. 
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Методологічний потенціал принципу додатковості реалізується не лише 

на базі природничо-наукового знання. Так, Б. Починок зазначає, що 

очевидною є аналогія між ознаками процесу дослідження мікрочастинок і 

особливостями осягнення феномену світу людини. «В гуманітарному пізнанні 

ще більшою є єдність суб’єкта і об’єкта, – пише Б. Починок, – гуманітарій 

також прагне проникнути до безпосередньо неспостережуваної предметності –  

ціннісно-смислової основи явищ історії та культури, він також експериментує, 

але не за допомогою фізико-хімічних засобів (хоча іноді це не виключається), 

а у формі критики джерел (аналізу текстів, артефактів культури в цілому), 

нарешті, він також послуговується інтерпретацією фактів заради їх 

осмислення та розуміння» [148, с.102]. 

Відмінність між дослідницькими підходами гуманітаристики та 

природничо-наукового знання, зумовлює відповідну специфікацію принципу 

додатковості у цих царинах. Гуманітарно-епістемна додатковість, пише 

Б. Починок «є принципово суб’єктна, комунікативно-персоніфікована і 

плюралістична». І далі: «Вона реалізується як опосередкований досвідом її 

учасників і соціокультурними цінностями неперервний в історичному 

просторі та часі діалог між індивідами, культурами, епохами. Цей контекст 

діалогізує й принцип додатковості. При цьому разом з проблемою людських 

вимірів об’єкта актуалізується й питання про взаємодоповнюваність його 

предметного змісту і смислової визначеності, пояснення і розуміння, істини і 

правди, зрештою – науковість гуманітарного знання» [148, с.102-103]. 

Власне кажучи, в гуманітаристиці мотиви додатковості імпліцитно 

існували завжди. Послаблення методологічного ригоризму класичної науки, що 

фактично зумовлювало включення в «тіло» наукового знання ознак 

плюралістичного прочитання її норм і ідеалів, сприяло утвердженню 

гуманітарними науками своєї самодостатності та своєрідності
40

.  

                                                                 
40

 З одного боку, хронологічно, особливості інституалізації гуманітарних наук відповідатимуть певне етапу 

становлення класичної раціональності, приміром Борис та Ірина Починки пишуть: «Зрештою, наприкінці ХІХ ст. 

гуманітарні науки утверджуються у своїй самодостатності та специфіці» [150, с.47], а з іншого, проблемного, 
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Очевидно, що проблематизація плюралізму, розкриття його 

методологічних ознак, стає сьогодні осмисленим і правомірним завданням, 

зокрема і для гуманітарних наук. Як зазначає Любов Червонная: «Плюралізм 

як реальний феномен і поняття претендує сьогодні на увагу все більш 

широкого кола соціально-гуманітарних наук (соціології, політології, 

правознавства, історії, літературознавства, культурології, філософії), 

методології соціально-гуманітарного пізнання саме тому, що він все 

помітніше долає кордони відносно вузького політико-правового статусу, 

набуваючи об’ємного соціокультурного характеру» [207, с.128].  

Аналізуючи теоретико-пізнавальні витоки плюралістичного підходу, ми 

виявили існування плюралістичних тенденцій в динаміці пошуку 

гуманітарними науки власної самоідентифікації. Так, Вільгельм Дільтей, 

протиставляючи світ природи світові людської історії, принципово розрізняє 

метод «пояснення» в «науках про природу» і метод «розуміння», властивий 

«наукам про дух». «Пояснення» – результат діяльності розуму з організації 

зовнішнього досвіду. «Розуміння» – осягнення внутрішнього змісту, 

проникнення в духовний світ інших людей та історичних подій. В.  Дільтей 

писав, що «біля самого входу до гуманітарних наук як головна проблема 

теорії пізнання стоїть аналіз розуміння. Герменевтика, виходячи з цієї 

гносеологічної проблеми і ставлячи перед собою розв’язання її в якості своєї 

останньої мети, вступає у найтісніші внутрішні відносини до великих питань, 

що хвилюють сьогодні науку, – питань конституювання і правомірності 

основи наук про дух» [51, с.257]. 

Дуалізм наукового знання досліджувався також Вільгельмом 

Віндельбандом, але дещо в іншому аспекті, ніж у В. Дільтея. Якщо в останнього 

істотне значення мав сам предмет наук, які вивчають природу або дух, то 

В. Віндельбанд головну увагу приділяє методологічному дуалізму цих наук. Він 

поділяє науки на «номотетичні» та «ідеографічні». «Номотетичні» дисципліни 

                                                                                                                                                                                                                 
легітимація наук про дух відповідає тенденціям переосмислення, відтак пом'якшення, но рмативів класичного 

пізнання та зміни її методологічної програми.  
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орієнтовані на пізнання загального, вираженого в об’єктивних законах. 

«Ідеографічні» науки вивчають специфічні особливості індивідуальних явищ. 

Інший представник баденської школи неокантіанства, Генріх Ріккерт, 

вивчаючи методологічний дуалізм сучасного наукового знання, звертав увагу 

на його культурну опосередкованість. «Засноване на особливому значенні 

культурних об’єктів розмежування наук на науки про природу і науки про 

культуру, якнайкраще виражає протилежність інтересів, що розділяє вчених 

на два табори, тому що відмінність, – пише Г. Ріккерт, – у змозі замінити 

традиційний поділ на природничі науки і науки про дух» [161, с.52]. 

Своєрідністю наук про культуру Г. Ріккерт вважав їх віднесеність до 

цінностей. Відмінність «загальних природничих понять» від «культурних 

понять» полягала в самому методі дослідження. Для наук про культуру це 

«історично-індивідуалізуючий» метод – метод «віднесення до цінності, на 

противагу природознавству, яке утверджує закономірні зв’язки та ігнорує 

культурні цінності й віднесення до них своїх об’єктів» [161, с.93]. В 

історичному пізнанні, наголошує Г. Ріккерт, ми не повинні розглядати 

одиничне як один із екземплярів загального роду, а досліджувати його у 

статусі унікального історико-культурного феномена, зміст якого «залежить 

виключно від його індивідуальної особливості, і через те в історичних науках 

про культуру ми не можемо прагнути до встановлення його загальної 

“природи”, але, навпаки, повинні послуговуватись індивідуалізуючим 

методом» [161, с.90]. 

Виявляється, що в структурі гуманітарного знання аж ніяк не 

спостерігається одностайність з приводу запропонованих альтернатив щодо 

визначення його специфічності, інакше кажучи, в гуманітаристиці відсутня 

загальновизнана парадигма, позаяк організація гуманітарного знання 

безпосередньо залежить від норм та цінностей, яких дотримується 

дослідник [див.: 150, с.335].  

Понад те, в межах однієї і тієї ж парадигми чи дослідницької програми 

складно досягти загальнозначущого знання і побудувати теорію, яку б 
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визнавало все наукове співтовариство. Характеризуючи таку ситуацію, 

Вадим Розін запитує, «чому усе ж теорія в гуманітарних науках організована 

не так, як у природничих (відсутні наскрізні зведення ідеальних об`єктів, 

острови дискурсії переплітаються побудовою понять і обґрунтуваннями)? 

Причин тут декілька. Одна з них – відмінність в цих науках ідеалів і норм 

організації наукових знань; в гуманітарній науці суцільна, неперервна 

дискусія і систематизація радше засуджуються як ознака фізикалізму, ніж 

підтримується. Друга причина – необхідність обґрунтувати і виправдати свої 

цінності, підхід до об’єкта вивчення, маючи на увазі неспівмірні з даним 

підходом інші теоретичні точки зору на той же предмет. Досить важлива й та 

обставина, що в гуманітарній науці сам образ, ідеал гуманітарної науки 

остаточно ще не сформувався, він ще дискутується» [138, с.369-370]. 

Переосмислення раніше сформованих епістемологічних стандартів 

класичної науки, з її неодмінним апелюванням до математики та 

природознавства, поряд із проголошенням гуманітарними науками своєї 

самодостатності, репрезентує процес розширення когнітивних можливостей 

пізнання реальності. Саме такого роду феномени, на наш погляд, властиві 

ціннісним потенціям концепції плюралізму, які розкриваються в його 

іманентній відкритості до пізнання іншого, тобто в наданні дії принципової 

альтернативності, в сенсі власної динаміки. У сфері гуманітарного  знання така 

властивість набуває значущості зокрема у прагненні позбутися методологічного 

ригоризму. Більше того, як відзначає Б. Починок, принцип плюралізму 

«виконує системотворчу і специфікуючу функцію гуманітарної методології, 

зумовлюючи її доконечно-поліпарадигмальний характер» [149, с.27].  

Такого ж погляду дотримуються Б. Манчул і М. Марчук, які, 

аналізуються передумови становлення та методологічний потенціал 

лінгвістичної наукової парадигми, вважають гуманітарні науки приреченими 

на політеоретичність, а отже, на відсутність єдиного парадигматичного 

стандарту. «Плюралізм і поліпарадигмальність, – пишуть вони, – є 

специфічною сутнісною властивістю гуманітаристики. У мовознавстві 
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навряд чи коли-небудь закінчиться «суперечка про парадигми» 

(Paradigmendebatte), в якій мова йде не стільки про розширення набору 

«позитивних знань», – як у «нормальних» науках, – скільки про 

злободенність і застосовність тих або тих теоретичних пояснень до фактів, 

про їхню парадигмальність» [111, с.64]. Відтак, можна припустити, що процес 

становлення гуманітарного знання, з одного боку, відповідає емпіричному 

рівню обґрунтування плюралізму, а з іншого, теоретичному. 

Вочевидь, найефективнішим способом осягнення смислу філософських 

понять, особливо таких широких за змістом, як плюралізм є, певне, історико-

філософська та історико-наукова рефлексія. При досліджені особливостей 

розвитку класичної науки та місця плюралізму в ній, використання такого 

підходу здавалося результативним. Позаяк, майже цілковита елімінація 

категорії множинності (різноманіття) з «тіла» класичної науки (відсутність 

плюралізму), засвідчує ефективність використаного нами доказу від 

супротивного (лат. contradictio in contrarium), що своєю чергою дозволило 

продемонструвати обмеженість та наївну спрощеність класичної  

раціональності, виражену крізь призму її основних пізнавальних норм, як 

наслідок засвідчити процес принципової монополізації істини.  

З іншого боку, не можна не погодитись, як-от приміром із думкою 

В. Шкоди, що «з логічної точки зору принцип плюралізму та принцип 

монізму взаємопов’язані» [223, с.37]. Ці принципи невіддільні одне від 

одного і є важливими регулятивами науково-пізнавальної діяльності. 

Зважаючи на абсолютно протилежний зміст цих доктрин, вони, поряд з тим, 

передбачають один одного. Саме у цьому проявляється їх діалектична 

природа, говорить вітчизняний філософ. Погоджуючись із В.  Шкодою 

додаємо, що сьогодні перед дослідниками постає особливе завдання, адже 

виявивши потенціал плюралізму, і намагаючись актуалізувати його, важливо 

не впасти у протилежну крайність і не створити культ монізму. Тож 

видається закономірним, що лише конкуренція обох пізнавальних інтенцій – 

гарантія гармонійного, всебічного, ефективного розвитку.  
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Здавалося б сказане є очевидним та не потребує особливих пояснень, 

однак історичний підхід виявляє дещо іншу тенденцію, за тих чи інших 

обставин один з цих принципів неодмінно є домінуючим
41

. Так уже було в 

класичний етап розвитку наукового знання, який продемонстрував суворість 

оцінки, за якою приховувалася відверта неприязнь до множинного та 

різноманітного. Проте надалі ситуація змінюється, враховуючи зміну 

методологічного алгоритму, пов’язану із переходом до некласичної 

раціональності, притаманні плюралістичному підходу властивості 

(суб’єктивність, діалогічність, альтернативність та ін.), актуалізуються, 

набуваючи усе більш виразного епістемологічного звучання.  

Загалом некласичний етап розвитку наукового знання розкриває нові 

менш ригористичні методологічні норми. Власне в межах некласичної 

раціональності починає актуалізуватися поняття «множинності 

(різноманіття)», зокрема як факт множинності (різноманіття) описів об’єкту 

пізнання. Усвідомленню нових пізнавальних викликів значною мірою сприяв 

сформований Н. Бором принцип додатковості. Звертаючись до змісту цього 

принципу не просто як до історико-наукового факту, а як до потенційно 

надзвичайно багатого смислами проблемного поля, постає можливість 

застосовувати його не лише як елемент фізичного знання, а як серйозний 

евристичний засіб для гуманітарних наук, ба більше, як своєрідний образ 

взаємодії ідей у науці і мисленні загалом. Відтак на підставі аналізу передумов 

становлення некласичної раціональності доводиться, що витончена 

аргументація, притаманна принципу додатковості, акурат сприяла включенню 

                                                                 
41

 Український філософ В. Шкода, звертає увагу на те, що історія філософської та наукової думки 

сповнена численними прикладами такого положення справ. Тобто, мають місце тенденції, згідно яких 

абсолютизується щось одне всупереч іншому, що характерно також становленню інших принципів 

пізнавальної діяльності. Наприклад, в «Діалектиці природи» Ф. Енгельс, зауважує В. Шкода, вказуючи на 

взаємозв'язок індукції та дедукції писав: «Натомість, аби односторонньо звеличувати одну з них до небес за 

рахунок іншої, треба намагатися застосовувати кожну на своєму місці...» [223, с.37]. Тому В. Шкода далі 

уточнює, що пріоритетність та «звеличення до небес» не одне й теж. «Перше, – пише автор, – не тільки має 

виправдання культурно-історичними умовами, але несе в собі позитивність – сприяє прогресу наукового 

пізнання тим, що долає однобічність, яка намічається. Друге є абсолютизація цієї позитивності, що гальмує в 

кінцевому рахунку розвиток наукової думки» [223, с.37]. Як наслідок, відповідно до питання відродження 

плюралізму, резюмує В. Шкода, то «сьогодні принцип полімормофізму стає пріоритетним в порівнянні з 

принципом одноманітності. Якщо ж звеличувати його до небес, він виявляється теоретичною основою 

радикального плюралізму» [223, с.38]. 
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в процес наукового пізнання таких понять як множинність, відмінність, 

складність, альтернативність, діалогічність, іманентних плюралістичному 

підходу. Надалі дослідимо як концепція плюралізму акліматизовується в 

межах постнекласичного типу наукової раціональності.  
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Висновки до ІІ розділу 

 

Другий розділ розкриває своєрідність актуалізації плюралізму в системі 

наукового знання. Відображено труднощі процесу інституціалізації 

плюралізму в науці. На підставі виявлення передумов становлення, 

окреслено специфіку функціювання, методологічний потенціал і межі 

застосування плюралізму в науці.  

Наголошено на проблемності визначення змісту самого поняття. 

Передусім це пов’язано з тим, що в радянській історико-філософській 

літературі панувало переконання в принциповій хибності принципу 

плюралізму. З іншого боку, неприйнятним є відверто апологетичне до нього 

ставлення. Тож варто враховувати обидва протилежні підходи.  

Поняття «плюралізм» має надзвичайно широкий спектр ужитку в 

філософсько-методологічному дискурсі. Так, А. Кезін виокремлює рівень 

його емпіричного опису і теоретично обґрунтований рівень, на якому 

плюралістичне бачення науки стосується методологічної реконструкції 

науково-дослідницької діяльності. 

Часто плюралізм ототожнюється з еклектикою чи релятивізмом, що 

нівелює його евристичний потенціал. Ефективний спосіб осягнення 

специфіки та методологічного потенціалу плюралізму в науковому пізнанні 

спирається на розуміння принципової демаркації плюралізму та інших 

способів концептуалізації множинності та різноманіття, таких як монізм, 

еклектика, релятивізм тощо.  

Усвідомленню самобутності методологічної програми плюралізму 

сприяє низка загальних ознак, інакше кажучи, концептуальних модусів, які 

можна вважати універсальними атрибутами плюралістичного підходу: 

суб’єктивність, якісне різноманіття, критичний діалог, толерантність, 

свобода, гносеологічна скромність. Усі вони включені у смислове поле 

концепції плюралізму як своєрідної моделі плюралістичної інтерпретації 
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наукового знання, що складається з декількох послідовних і 

взаємопов’язаних рівнів вираження.  

Також розкрито характерні ознаки класичної науки та виявлено, що 

поняття множинності (різноманіття), що репрезентує плюралістичний підхід, 

залишається поза увагою наукового співтовариства. Пріоритет надавався 

категоріям єдності, одиничності, інваріантності, універсальності тощо.  

Певні передумови (виникнення дисциплінарної організації науки, 

розвиток математики, фізики, біології, гуманітарних наук) призвели до 

сумніву в окремих методологічних стандартах класичної науки та до зміни 

ідеалів і норм класичної раціональності. Формування некласичної 

раціональності передбачає нові, менш ригористичні методологічні стандарти, 

актуалізує поняття “множинності” як альтернативних описів об’єкта пізнання.  

Особливе значення мала філософсько-методологічна програма, 

запропонована Н. Бором. Принцип додатковості, сформульований спочатку 

для розв’язання проблем квантової механіки, набув у філософії та методології 

науки поширення в різних сферах, у тому числі й гуманітаристиці.  Поняття 

“вичерпного опису” розкриває методологічний зміст принципу додатковості. 

Здійснено спробу плюралістичної інтерпретації принципу додатковості.  

Відзначено вплив гуманітарних наук на роль і значення принципу 

плюралізму. Переосмислення раніше сформованих епістемологічних 

стандартів класичної науки з її неодмінним апелюванням до математики та 

природознавства відбувається після проголошення гуманітарними науками 

своєї самодостатності, що призвело до розширення сфери використання 

плюралізму. Саме такого роду феномени, на нашу думку, властиві ціннісним 

потенціям плюралізму, які розкриваються в його іманентній відкритості до 

пізнання іншого, тобто в наданні дії принципової альтернативності.  
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РОЗДІЛ ІІІ. ПЛЮРАЛІЗМ У ПОСТКЛАСИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ ТА 

МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВГО ПІЗНАННЯ  

 

3.1. Плюралізм як одна з характерних рис постнекласичної  

наукової раціональності 

 

Опираючись на оригінальну концепцією розвитку наукового знання, 

типів його раціонального пізнання, запропоновану знаним філософом науки 

В. Стьопіним, ми продовжуємо досліджувати особливості інституалізації 

плюралістичних уявлень у сфері теоретичного знання. У межах даного 

підрозділу окреслюється потенціал плюралістичного підходу як важливої 

засади постнекласичної наукової раціональності та есплікується його 

специфіка у дослідженнях з філософії науки цього періоду.  

Розвиток сучасної науки засвідчує докорінні зміни в структурі ідеалів і 

норм знання. Ці зміни виступають найважливішим аспектом становлення 

постнекласичної раціональності. Як наголошує В. Стьопін, «постнекласичний 

тип наукової раціональності розширює поле рефлексії над діяльністю. Він 

враховує співвіднесеність отримуваних знань про об’єкт не тільки з 

особливістю засобів і операцій діяльності, а й з ціннісно-цільовими 

структурами. До того ж експлікується зв’язок внутрішньонаукових цілей з 

позанауковими, соціальними цінностями та цілями» [173, с.634]. Схематично 

модель постнекласичного типу пізнання можна зобразити наступним чином: 

«(Суб’єкт – Засоби – Об’єкт)». Як бачимо, тепер предметом дослідження 

стають усі учасники досвіду.  

Раніше ми говорили, що згідно з концепцією В. Стьопіна, виникнення 

нового типу раціональності не знищує історично попередніх йому типів, так і 

поява постнекласичної раціональності лише обмежує поле дії класики та 

некласики. Визначальною особливістю постнекласичної науковості є, так 

звана, «людиномірність» об’єкта. У межах постнекласчиної парадигми, 

говорить В. Буданов, «людина ставить запитання природі, природа 
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відповідає, але відповідь тепер залежить і від властивостей об’єкта, і від 

способу запитування, і від спроможності розуміння суб’єкта запитування». І 

далі: «Тобто в контекст обговорення доводиться вводити культурно-

історичний рівень суб’єкта, його психологічні, професійні та соціальні 

установки, які раніше наука розглядала як несумісні з критеріями 

об’єктивності та науковості» [22, c.154]. 

Зміни в науковому пізнанні, продиктовані зверненням до досліджень 

«людиномірних» систем, вважає І. Чернікова, характеризують зміщення 

пізнавальної установки з об’єктно-орієнтованого пізнання на проектно-

конструктивну діяльність з людиномірними комплексами [див.: 208, с.77]. 

Російський філософ В. Швирьов, також осмислюючи особливості процесу 

зміни наукових раціональностей зазначає, що специфіка поняття 

постнекласичної раціональності полягає в тому, що «воно вказує на перехід від 

природничо-наукового об’єктного дослідження до такого рубежу, де реалізація 

об’єктних природних можливостей з необхідністю передбачає врахування 

“людського фактора”». Таким чином, постнекласична раціональність, 

продовжує автор, «не є чисто пізнавальною раціональністю, що претендує на 

моделювання реальності “як вона є”, вона виступає як форма соціально-

гуманітарної проектно-конструктивної раціональності» [217, c.44-45]. 

Інша дослідниця філософських проблем наукового знання, Людмила 

Мікешина припускає, що застарілою виявилась сама концепція-теорія, 

класичної науки, яка «тлумачить все пізнання як репрезентацію-

відображення, засновану на натуралістичній онтології і розумінні істини як 

відповідності дійсності. Але поняття репрезентації як конкретної 

пізнавальної процедури переосмислюється разом з входженням в 

епістемологію таких реально існуючих факторів, як конструктивізм, 

плюралізм, релятивізм» [118, с. 97]. Відтак, особливе місце у становленні 

нових форм раціональності належить поміж іншим і плюралістичному 

підходу. Про що й трохи далі зазначає авторка «На постнекласичному етапі 

науки плюралізм стає її фундаментальною особливістю...» [118, c.147]. 
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Характеризуючи наукову та культурну ситуацію на зламі століть, 

І. Пригожин та І. Стенгерс пишуть: «Наше бачення природи зазнає 

радикальних змін у бік множинності, темпоральності та складності. Тривалий 

час в західній науці домінувала механістична картина світобудови. Сьогодні ж 

ми усвідомлюємо, що живемо в плюралістичному світі» [154, с.34.]. У такий 

спосіб, автори окреслюють сучасну наукову картину світу, заразом 

визначаючи вузлові аспекти формування нового стилю мислення.  

Подібно до цілей І. Пригожина та І. Стенгерс, оцінити становище сучасної 

філософської та наукової думки намагається В. Біблер. Він виокремлює три 

аспекти, котрі, на його думку, визначають найбільш загальні риси сучасної 

культури при всій відмінності філософських та наукових позицій. По-перше, 

згідно В. Біблера, в сучасній культурі певною мірою осмислюється криза 

наукового розуму, тобто усвідомлення кризи «Розуму пізнаючого», як єдино 

можливого синоніму розуміння і «розуміння загалом». По-друге, прозирає 

цікавий феномен, виявляється, що мислення минулих епох не «знімається» в 

сучасній думці, що сучасна думка не є вершиною історичного розвитку думки в 

цілому, як це нерідко мало місце в культурі Просвітництва або в інших 

абсолютизаціях Нового часу. Заперечується ліній характер руху думки, як 

«знизу до верху». Попередні філософські культури починають сприйматися не 

як інфантильні форми сучасної культури, а принаймні, як рівноправні, а іноді і 

як такі, що можуть полонити та стати єдиним смислом думки сучасної. Нарешті 

третій аспект, за В. Біблером, означає, що позалогічне буття виявляється 

всередині самої логіки, самого мислення. Достатньо чітко це видно в спробах 

опису сучасного етосу науки, за рахунок виокремлення особистих, політичних, 

фінансових та інших інтересів, які виявляються неусувними зі стандартних 

процедур виробництва наукового знання [див.: 17].  

В. Біблер наголошує, що «сучасній культурі властиво апелювати до 

іншого розуму як чіткої позиції, яка сприяє осмисленню розуму наукового, 

тобто розумного схоплювання його кінцевої, історично обмеженої природи. 

Водночас, не просто виявляється (наприклад, як прикра обставина), а 
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стверджується, як фундаментальне припущення нередукована множинність 

розумів, типів розуміння» [17, с.21]. З приводу саме цих слів В. Біблера, 

російський філософ Павло Тищенко відзначав, що «...визнання об’єктивної 

цінності плюралізму стає однією з найбільш характерних рис етосу сучасної 

культури та науки загалом» [184, с.340]. Інакше кажучи, суворе 

розмежування між науковим та ненауковим знанням, з наданням переваги 

якомусь одному, виявляється малопродуктивним. Ціннішою, на сучасному 

етапі розвитку наукового знання, стає проблема комунікативної взаємодії 

науки з іншими сферами духовної діяльності та соціальної активності. 

Зважаючи на наведенні аргументи можна зробити припущення, що 

формування сучасної наукової картину світу відбувається поряд із 

актуалізацією концепції плюралізму, який розширюючи та поглиблюючи 

уявлення щодо характеру вихідних принципів і передумов пізнавальної 

діяльності, сприяє утвердженню в якості ефективних категорії множинності, 

різноманіття, відмінності тощо. Відтак становлення постнекласичної 

раціональності дозволяє переосмислити епістемологічну основу наукового 

знання на рубежі століть. Формується некласична епістемологія, яка 

впроваджує нову систему ідеалів і норм пізнання. Про часовий синхронізм 

формування некласичної епістемології і постнекласичної наукової 

раціональності ми говорили у попередньому підрозділі.  

На етапі формування нового ідеалу наукового знання плюралізм 

інституалізується в якості одного із головних критеріїв дослідження знання. 

Як пише А. Кезін, процес становлення сучасного ідеалу науки крокує двома 

головними напрямами. По-перше, реалізується через критику класичного 

ідеалу. По-друге, через пошук альтернативних взірців, еталонів науковості. 

Формування нового ідеалу через критику класичного, має такі основні 

тенденції: антифундаменталізація, екстерналізація та власне плюралізація 

[див.: 77, с.25-41; 76, с.311-323]. 

Фундаменталістська парадигма протягом усього величезного терміну 

свого існування, зазначає А. Кезін, зазнавала перманентної кризи. 
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Радикальний сумнів в потенціях фундаменталізму стає можливим на базі 

гуманітарно-наукового ідеалу. Вагомою за своїми наслідками для долі 

фундаменталістської парадигми виявилася іманентна критика фізичного 

ідеалу і перш за все криза логічного позитивізму. Ключове значення при 

цьому мала інтерпретація «досвіду» в концепції британсько-австрійського 

філософа Карла Попера. Згідно міркувань К. Попера, досвід передусім не 

обґрунтовуюча, а потенційно спростовуюча інстанція. Цитуючи іншого 

представника критичного раціоналізму, німецького філософа Гельмута 

Шпінера, А. Кезін зазначає: «“Коперніканский переворот” у вченнях про 

пізнання і науку, яким ми зобов’язані перш за все К. Поперу, є перехід від 

орієнтованого на виправдання епістемологічного центризму та 

фундаменталізму до фалібілізму» [76, с.314]. Широко розповсюджена також 

переконлива критика фундаменталізму Г. Альбертом, особливо «трилема 

Мюнхгаузена»
42

. А. Кезін звертає увагу на те, що антифундаменталістська 

тенденція простежується в тлумаченні всіх найважливіших галузей 

наукового пізнання: математичного, природничо-наукового, гуманітарного. 

У своїй сукупності вона виявляється вираженням своєрідного відходу від 

класичних уявлень. Об’єктивно критика фундаменталізму сприяє зниженню 

статусу обґрунтування як нормативу науковості. Зрештою, підсумовує 

А. Кезін, найбільш ґрунтовна і цілеспрямована критика фундаменталізму в 

його узагальненому вигляді здійснена представниками «критичного 

раціоналізму» [див.: 77, с.26-30; 76, с.312-316]. 

З приводу екстерналістської тенденції, вважає А. Кезін, вона виражає 

найбільш радикальний розрив з класичними уявленнями про ідеал наукового 

                                                                 
42

 Трилема Мюнхгаузена була висунута Г. Альбертом як аргумент проти заперечення узагальненої 

фундаменталістської моделі наукового пізнання. Класичний пізнавальний ідеал, на думку Г.  Альберта, 

виявляє радикальні труднощі у своїх спробах пошуку «фундаменту», «останньої основи» для всієї 

пізнавальної конструкції. Будь-яка спроба «абсолютного» обґрунтування виявляється такою ж безнадійною, 

як і спроба витягнути себе з болота за власне волосся, оскільки при обґрунтуванні одних судж ень 

використовуються інші, які в свою чергу вимагають обґрунтування. 

Вимога абсолютного обґрунтування призводить до трьох можливих, але все рівно несприятливих рішень: 

нескінченного регресу, який неможливий; епістемологічному колу, яке неефективне; зупинці  процесу 

обґрунтування (розриву ланцюга обґрунтувань в певному місці), яка завжди в тій чи іншій мірі довільна 

[див.: 76, с.315]. Своєрідну внутрішню парадоксальність та теоретичну непереконливість, подібно 

фундаменталізму, як було показано нами у підрозділі 2.1, демонструє релятивістський підхід.  
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знання. Втім в сучасній філософській літературі теза про соціальну 

обумовленість науки трактується вельми неоднаково. Тому аби збагнути сенс 

проблеми важливо зважати на полісмисловий характер науки. Принаймні, 

говорить А. Кезін, важливо враховувати три аспекти науки: по-перше, 

дослідницька поведінка вчених; по-друге, методологічні стандарти 

науковості, оцінки результатів наукового пізнання; по-третє, зміст наукових 

тверджень, теорій, гіпотез [див.: 76, с.321]. Щодо першого аспекту, зазначає 

А. Кезін, для сучасної науки очевидно, що загальні соціокультурні умови, а 

також моральні норми і навіть особиста схильність можуть впливати на вибір 

проблеми дослідження, його найбільш ефективного методу, можуть також 

стимулювати, або гальмувати дослідження в будь-якій проблемній сфері. 

Другий аспект, власне стандарти науковості, пише А. Кезін, зазнають 

подвійного впливу. «З одного боку, вони детерміновані тим чи іншим 

пізнавальним інтересом людського роду, що знаходить відбиття в певних 

культурно-історичних умовах. З іншого боку, вони детерміновані тим 

аспектом реальності, тим класом розв’язуваних за допомогою цього 

стандарту проблем, на який направлений відповідний пізнавальний інтерес» 

[76, с.322]. Нарешті щодо третього аспекту, то тут А. Кезін зазначає, що 

загальна позитивна тенденція в методологічному мисленні про соціальну 

обумовленість науки, сприяє деяких теоретиків, передусім представників 

«соціології знання», до спроб довести можливість очевидного, 

безпосереднього, позитивного впливу соціокультурних факторів на зміст 

наукових тверджень, гіпотез, теорій. Втім жодна з цих спроб, не була 

успішною, резюмує автор. Таким чином, вплив зовнішніх факторів 

перманентно опосередкований методологічними стандартами, які в 

сукупності формують ідеал науки, а це своєю чергою підтверджує двояку 

природу детермінації наукового пізнання.  

І от, з приводу плюралізації, А. Кезін пише: «У сучасній західній 

філософії та методології науки найвпливовішими є концепції, в яких наука 

постає не як єдине, монолітне ціле, а як сукупність різноманітних парадигм 
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(Кун), епістем (Фуко), дослідницьких програм (Лакатос), дослідницьких 

традицій (Лаудан), ідеалів природного порядку (Тулмін), методологічних 

стандартів, які визначаються різними пізнавальними інтересами (Габермас)». 

І далі: «Поширення і великого впливу набула методологічна концепція 

П. Фейєрабенда, де плюралістична тенденція щодо тлумачення науки 

доведена до своєї логічного межі» [77, с.30]. 

Загалом, плюралістична тенденція, говорить А. Кезін, подібно 

антифундаменталістській, має передусім критичну спрямованість, веде до 

переосмислення класичних уявлень про ідеал наукового знання. Однак якщо 

антифундаменталізм підриває класичний ідеал «зсередини», то плюралізація 

руйнує його «ззовні», демонструючи і обґрунтовуючи різноманіття і 

ефективність інших ідеалів.  

Ще одна, вельми важлива особливість плюралістичної тенденції полягає 

в тому, що вона особливий акцент роблять не на статиці, а на динаміці, 

розвитку науки. Інакше кажучи, згідно плюралістичного підходу, наука і її 

стандарти розглядаються не як самоціль, а як засіб вирішення проблем. 

Тобто на зміну фундаменталістській обґрунтованості, як провідної цінності в 

класичному ідеалі науковості, все більше висувається критерій ефективності 

у вирішенні проблем [див.: 77, с.33]. Побідні міркування роком раніше 

висловлювали І. Касавін та З. Сокулер, котрі захищаючи плюралістичний 

підхід до раціональності писали, що «раціональність – це не автономна 

цінність, але має значення як вказівка шляху до істини. У понятті 

раціональності може виражатися уявлення про напрями, які в певних 

конкретних ситуаціях в межах доступних людині знань і можливостей 

швидше за все будуть вести до досягнення поставленої мети – в тому числі і 

до істині» [71, с.153]. 

Інший російський філософ В. Лекторський, також відзначаючи 

формування некласичної теорії пізнання, що припадає на останні десятиліття 

XX століття, зауважує, що вона відрізняється від класичної за всіма основними 
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параметрами. Такими, на думу автора, є пост-критицизм, відмова від 

фундаменталізму, відмова від суб’єктоцентризму, відмова від наукоцентризму.  

Пост-критицизм, не означає безпосередньої відмови од філософського 

критицизму, а лиш те, що пізнання не може початися з нічого, з чистого 

паперу, як прояву недовіри до результатів усіх попередніх пізнавальних 

традицій, а передбачає включення суб’єкта пізнання в одну з них. З цього 

приводу В. Лекторський пише: «На зміну установці недовіри і пошуків 

самоочевидності приходить установка довіри до результатів діяльності 

інших. Мова йде не про сліпу довіру, а тільки про те, що будь-яка критика 

передбачає якусь точку опори, прийняття чогось, що не підлягає критиці в 

даний час і в даному контексті (це може стати об’єктом критики в інший час і 

в іншому контексті)» [л6, с.110]. Осмислений критичний аналіз наукових 

традицій сприяє виявленню тих неявних знань, котрі в даному смисловому 

контексті не викликають сумніву, відтак можуть слугувати основою 

подальшого розвитку пізнання. 

Далі, відмова від фундаменталізму, як реакція на неможливість повної 

редукції динамізму сучасного пізнання, виявленню мінливості пізнавальних 

норм, труднощах встановити жорсткі і незмінні нормативні приписи процесу 

пізнання. Борис та Ірина Починки у такий спосіб визначають відмову від 

фундаменталізму: «не штучне нав’язування пізнанню апріорних схем, а його 

опора на принципи, що сформувались в історії пізнання і виявляють собою 

методологічну ефективність. При цьому роль пізнавальних норм не 

заперечується, але вони розглядаються як певні робочі моделі, що побудовані 

з урахуванням специфіки розвитку мисленнєвих структур в онтогенезі 

(генетична епістемологія), когнітивних процесів і програм роботи 

комп’ютера (експериментальна епістемологія), аналізу тих норм пізнавальної 

діяльності, що формуються внаслідок її соціокультурної детермінації 

(соціальна епістемологія), або як момент і результат еволюції живої природи 

(еволюційна епістемологія)» [151, с.9]. 
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Наступний параметр некласичної теорії пізнання, відмова від 

суб’єктоцентризму, апелює до класичного розуміння суб’єкта, як якоїсь 

безпосередньої даності і визнання його укоріненості в реальному світі й системі 

відносин з іншими суб’єктами. Суб’єктивність, «Я», свідомість, пізнання, за 

такого підходу, виявляється культурно-історичним продуктом і розглядаються 

як моменти комунікативних взаємодій і мовного дискурсу [див.: 96, с.112-113]. 

Останній параметр некласичної епістемології, визначений 

В. Лекторським, відмова від наукоцентризму, означає, що наука хоч і є 

найважливішим способом пізнання реальності, а втім не єдиним. Наукове 

знання в принципі не може замінити собою усі інші його форми. «Аби 

зрозуміти пізнання у всій різноманітності його форм і типів, – пише 

В. Лекторський, – необхідно вивчати ці до-наукові і поза-наукові форми і 

типи знання. Найважливіше при цьому те, що наукове знання не просто 

припускає ці форми, але і взаємодіє з ними» [96, с.113]. 

Сьогодні можна впевнено стверджувати, що в цілому, і А. Кезін, і 

В. Лекторський, аналізуючи зміну пізнавальних орієнтирів сучасної науки, 

засвідчують тенденцію до розширення потенціалу наукового знання, 

збагачення поля пізнавального досвіду науки, збільшення функціональних 

горизонтів епістемології. І нехай В. Лекторський безпосередньо не вживає 

поняття плюралізму, як окремого критерію некласичної епістемології, все ж 

ознаки притаманні плюралістичній інтерпретації знання прозирають в 

контексті визначених ним параметрів сучасного пізнання.  

Подібної думки дотримуються і вітчизняні дослідники філософських 

проблем наукового знання. Зокрема у монографії «Людина в цивілізації XXI 

століття: проблема свободи», присвяченій аналізові проблем людини в 

сучасному світі, читаємо: «У відповідь на небувалі для історії випробування, 

які випали на долю європейської людини у ХХ сторіччі, було напрацьовано 

принципи нової, некласичної раціональності, серед яких як найважливіші 

слід виокремити такі: плюралізм, альтернативність, децентрованість, 

екосвідомість, ставлення до іншого як до Іншого (з великої літери), 
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орієнтація на справжню, а не цинічну (тобто протилежну собі та іншим, або 

таку, за якою мета виправдовує засоби) мораль» [105, с.90]. 

Епістемно-методологічний потенціал плюралістичного підходу 

розторгується на ґрунті численних теоретичних концепцій представників 

найрізноманітніших напрямків сучасної філософської думки. З приводу 

цього Борис та Ірина Починки пишуть: «У сучасній філософії науки чільною 

є ідея методологічного плюралізму. Її розвивали представники історизму, 

герменевтики, критичного раціоналізму, а особливо постпозитивізму, де вона 

набула всебічного обґрунтування» [152, с.258]. 

Одними з перших впровадження принципів плюралістичних інтерпретації 

наукового знання здійснили представники критичного раціоналізму. Зокрема 

австро-англійський філософ К. Попер, котрий ідеям плюралізму «надає 

онтологічного, соціально-політичного і методологічного значення» [152, 

с.272]. Окрім перелічених варіантів Л. Столович додає ще концептуальний 

аспект плюралізму представленого в творчості К. Попера [див.: 178, с.197]. 

Онтологічно-плюралістичним в концепції К. Попера є передусім вчення 

про «три світи». У своїй книзі «Об’єктивне знання. Еволюційний підхід» він 

зазначає, що хотів би «плюралістичну філософію зробити вихідним пунктом 

розгляду» [144, с.154], і що в його «плюралістичній філософії світ 

складається, принаймні, з трьох онтологічно різних частин» [144, с.154].  

У іншому місці цієї ж роботи К. Попер детально описує ці світи: «З 

самого початку я хочу визнати, – пише він, – що я реаліст: я вважаю, певною 

мірою подібно наївному реалісту, що існує фізичний світ і світ станів 

свідомості і що вони взаємодіють між собою, і я вважаю також, що існує 

третій світ…» [144, с.109]. І ось яким змістом К. Попер наділяє «третій світ»: 

«Мешканцями мого третього світу є перш за все теоретичні системи, 

іншими важливими його жителями є проблеми і проблемні ситуації. Однак 

його найбільш важливими мешканцями, це я буду спеціально доводити – є 

критичні розмірковування і те, що може бути назване – за аналогією з 

фізичним станом або станом свідомості – станом дискусій або станом 
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критичних суперечок, звичайно, сюди відноситься і зміст журналів, книг та 

бібліотек» [144, с.109]. 

Концепція «третього світу», як ми бачимо, була плюралістичною в своїх 

теоретичних основах. Але вона й сама онтологічно плюралістична. 

Формулюючи її, К. Попер зауважував: «Мої вищенаведені міркування не слід 

розуміти таким чином, що ми не можемо перерахувати наші світи абсолютно 

іншими способами або навіть взагалі їх не перераховувати. Зокрема, ми 

могли б розрізнити більше ніж три світи. Мій термін «третій світ» є просто 

умовна форма вираження» [144, с.109].  

У той же час К. Попер говорив, що «одна з основних проблем цієї 

плюралістичної філософії стосується взаємовідносин між трьома її 

“світами”» [144, с.154]. І далі: «Ці три світи пов’язані так, що перші два 

можуть взаємодіяти і останні два можуть взаємодіяти. Таким чином, другий 

світ – світ суб’єктивного, або особистого досвіду – взаємодіє з кожним із двох 

інших світів. Перший світ і третій світ не можуть взаємодіяти окрім як через 

посередництво другого світу, світу суб’єктивного, або особистого досвіду» 

[144, с.154-155]. Такі міркування К. Попера гармонійні з нашою думкою, про 

важливість розрізнення змісту підходів релятивізму та плюралізму. Позаяк 

ми вважаємо, що сформульована К. Попером концепція «трьох світів», з 

властивим їй тлумаченням множинності не лише заявляє про власну 

статичну і нумеричну різноманітність, а здатна взаємодіяти своїми окремими 

частинами, і цим, так би мовити, утворювати динамічну й відкриту 

плюралістичну систему. Звідси, аби збагнути нескінченну множину 

взаємодій між цими світами і усередині кожного з  них «ми повинні бути не 

просто дуалістами, а плюралістами: ми повинні зрозуміти, що неабиякі 

зміни, які ми зробили, і часто несвідомо, в навколишньому фізичному світі, 

свідчать про те, що абстрактні правила та абстрактні ідеї, деякі з них, 

ймовірно, лише частково освоєні людською свідомістю, здатні рухати гори» 

[144, с.245]. Резюмуючи ці слова К. Попера, Б. Починок та І. Починок 

пишуть, «що об’єктивною основою онтологічного плюралізму є відкритість 
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фізичного світу та властиві йому емерджентні зміни, творення нових форм, 

стохастичність і така структурно- функціональна плюралістичність світу 

уможливлює людську свободу і творчість» [152, с.273]. 

Наразі поглянемо на те, як К. Попер розуміє людську творчість і 

людську свободу, які безумовно є атрибутами плюралістичного підходу. У 6-

му розділі книги «Об’єктивне знання. Еволюційний підхід», К.  Попер 

застосовуючи плюралістичну аргументацію прагне обґрунтувати саму 

можливість людської творчості і людської свободи. Для нього неприйнятним 

є погляд, згідно якого «весь світ, з усім, що в ньому є – це гігантський 

автомат, а ми з вами лише крихітні коліщатка або в кращому випадку 

часткові автомати в ньому» [144, с.215]. Такий погляд, підсумовує філософ, 

«виключає можливість творчості» [144, с.215]. Позицію, прибічником якої є 

К. Попер, можна назвати «фізичним індетермінізмом» [див.: 144, с.219], який 

безпосередньо протистоїть «фізичному детермінізму» П.-С. Лапласа 

[див.: 144, с.214]. Згідно К. Попера, «Індетермінізм – або, точніше, фізичний 

індетермінізм – являє собою вчення, яке стверджує всього лише, що не всі 

події в фізичному світі зумовлені з абсолютною точністю, у всіх своїх 

найменших деталях. За винятком цього, він допускає можливість будь-якого 

ступеня регулярності, яка тільки вам подобається, і тому зовсім не стверджує 

існування «подій без причин», так як поняття «подія» і «причина» досить 

невизначені для того, щоб поєднати вчення про те, що у кожної події є своя 

причина, з фізичним індетермінізмом. І якщо фізичний детермінізм вимагає 

повної і як завгодно точної фізичної зумовленості і заперечує можливість 

будь-яких винятків, фізичний індетермінізм стверджує лише, що фізичний 

детермінізм помилковий і що принаймні час від часу трапляються винятки в 

суворій визначеності» [144, с.213]. 

Загалом, аргументація К. Попера ґрунтується на думці, що «фізичний 

світ – це відкрита система
43

» [144, с.246], а це своєю чергою уможливлює 

реальність існування людської творчості та людської свободи. К.  Попер 
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 Згідно Л. Столовича, існує певний паралелізм ідей «відкритої системи» і системного плюралізму [див. 178, с.202]. 
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пише, що розуміння фізичного світу як відкритої системи, «добре 

узгоджується з уявленнями про еволюцію життя як про процес спроб і 

усунення помилок, і воно дозволяє нам раціонально, хоча і не в повній мірі, 

усвідомити закономірність появи нових біологічних явищ, зростання 

людського знання і розвиток людської свободи» [144, с.246-247].  

Основний предмет досліджень К. Попера – логіка і методологія 

наукового знання. З цього приводу Борис та Ірина Починки пишуть, що 

«логічним продовженням онтологічного плюралізму Попера є плюралізм 

епістемно-методологічний. Множині й динамізму змін у світі відповідає 

плюралізм форм і методів їх пізнання, принципова гіпотетичність наукового 

знання, його випробування методом «спроб і помилок», ріст 

правдоподібності теорій як умовних моделей реальності, організація 

наукових дискусій тощо» [152, с.273]. Такий самий плюралізм властивий 

філософській методології, тобто К. Попер є прихильником плюралістичного 

розуміння методів, якими послуговується філософія. У передмові до першого 

англійського видання 1959 року своєї книги «Логіка наукового дослідження» 

він стверджував: «філософи настільки ж вільні у використанні будь-якого 

методу пошуку істини, як і всі інші люди. Немає методу, специфічного лише 

для філософії» [143, с.14]. 

В межах епістемно-методологічної концепції К. Попера чільне місце 

посідає принцип фальсифікаціонізму, сформований філософом як засіб 

боротьби з принципом верифікації неопозитивістів та ідея фалібілізму
44

, як 

принципової погрішності та незавершеності наукового знання. Детально 

зупинятися на них ми не будемо, а лише скажемо, що найбільш об’єктивно 

потенціал цих концепцій розкривається саме в епістемно-плюралістичній 
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 «Під «вченням про погрішності», або «фалібілізмом» («fallibilism»), я розумію концепцію, – писав К. Попер, 

– яка ґрунтується на визнанні двох фактів: по-перше, що ми не застраховані від помилок і, по-друге, що 

прагнення до достовірності знання (або навіть до його високої ймовірності) помилкове»  [145, с.449]. 
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інтерпретації їхнього змісту, що своєю чергою усуває претензії 

релятивістського ґатунку
45

.  

Чого вартує хоча б назва статті у якій К. Попер пояснює свою концепцію 

фалібілістичного вчення – «Факти, норми та істина: подальша критика 

релятивізму» [145]. А вже на початку цієї статті К. Попер цілком однозначно 

пише: «Головна хвороба філософії нашого часу – це інтелектуальний і 

моральний релятивізм» І далі: «Коротко кажучи, під релятивізмом або, якщо  

вам подобається, скептицизмом я маю на увазі концепцію, згідно з якою 

вибір між конкуруючими теоріями довільний. В основі такої концепції 

лежить переконання в тому, що об’єктивної істини взагалі немає, а якщо вона 

усе ж є, то все одно немає теорії, яка була б істинною або, у всякому разі, 

хоча і не істинною, та все ж ближчою до істини, ніж якась інша теорія. 

Інакше кажучи, якщо існує дві або більше теорії, то немає ніяких способів і 

засобів для відповіді на питання, яка з них краще»  [145, с.441]. 

Власне сам К. Попер з приводу фальсифікації писав: «Той, хто розділяє 

мою позицію, буде прагнути до нових відкриттів і буде сприяти цим 

відкриттям шляхом створення нової наукової системи. При цьому ми будемо 

проявляти найбільший інтерес до фальсифікуючих експериментів. Ми 

будемо вітати їх як наш успіх, оскільки вони відкривають нам нові шляхи 

проникнення в світ нового досвіду. І ми будемо вітати їх навіть в тому 

випадку, якщо ці нові експерименти дадуть нові аргументи проти наших 

власних найсучасніших теорій» [143, с.73]. 

Стосовно вчення фалібілізму австро-англійський філософ зазначав: 

«концепція погрішності (fallibility) знання, або теза, згідно якої все наше 
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 Такого ж погляду дотримується Л. Столович. Він пише: «фальсифікаціонізм і фалібілізм Попера аж ніяк 

не є релятивізмом, тобто абсолютизацією відносності наукових знань» [178, с.205]. Інший російський 

дослідник філософії німецького критичного раціоналізму Іван Захарович Шишков також характеризує 

позицію К. Попера як «далеку від традиційного релятивізму» [див.: 221, с.36] і принагідно нагадує, що сам 

К. Попер іменував її критичним плюралізмом, говорячи з цього приводу так: «У той час як релятивізм... 

призводить до панування насильства, критичний плюралізм може сприяти його приборканню... Релятивізм – 

це позиція, згідно з якою можна все, або майже все, стверджувати і тому нічого. Все – істинно, або – нічого. 

Отже, істина тут не має значення... Критичний плюралізм – це позиція, згідно з якою в інтересах пошуку 

істини кожна теорія – чим більше теорій, тим краще – повинна припускати конкуренцію між теоріями. Ця 

конкуренція полягає в раціональному обговоренні теорій і їх критичній елімінації... » [221, с.36]. 



144 
 

знання складається з припущень, хоча частина з них і витримала найсуворіші 

перевірки, не повинні використовуватися в підтримку скептицизму або 

релятивізму». І далі: «Навпаки, поняття омани передбачає поняття істини як 

зразок, якого ми, втім, можемо не досягати. Визнання погрішності знання 

означає, що, хоча ми можемо жадати істини і навіть здатні виявляти її (я 

вірю, що в багатьох випадках це нам вдається), ми проте ніколи не можемо 

бути впевнені до кінця, що дійсно володіємо істиною. Завжди є можливість 

помилки, і тільки в разі деяких логічних і математичних доказів ця 

можливість настільки незначна, що нею можна знехтувати» [145, с.448-449]. 

Зрештою, підсумовуючи погляди К. Попера щодо проблеми 

плюралістичної інтерпретації наукового знання зазначимо, що філософ 

«надав плюралізму значення універсального способу розвитку та 

функціонування науки» [152, с.273]. У своїх логіко-методологічних поглядах 

К. Попер виступає прибічником плюралізму наукових позицій, різноманіття 

сформульованих гіпотез, вільне критичне обговорення яких є необхідною 

умовою зростання наукових знань. 

Інший представник критичного раціоналізму Г. Шпінер у контексті ідей 

теоретичного плюралізму прагнув переосмислити філософію науки 

критичного раціоналізму пояснюючи це не до кінця реалізованим внутрішнім 

потенціалом поперівської філософії науки. Свої міркування Г. Шпінер 

викладає у праці «Плюралізм як модель пізнання» (нім. «Pluralismus als 

Erkenntnismodell») [253].  

За основу своєї методологічної програми, Г. Шпінер, обирає положення 

К. Попера про принципову погрішність людського знання, інакше кажучи, 

фалібілізм. Ідея фалібілістського критицизму, згідно Г. Шпінера, «є теорією 

систематичної критики всіх частин нашого знання. Доцільно, аби ця ідея 

критики була перенесена на всі сфери життя... Ніщо не може бути благом, 

якщо не може і не повинно бути покращено» [253, s.106]. Тим-то ідея 

теоретичного плюралізму виявляється результатом фалібілістської програми.  
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Ядром шпінерівського варіанту критичного раціоналізму, як пише 

І. Шишков, «є перш за все три принципи: гіперфалібілізму (принцип 

погрішності самого фалібілізму), гіперплюралізму (принцип радикального, 

доведеного до крайнощів, плюралізму), мінімальної співмірності теорій 

(вводиться з метою уникнути теоретичного анархізму і релятивізму 

П. Феєрабенда), які істотно відрізняються від методологічних принципів 

ортодоксального критичного раціоналізму» [222, с.702]. 

В філософській концепції Г. Шпінера плюралізм набуває своєрідного 

витлумачення. По-перше, плюралізм в інтерпретації Г. Шпінера «претендує 

на універсальну значимість і зводиться в своєрідний спосіб життя, в якому 

певну роль відіграють або можуть відігравати критичне пізнання і 

раціональна аргументація» [221, с.176]. По-друге, «плюралізм теорій має 

місце тоді і лише тоді, коли існує плюральність теорій, які знаходяться один 

до одного у відношенні взаємної критики» [221, с.177]. Тому, зазначає 

Г. Шпінер, жодна точка зору не може претендувати на статус плюралізму. 

По-третє, вищесказане співвідноситься із власне теоретичним плюралізмом 

фалібілістського ґатунку, а це означає, що «концепція плюралізму як 

метатеорія плюралізму теорій є всього лише однією з можливих точок зору 

серед безлічі інших (метатеоретичних) альтернативних концепцій» [221, 

с.178]. По-четверте, «фалібілістський плюралізм розуміється як вільний від 

обґрунтування критицизм» [221, с.17]. Нарешті, по-п’яте, фалібілістський 

плюралізм «як теоретико-пізнавальна основа критичної програми претендує 

в рамках останньої на роль метафізики в формі «метафізичного реалізму»... 

Цей реалізм характеризується, перш за все, тим, що іммобілізм (наявність 

абсолютно істинного, незмінного) людського знання є всього лише творіння 

людини, тобто знання, яке приймається на основі домовленості» [221, с.181]. 

Загалом впроваджена аргументація Г. Шпінера засвідчувала визнане 

практично усіма напрямками переконання в принциповій гіпотетичності 

наукового знання. Як писав Г. Шпінер: «плюралістична революційна теорія 

пізнавального процесу виявляється прямим результатом фалібілістської 
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програми» [253, s.72]. «Цей зв’язок фалібілізму і плюралізму, – зазначає 

І. Шишков, – виявляється, перш за все, в тому, що, в той час як «акт 

обґрунтування» відповідно до своєї епістемологічної мети прагне до вибору 

однієї концепції з суперечливих альтернатив, «акт критики» завжди 

відкриває принципово необмежену безліч можливостей, цілий океан 

альтернатив, які цією критикою не «виключаються», а, навпаки, 

«випробовуються» і «підкріплюються». Звідси фалібілістський критицизм з 

необхідністю призводить до теоретичного плюралізму. Отже, введений таким 

чином в фалібілістську програму пізнання теоретичний плюралізм 

розвивається з критицистської методології» [220, с.703]. 

Інший представник німецького критичного раціоналізму Г.  Альберт 

також поділяє ідею теоретичного плюралізму, який розглядається ним як 

засіб, що «перешкоджає догматизації теоретичних концепцій і перетворенню 

їх в метафізичну наукову систему, захищену імунітетом від критики, і тому 

може сприяти критичному застосування альтернативних метафізичних 

концепцій» [6, с.79]. Понад те, на думку Г. Альберта, відкритість теорії 

критиці не є її недоліком, навпаки, це перевага теорії. Критика теорії 

виступає в якості критерію демаркації «наукових» теорій від «донаукових», 

«ненаукових», та «псевдонаукових». Відтак продуктивним виявляється ріст 

знання, коли «пізнання, – пише Г. Альберт, – рухається між конструюванням 

і критикою; воно є частиною людської практики, в ході якої повинні 

наштовхуватися рішення» [6, с.79]. 

Важливу роль в концепції росту знання Г. Альберта, як процесу 

конструювання і критики, відіграє «критична функції мислення 

альтернативами». Наслідком такого погляду на процес пізнання виявився 

теоретичний плюралізм. «Якщо, як показує критичний аналіз постулату 

обґрунтування, не можна ніколи достеменно довести, що певна теорія 

істинна (навіть тоді, коли здається, що вона вирішує поставлені перед нею 

проблеми), то в такому разі варто шукати постійно альтернативи, інші теорії, 

які могли б бути кращими, тому що мають більшу пояснюючу силу, що 
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дозволяє уникнути певних помилок або взагалі подолати труднощі, з якими 

не справлялися колишні теорії. В цілому, як свідчить історія науки, будь-яка 

теорія має якісь недоліки», – зазначає Г. Альберт [6, с.75]. 

У філософському доробку третього помітного представника німецького 

критичного раціоналізму Г. Лєнка, плюралізм есплікується в раціонально-

критичному дусі його філософської програми. Переосмислюючи традиційну 

теорію науки, Г. Лєнк вбачає альтернативу їй у раціональному критицизмі, 

котрий «замінює вимогу абсолютного обґрунтування колишньої 

моністичної теорії науки вимогою раціональної критики і теоретичного 

плюралізму» [221, с.229]. 

Теоретичний плюралізм використовується Г. Лєнком на кшталт основної 

установки критичного раціоналізму: «Якомога більший плюралізм критики, – 

пише німецький філософ, – підвищує ступінь істинності, допомагає знайти 

більш краще рішення. Для цього рекомендується засіб для розвитку 

альтернативних теорій – теоретичний плюралізм...» [221, с.226].  

Теоретичний плюралізм, на думку Г. Лєнка, повинен сприяти 

звільненню від забобону, що західноєвропейський стиль мислення, його дух 

є єдино універсальним і раціональним. Хто знає лише власну культуру, 

стверджує Г. Лєнк, той не знає нічого. Таким чином, раціонально-критична 

функція філософії орієнтує нас на те, щоб розвивати в собі культуру 

нетрадиціоналізму, це своєю чергою робить можливою критику власних 

позицій. З цього приводу Г. Лєнк говорив наступне: «слід вміти жити на 

певній духовній дистанції від власної традиції, щоб бути в змозі пізнати 

ззовні своє власне мислення, свої звички і традиції» [246, s.130]. 

Підбиваючи підсумки реконструкції та аналізу стратегій 

плюралістичного підходу, впроваджених німецькими критичними 

раціоналістами, можна зробити цілком слушне припущення, що в цілому 

принцип плюралізму формує спільну для них атмосферу інтелектуального 

саморозвитку представлену методологічною програмою альтернативності та 

різноманіття. І. Шишков так виразив плюралістичний аспект філософії 
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критичного раціоналізму: «міркуй альтернативами, а до різних думок будь не 

тільки терпимим, але й оцінюй їх як спробу вирішувати одну і ту ж проблему 

по-різному» [221, с.10]. 

Як ми бачимо у сучасній філософії науки фундаментальною є ідея 

плюралізму. Особливе місце вона посідає у постпозитивізмі, де набула 

всебічного обґрунтування. Здійснюваний постпозитивізмом контекстуальний 

аналіз науки «зміщувався від моністичних за своїм характером принципів 

фундаменталізму, редукціонізму, ціннісної нейтральності науки до її 

рефлексії з позицій плюралізму, багатофакторного підходу та 

міждисциплінарних досліджень» [152, с.261-262]. При цьому 

методологічний потенціал плюралізму в межах постпозитивістської 

філософії «функціонально розгортається навколо трьох основних проблем, 

що виражають суперечливу динаміку науки: співвідношення внутрішньої 

та зовнішньої детермінації розвитку науки, неперервності та перервності 

процесу наукового пізнання, критеріїв наукового поступу»  [152, с.272]. 

Своєрідна модель інтерпретації плюралізму належить американському 

філософу науки Т. Куну. Як зазначає Алан Річардсон: «Плюралізм, дійсно, 

одержав один із своїх найбільш рушійних поштовхів від Томаса Куна...» 

[249, р.16]. 

Бажання розкрити механізм становлення, функціонування та зміни 

парадигм як процесу динаміки науки, зумовлює Т. Куна, хоч і 

опосередковано, звернутися до ідеї плюралізму. З цього приводу Борис та 

Ірина Починки зазначають, що Т. Кун «спеціально не обґрунтовує цю ідею 

(ідею плюралізму – І.О.), вона функціонує в його дослідженнях неявно, то як 

тло, то як засіб обґрунтування своєї концепції» [152, с.274]. Можливо саме 

тому існує певна неоднозначність щодо трактування кунівської концепції 

як плюралістичної
46

.  

                                                                 
46

 Більше того, існують точки зору, згідно яких концепція Т. Куна володіє певними моністичними претензіями. 

Наприклад, І. Лакатос заявляє, те що Т. Кун «“називає нормальною наукою”, насправді є нічим іншим, як 

дослідницька програма, яка захопила монополію» [93, с.399-400]. Інший представник постпозитивістської 
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Зокрема В. Лекторський пише: «Головний поштовх релятивізму в 

сучасній епістемології і філософії науки надав Т. Кун» [99, с.11]. Передусім 

релятивістським, вважає В. Лекторський, є те, що з точки зору Т. Куна, 

раціональна дискусія між представниками різних парадигм неможлива. Бо 

немає надпарадигмальної раціональності, остання існує тільки всередині 

парадигми і у кожної з них своя. Відтак, робить висновок В.  Лекторський, 

«це справжня релятивістська позиція» [99, с.12].  

З іншого боку, в концепції Т. Куна непозбавлений моментів плюралізму 

процес утвердження парадигми. Адже прийняттю парадигми «науковим 

співтовариством передує ціла низка альтернативних і конкуруючих, 

об’єктивних і суб’єктивних, внутрішніх і зовнішніх чинників, які 

використовуються окремими вченими-ентузіастами для перемоги 

парадигми. До цих чинників належать, крім усталених процедур 

підтвердження/спростування, віра, наполегливість, цілеспрямованість 

науковців, а також позаепістемні аргументи на кшталт економічної 

(фінансової) допомоги, політичної підтримки, соціокультурного сприяння 

тощо [152, с.274]. 

У філософії науки І. Лакатоса достатньо чітко простежується 

тенденція плюралізму синхронічного ладу. Позаяк такий плюралізм 

передбачає одночасне функціонування та конкуренцію множини 

дослідницьких програм науки як доконечну передумову її розвитку. 

Критикуючи концепцію «нормальної науки» Т. Куна, І. Лакатос 

намагається водночас актуалізувати значення критики та конкуренції, в 

динаміці росту знання, притаманних ідеї теоретичного плюралізму. 

«Історія науки була і буде історією суперництва дослідних програм (або, 

якщо завгодно, «парадигм»), але вона не була і не повинна бути 

чергуванням періодів нормальної науки, чим швидше починається 

суперництво, тим краще для прогресу. «Теоретичний плюралізм» краще, 

                                                                                                                                                                                                                 
філософії П. Феєрабенд з приводу цього писав:«навіть Т. Кун, якому ми зобов'язані чітким описом функції 

альтернатив в розвитку науки, все-таки виявляє деяку симпатію до монізму» [191, с.460]. 
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ніж «теоретичний монізм», тут я згоден з Попером і Феєрабендом, – пише 

І. Лакатос, – і не згоден з Куном» [93, с.400]. 

В цілому «у концепції Лакатоса плюралізм має, – пишуть Б. Починок 

та І. Починок, – внутрінауковий характер, він стосується всіх тих чинників, 

які або загрожують «твердому ядру» програми, або захищають його від 

спростувань... » [152, с.274]. Понад те, англійський філософ угорського 

походження, надає ідеї плюралізму конкретного значення чинника 

раціональної реконструкції науки. 

Виступаючи проти ідеї незмінності загальних стандартів науки та 

нав’язуванню науці певних апріорних схем, І. Лакатос зазначав, що 

«методологія історіографічних дослідницьких програм передбачає 

плюралістичну систему авторитетів почасти через те, що мудрість 

наукового суду і окремі прецеденти не виражаються, та й не можуть бути 

точно виражені загальними законами, сформульованими і зафіксованими 

філософом, а почасти через те, що в окремих випадках закон, встановлений 

і зафіксований філософом, може виявитися випадково правильним, у той же 

час як судження вчених непридатними» [92, с.270-271]. 

В умовах постпозитивістської моделі інтерпретації науки як 

соціокультурного феномену, детермінованого комплексом історичних, 

психологічних, соціальних та інших характеристик, розгортається 

раціональне зерно плюралізму еволюційної епістемології Ст. Тулміна. 

«Наука, – доводить він, – принципово амбівалентна, вона є множиною 

інтелектуальних дисциплін і водночас професійний інститут. Тим-то 

механізм її еволюції реалізується через взаємодоповнюваність її внутрішніх 

(логіко-гносеологічних) та зовнішніх (соціальних, політичних, економічних, 

культурних) чинників» [152, с.276-277]. Таким чином, раціональна критика, 

вважає С. Тулмін, є лише один з факторів еволюції знання, діючий поряд з 

соціальними та психологічними чинниками. Хоча і підкреслює вирішальне 

значення саме раціональних чинників.  
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Апогею розвитку та методологічної пріоритетності плюралістичний 

підхід набуває у творчості американського філософа постпозитивіста 

П. Феєрабенда. «Принцип соціального та світоглядного плюралізму, – писав 

І. Касавін, – свідомо обирається в якості базису обстоюваної Феєрабендом 

ідеологічної позиції» [72, с.7]. 

Історично сформувалося, зазначає П. Феєрабенд, у традиціях релігії, 

філософії й науки, дещо підозріле ставлення до різноманіття точок зору і 

концепцій. Ба більше, навіть зараз все ще існує тенденція розглядати явище 

плюралізму у негативному світлі, бачити у ньому свідчення незрілості науки. 

Більшість вчених й дотепер визнають пріоритет принципу монізму. 

«Філософська суперечка між монізмом та плюралізмом має тривалу й цікаву 

історію. Вона починається з того часу, коли ІІлатон, непохитно спираючись на 

загальний забобон, висміював досократиків за розмаїття створених ними 

теорій» [191, с.459-460]. Однак, вважає П. Феєрабенд, «єдності думок потребує 

церква, сполохані чи корисливі жертви деяких (стародавніх або сучасних) міфів 

або слабкодухі і добровільні послідовники якого-небудь тирана. Для 

об’єктивного пізнання необхідне різноманіття думок. І метод, який заохочує 

таке розмаїття, є єдиним, сумісним з гуманістичною позицією» [192, с.178]. 

Таким чином П. Феєрабенд розробляє концепцію, основним положенням 

якої, стверджує він, «є принцип проліферації, який закликає створювати і 

розробляти теорії, несумісні з прийнятими точками зору, хоч би й останні 

виявляються на високому ступені підтвердженими і загальновизнаними . 

Будь-яка методологія, приймаючи цей принцип, буде називатися 

плюралістичною методологією. Теорії, створені відповідно до цього 

принципу, будуть називатися альтернативами по відношенню до вже 

існуючої теорії» [191, c. 420]. 

Головним імперативом плюралістичної методології є принцип 

проліферації, який за словами П. Феєрабенда, «не тільки рекомендує 

винаходити нові альтернативи, він також запобігає усуненню колишніх 

теорій, які раніше вже були спростовані. Причина такої вимоги полягає в 
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тому, що такі теорії також привносять свій внесок у зміст їх переможних 

суперниць» [191, c.421]. 

Наука за П. Феєрабендом представлена низкою суперечливих 

альтернативних теорій. Загалом, саме на цьому твердженні і базується 

концепція американського філософа. Як вважає П. Феєрабенд, пізнання «не є 

поступовим наближенням до істини, а скоріше являє собою океан, що 

постійно збільшується взаємно несумісних (можливо, навіть несумірних) 

альтернатив, в якому кожна окрема теорія, казка чи міф є частинами однієї 

сукупності, що спонукають один одного до більш ретельної розробки; 

завдяки цьому процесу конкуренції всі вони вносять свій внесок в  розвиток 

нашої свідомості» [192, с.161-162].  

З цього твердження випливає таким чином, вважає І. Шишков, що до 

пізнання не можуть бути використані хоч якісь універсальні критерії і 

стандарти
47

. І тому стає зрозумілим, що саме побудило П. Феєрабенда 

ввести максиму «все дозволено» (анг. «аnything goes») [див.: 221, с.115]. 

Власне П. Феєрабенд з цього приводу писав: «Всі методологічні приписи 

мають свої межі, і єдиним «правилом», яке зберігається, є правило “все 

дозволено”» [192, с.451]. 

Водночас, цілком резонно, на нашу думку, П. Феєрабенд обмежує 

потенціал плюралістичного підходу, вводячи вимогу принципу «впертості». 

Адже перманентно займаючись множенням теорій, натомість аби розвивати 

якусь одну конкретну, можна в підсумку просто звести ефективність роботи 

нанівець, позбутися перспектив досягти якого-небудь пізнавального 

прогресу. Тому, відповідно до принципу теоретичної «впертості», або інакше 

«міцності», слідує, з одного боку, «відмова від введення в гносеологічний 
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 Вбачаючи у концепції П. Феєрабенда певні релятивістські мотиви інтерпретації знання, російський 

дослідник І. Шишков вважає, що «методологічний критицизм, який своїм головним завданням вважав 

вироблення основних методологічних правил і критеріїв, норм і стандартів для раціональної реконструкції 

наукового знання, на прикладі дослідної програми Феєрабенда приходить до самозаперечення, самогубства, 

виряджаючись в форму своєрідного антиметодологізму, який знімає всі межі між раціональним і 

ірраціональним і зближує тим самим науку з міфом. Така анархістська точка зору Феєрабенда щодо природи 

наукового знання, – робить висновок І. Шишков, – зближує його позицію з історичним релятивізмом, 

наслідки якого в історико-науковій перспективі більш чітко виражені, ніж у Куна» [221, с.115]. 
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оборот будь-яких альтернатив і наполегливого збереження вже існуючих 

теорій», а з іншого, «готовність, «якщо хочеться», примиритися з будь-якою з 

існуючих теорій, якими наразі користуються за відсутністю кращих або до 

яких просто звикли» [126, с.10]. 

Зрештою, можна констатувати, що поступово
48

 розвиваючи 

плюралістичну програму тлумачення динаміки знання П. Феєрабенд 

«визнавав необхідність відкритості наукового пізнання до потенційної 

багатозначності світу і множинності прихованих у ньому смислів. Ця 

настанова, звичайно, стосується не тільки наукового, а й узагалі, і тим 

більше, будь-якого пізнання світу» [165, с.58].  

Як зазначають Борис та Ірина Починки, П. Феєрабенд захищає і розвиває 

ідею плюралізму послідовно і безкомпромісно. Відштовхуючись уже від назви 

його концепції – «анархістська теорія пізнання» – можна зрозуміти, що він надає 

плюралізму фундаментального методологічного значення [див.: 152, с.279-280].  

Обстоюючи ідею плюралізму, та на її основі прагнучи збудувати 

відповідну модель наукової діяльності, П. Феєрабенд, пропонує колегам 

врешті «обговорити деякі характерні особливості висунутої нами 

плюралістичної моделі наукового прогресу. По-перше, цілком очевидні 

значні переваги цієї моделі і можна сподіватися, що вчені захочуть 

спробувати діяти відповідно до неї. По-друге, використовуючи цю модель в 

процесі історичного дослідження, ми можемо виявити такі історико -наукові 

події, які залишаються непоміченими тими, хто керується ідеями монізму, і 

прийти до розуміння того, що дійсна наука тісніше пов’язана з плюралізмом, 

ніж можна було б припускати, звертаючись до праць істориків науки (як 

правило, прихильників монізму в розумінні розвитку науки). По-третє, аналіз 

цієї моделі і усунення її очевидних «парадоксів» додадуть впевненість тим, 

хто інтуїтивно воліє плюралізм і суворі альтернативи в розумінні науки, але 
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 З іншого боку, слушно відзначує І. Касавін, що «насправді ж Феєрабенд не проводить свій плюралізм 

послідовно, вагається між плюралізмом і монізмом (наука плюралістична, а методологія, начебто 

«виведена» з історії науки, моністична, єдина для всіх етапів розвитку)» [72, с.53]. 
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відчуває стримуючий вплив загального філософського клімату і не цілковито 

покладається на власну інтуїцію» [191, c.425-426]. 

Плюралістичну картину світу змальовує один з провідних наукових 

напрямів сьогодення – синергетика
49

, яка є концептуальною основою 

постнекласичної філософії та описує природу здатних до саморозвитку систем. 

Варто підкреслити, що в межах постнекласичної парадигми 

налагоджується новий діалог з природою. На сучасному етапі розвитку науки 

природничі науки дедалі більше гуманітаризуються, а в гуманітарних науках, з 

іншого боку, виявляються риси, характерні для новітнього природознавства. 

Інакше кажучи, «виникає багаторазове прочитання-тлумачення тексту природи, 

зміна в оновлених дослідженнях уявлень про неї, виникнення еволюції поглядів 

на природу. Так постнекласика створює історичний час пізнання, стає також 

гуманітарною наукою» [22, с. 154]. Саме в такому контексті формується 

методологія, здатна описувати як природні, так і людиномірні явища.  

У зв’язку з цим неабиякої актуальності набуває синергетичне 

світобачення. Згідно І. Пригожина та І. Стенгерс, пафос світобачення, що 

народжується на наших очах – це заклик до нового діалогу людини з 

природою, що розуміється цілісно-еволюційно. Відтак, людина повинна 

усвідомити свою роль і відповідальність у єдності співтворчості з природою, 

навчитися законів коеволюції з нею. Для цього належить краще зрозуміти як 

світ, так і себе, свій природний і соціальний генезис, закони мислення. 

Осягнути, як людина розуміє, моделює реальність. Тому, синергетика – це ще 

й наука про людиномірні системи, постнекласична наука, за термінологією 

В. Стьопіна [див.: 22, с.146].  

Картина світу сформована на засадах синергетичної парадигми, 

представляє собою «сучасну теорію еволюції великих, надскладних, 

відкритих, термодинамічно нерівноважних, нелінійних динамічних систем, що 

володіють зворотним зв’язком та існуючих квазістаціонарно лише в умовах 
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 Окремі автори, як-от Володимир Аршинов і Володимир Буданов, визначають синергетику парадигмою 

сучасного наукового мислення [9]. 
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постійного обміну речовиною, енергією та інформацією із зовнішнім 

середовищем. До таких систем відносяться: Всесвіт, саморозвиваюча природа, 

людське суспільство як її (життя) вища форма і продукт створюваної ним 

самим (людством) матеріальної і духовної культури» [90, с.8]. 

Не важко помітити, що впроваджене синергетикою поняття коеволюції, 

розгортається цілком у дусі плюралістичного підходу. «Коеволюція, – 

зазначає російська дослідниця Олена Князєва, – є «мистецтво жити в єдиному 

темпосвіті», не згортаючи, а підтримуючи і розвиваючи різноманітність на 

рівнях елементів і окремих підсистем. А значить, потрібно культивувати у 

кожного почуття відповідальності за ціле в плюралістичному і об’єднаному 

світі» [84, с.128]. Таким чином, коеволюція, простіше кажучи, мистецтво 

жити разом, полягатиме передусім у здатності підтримки єдності через 

різноманітність. Плекання власної (будь-то, особистість, сім’я, етнос, держава) 

неповторної самобутності, ідентичності, на думку О. Князєвої, перманентно 

здійснюватиметься шляхом відокремлення від середовища і злиття з ним.  

Однак у такому значенні плюралістична програма набуває парадоксальної 

конфігурації. Відбувається взаємодія іншого порядку, не просто взаємодіють 

між собою численні суб’єкти пізнавальної діяльності, а вже природа (як 

різноманіття) коеволюціонує з суб’єктом пізнання (як уніфікованістю). З цього 

приводу можна пригадати як І. Пригожин описував мету власного творчого 

проекту: «У моїй роботі я намагаюся намалювати більш уніфіковану картину 

нашого світу, і в той же час я намагаюся визначити наш світ як темпоральний, 

плюралістичний і складний. Це вже великий проект!» [131, с.43]. 

Підбиваючи підсумки своєму дослідженню пізнання складних систем, 

Г. Ніколіс та І. Пригожин писали: «Ми живемо в плюралістичному світі. 

Прості динамічні явища типу періодичного руху Землі навколо Сонця 

здаються нам зворотними в часі і детерміністичними. Однак ми спостерігаємо 

також незворотні процеси типу хімічних реакцій, а також стохастичні процеси 

типу вибору між розгалуженими рішеннями» [129, с.249]. Водночас автори 

намагаються відповісти на питання: «Чому такий плюралізм виявляється 
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можливим? Згідно класичних уявленням, незворотність і випадковість на 

макроскопічному рівні розглядалися як свого роду артефакти, обумовлені 

складністю колективної поведінки сукупності простих об’єктів. Майже три 

століття віра в простоту світобудови на фундаментальному рівні була однією з 

рушійних сил класичної науки. Сьогодні ж ми приходимо до необхідності 

перегляду наших уявлень» [129, с.249]. 

Переосмислюючи ідеали і цінності наукового пізнання, синергетична 

епістемологія, перш за все, переглядає настанову об’єктивності. Процес 

отримання наукового знання розглядається тепер як результат «співтворчості» 

з природою, при цьому підкреслюється залежність знання не тільки від самої 

природи, а й від особистості вченого, від його конструктивно -пізнавальних 

здібностей, інтелектуальних переваг, освіти, приналежності до тієї чи іншої 

розумової традиції. Звідси принциповий плюралізм наукового знання: 

різноманіттю вчених або наукових традицій, дорівнюватиме різноманіття 

відповідей, які дає природа на їхні запитання [див.: 147]. 

Понад те, В. Аршинов зазначав, що «плюралізм синергетики як 

постнекласичної трансдисциплінарності комунікативної діяльності 

необхідний, а тому будь-які спроби його усунення слід розглядати як зусилля 

швидше деструктивне, ніж конструктивне. Більш того, вона не була б 

синергетикою, якби орієнтувалася (нехай навіть в ідеалі) на одну єдину 

модель мовного спілкування або повідомлення (або діалогу з природою, або 

між людьми, які намагаються домогтися згоди з приводу своєї власної 

пізнавальної активності» [10, с.14]. 

Актуальність синергетичної стратегії не викликає сумніву. Як зазначає 

О. Рупташ, «синергетика виявилася сумірною із загальними 

соціокультурними настановами демократичного суспільства. Можна навіть 

сказати, що людство дозріло до рівня науки про хаос». І далі: «При цьому 

увагу акцентують не так на негативному, деструктивному значенні хаосу, як 

на його креативному потенціалі за рахунок прихованої внутрішньої 

активності. Порядок і хаос набувають нового трактування як рівнозначні та 
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рівноцінні, здатні переходити один в одного під час процесів 

самоорганізації» [168, с.228]. 

Зважаючи на відносну впорядкованість і цілісність соціальних систем та 

відзначаючи їхню несхожість одна з одною, в основі їх розвитку все ж лежить 

такий самий принцип самоорганізації, як і у системах неживої природи. Тому 

«ідеї про нестабільність флуктуацій,– як вважають І. Пригожин та І. Стенгерс, 

– починають проникати в соціальні науки. Нині ми знаємо, що людське 

суспільство є надзвичайно складною системою, яка здатна зазнавати 

величезну кількість біфуркацій, що підтверджується безліччю культур, 

сформованих упродовж порівняно короткого періоду в історії людства. Ми 

знаємо, що надскладні системи мають високу чутливість до флуктуацій. Це 

вселяє в нас одночасно і надію, і тривогу: надію на те, що навіть малі 

флуктуації можуть посилюватися і змінювати всю їх структуру (це означає, 

зокрема, що індивідуальна активність зовсім не приречена на безглуздість); 

тривогу – тому, що наш світ, мабуть, назавжди позбувся гарантій стабільних, 

вічних законів» [154, с.386]. 

У межах синергетичного підходу, на думку російського вченого Акопа 

Назаретяна, суспільство «може бути представлено нерівноважною системою 

особливого типу, стійкість якого забезпечується штучним опосередкуванням 

зовнішніх (з природним середовищем) і внутрішніх відносин» [124, с.458]. 

Цей підхід підтверджує думку, що соціальна система має специфічну 

особливість – у ній, самоорганізація доповнюється організацією, оскільки в 

суспільстві діють люди, які володіють певним рівнем розвитку свідомості та 

формують власні цілі і процедури їх досягнення. Тому різного характеру 

регулятивні норми та привила поведінки, у сенсі керуючих блоків системи, 

формулюються і приймаються для того, аби відкоригувати й виправити 

недоліки стихійно плинних самоорганізованих процесів. 

Зрештою, обмірковуючи фундаментальність плюралізму на 

постнекласичному етапі становлення науки, Л. Мікешина відзначає, що це 

«переконливо обґрунтовується, зокрема, фактом виникнення та розвитку 
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синергетики, для якої багатоликість обумовлена нескінченним різноманіттям 

шкіл і напрямів, наукових теорій, моделей і підходів, залучених до пізнання 

процесів самоорганізації. Прихильники синергетики безумовно підтримують 

ідею різноманітності, властиву науці на всіх етапах її історичної еволюції, і 

узгоджуються з парадоксальною думкою канадського філософа Я.  Хакінга – 

«Ідеальною метою науки є не єдність, а велична множинність» [118, c.147]. 

Отже, підводячи коротенький підсумок, ми можемо з упевненістю 

стверджувати, що формування сучасної наукової картину світу відбувається 

поряд із актуалізацією плюралістичного підходу, який розширюючи та 

поглиблюючи уявлення щодо характеру вихідних принципів і передумов 

пізнавальної діяльності, сприяє утвердженню в якості ефективних категорії 

множинності, різноманіття, відмінності тощо. Становлення постнекласичної 

раціональності дозволяє переосмислити епістемологічну складову наукового 

знання, що своєю чергою сприяє формуванню некласичної епістемології. 

Аналіз пізнавальних орієнтирів сучасної науки, засвідчує тенденцію 

послаблення методологічного ригоризму наукового знання, а відтак 

збагачення поля пізнавального досвіду науки ідеями додатковості, діалогу, 

толерантності, альтернативності, коеволюції, які суттєво збільшують 

функціональний обрій наукового знання.   

Методологічний потенціал плюралістичного підходу розторгується на 

ґрунті численних теоретичних концепцій представників найрізноманітніших 

напрямків сучасної філософської думки. Чільне місце плюралізм посідає в 

системі філософського знання критичного раціоналізму. Так, в межах 

епістемно-методологічної концепції К. Попера провідна роль належить 

принципу фальсифікаціонізму та ідеї фалібілізму. Водночас стає зрозуміло, 

що найбільш об’єктивно потенціал цих ідей розкривається саме в епістемно -

плюралістичній інтерпретації їхнього потенціалу, що своєю чергою усуває 

претензії релятивістського ґатунку.  

Аналізуючи філософські концепції представників німецького 

критичного раціоналізму, Г. Шпінера, Г. Альберта та Г. Лєнка, подибуємо, 
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що принцип плюралізму формує спільну для них атмосферу 

інтелектуального саморозвитку, представлену епістемно-методологічною 

програмою альтернативності та толерантності. 

Далі, характеризуючи постпозитивізм як течію сучасної філософії 

науки, слід, передусім, наголосити, на внутрішній різноманітності та 

відсутності методологічної єдності представлених постпозитивізмом 

концепцій. «Тому можна стверджувати, – вважає Роман Рощкулець, – що 

постпозитивізм – це не так окремий напрям філософії науки, як загальна 

назва багатьох методологічних концепцій, які, змістивши позитивізм, істотно 

розширили горизонти дослідження у філософії науки» [167, с.85]. Відтак і 

плюралізм, як певний підхід інтерпретації наукового знання, у межах 

постпозитивістської філософії, набуває якісно різної формалізації.  

З іншого боку, існує принципово спільна ознака усіх 

постпозитивістських концепцій – плюралістичність методології. Інакше 

кажучи, що навіть за умови якісно різної інтерпретації динаміки росту 

наукового знання, загальноприйнятним, для усіх постпозитивістських 

концепцій, є явище плюралізму.  

Однак тут потрібно враховувати досить важливий аспект 

постпозитивізму, який влучно помітив В. Лекторський. Він наголошував, що 

«представники “історичного” напряму не стільки дали цілком прийнятні 

рішення, скільки гостро поставили низку питань, пов’язаних з філософсько -

методологічним осмисленням наукового знання» [100, с.119]. Цей аргумент 

також стосується проблеми плюралізму. Позаяк, нерідко залишаючись 

чимось самоочевидним, плюралістичному підходу, бракує переконливої 

теоретичної аргументації. Все ж, варто наголосити, що спроби побудувати 

філософську теорію плюралізму не полишалися й у межах критичного 

раціоналізму та постпозитивізму. Чого вартують хоча б намагання 

П. Феєрабенда та Г. Шпінера, зробити плюралізм ядром власних теорій, які в 

цілому, тяжіли до надто радикальної інтерпретації його змісту.  



160 
 

У межах постпозитивізму можна виокремити своєрідну інтерпретацію 

плюралізму американського філософа науки Т. Куна. Який прагнучи описати 

механізм становлення, функціонування та зміни парадигм як процесу динаміки 

розвитку науки, хоч і опосередковано, звертається до ідеї плюралізму. У 

творчості іншого постпозитивіста І. Лакатоса достатньо чітко простежується 

тенденція плюралізму синхронічного ладу. Позаяк такий плюралізм передбачає 

одночасне функціонування та конкуренцію множини дослідницьких програм 

науки як доконечну передумову її розвитку. В умовах постпозитивістської 

моделі інтерпретації науки як соціокультурного феномену, детермінованого 

комплексом історичних, психологічних, соціальних та інших характеристик, 

розгортається раціональне зерно плюралізму еволюційної епістемології 

британського постпозитивіста С. Тулміна. 

Апогею розвитку та логічної завершеності у межах постпозитивізму, 

плюралістичний підхід, набуває у творчості американського філософа 

постпозитивіста П. Феєрабенда. 

Загалом, осмислюючи особливості імплікації плюралістичних настанов 

поспозитивістською філософією, вітчизняний філософ Б. Починок зазначає, 

що «постпозитивістський плюралізм має принципово методологічний 

характер і утверджується у суперництві з моністичними настановами 

неопозитивістської моделі науки. У постпозитивізмі плюралізм набуває 

парадигмального значення, з одного боку, він спростовує абсолютизм 

засадничих постулатів класичної методології, а з іншого – сприяє 

формуванню постнекласичної наукової раціональності» [149, с.30]. 

Також у межах даного підрозділу ми побачили, що плюралістичну картину 

світу змальовує один з провідних наукових напрямів сьогодення – синергетика, 

яка є концептуальною основою постнекласичної філософії та описує природу 

здатних до саморозвитку систем. Послідовники синергетичного світобачення 

окреслюють сучасну наукову картину світу як плюралістичну, та убачають за 

категоріями різноманіття та множинності позитивний зміст.  
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Наостанок зазначимо, що відсутність спадковості та послідовності 

висвітлення плюралістичної традиції у філософії науки, означає насамперед 

відсутність останньої як такої. Звідси, справедливими можуть бути зауваження 

щодо достатньо вільного характеру добору вищенаведених нами філософів і 

експлікації їхніх ідей. Втім, як ми зазначали раніше, основне завдання даного 

розділу, як і підрозділу зокрема, полягало насамперед у спробі, шляхом 

реконструкції історичного досвіду науки, розкрити прийоми і операції 

релевантні плюралістичному підходу і, таким чином, з’ясувати, як плюралізм 

актуалізується в теоретичному знанні, відповідно до обраної нами стратегії, у 

класиці, некласиці та постнекласиці. Зважаючи на об’ємність поставленої мети, 

пригадати усіх, хто хоч якось вів мову про плюралізм, а тим паче про якийсь 

аспект, який би стосувався плюралістичного підходу, було вкрай складно. 

Зрештою, враховуючи надзвичайну масштабність проблеми плюралізму та 

просторові рамки нашого дослідження, ми передусім розглянули ідеї 

критичного раціоналізму, постпозитивістської філософії та синергетики, які 

окреслюють етап становлення постнекласичної раціональності. 

Надалі ми побачимо, що в межах новітньої філософії науки, плюралізм 

не просто визнається доконечною нормою становлення наукового знання, а 

постає необхідність у створенні його філософської теорії, в рамках якої 

особливості та риси плюралістичного підходу можуть бути обговоренні. 

Усвідомлюючи це ми наразі можемо сказати, що майбутні дослідження, у 

яких плюралізм як підхід матиме чіткі форми та контури вираження, 

сприятиме виявленню та систематизації історії становлення плюралістичної 

традиції в науці, якщо така, певна річ, мала місце. Розкриття значення та ролі 

плюралізму в сучасних науковому знанні, дозволить засвідчити перспективи 

його подальшого існування у системі наукового знання загалом.  
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3.2. Перспективи розвитку сучасної філософії науки  

з плюралістичного погляду 

 

Потреба виокремлення у самостійній підрозділ періоду становлення 

новітньої філософії науки обумовлена попервах мотивами суто практичного 

характеру. Позаяк, у сучасних, як україномовних, так і російськомовних, 

теоретико-методологічних дослідженнях спостерігається тенденція, яку 

вітчизняна дослідниця філософських проблем природознавства 

І.С. Добронравова спільно із колегами, вбачають у тому, що більшість 

спеціальних підручників з курсу філософії науки «завершуються оглядом 

історицистської концепції, натомість нові напрями, які розвиваються в 

наступний період і є актуальними сьогодні, залишаються поза увагою» [54, с.5]. 

Передусім новими темами та напрямами у філософії науки є сучасні форми 

реалізму, конструктивний емпіризм, фундаменталізм, антиредукціонізм, 

гетерогенний підхід, сучасні натуралістичні тенденції у західній філософії 

тощо. Очевидно, що роль і місце плюралістичного підходу у цих концепціях 

науки, потребує адекватного вивчення.  

Водночас, формування нових напрямів дослідження у філософії науки, 

супроводжується прагматичними і технологічними тенденціями сучасної 

науки. За такої ситуації слушним є зауваження Р. Рошкульця, що «збагнувши 

неможливість побудови універсальної (хоч і соціокультурно забарвленої) 

методології, філософія науки після постпозитивізму в сучасних умовах (якщо 

до цих новітніх концепцій ще доречною буде постпозитивістська назва) вже 

займається окремими методологічними проблемами, а не конструюванням 

єдиної методології» [167, с.85]. 

Загалом усвідомлюючи, що становлення деяких концепцій, які 

розглядатимуться у межах цього підрозділу, відбувається ще на при кінці ХХ 

століття, інакше кажучи у тісній полеміці з постпозитивістськими ідеями, все 

ж вони аналізуються окремо, адже репрезентують актуальні погляди не лише 

кінця двадцятого, а й початку двадцять першого століття, тобто еквівалентні 
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сьогоднішній фазі розвитку наукового знання. До того ж, як ми 

підкреслювали вище, для вітчизняного читача, деякі з цих концепцій, 

здебільшого зостаються не артикульованими. Відтак, у межах цього 

підрозділу, дослідимо такі тенденції новітньої філософії науки, у яких ідея 

плюралізму є чільною, за тим засвідчимо перспективи плюралістичного 

підходу в сучасній науковій традиції. 

Методологічна концепція П. Феєрабенда посприяла подальшому 

становленню та концептуальному самовизначенню плюралістичного підходу 

в новітньому науковому дискурсі. Так, почесна професорка університету 

штату Індіана, колишній головний редактор журналу «Філософія науки» 

(Philosophy of Science), Норетта Кертж, у статті «Інтертеоретична критика і 

розвиток науки», прагне продемонструвати, що «монотеоретичні описи 

розвитку науки, тобто описи, згідно з якими найбільш важливі критичні 

процеси мають місце тільки в межах окремої теорії або окремої 

дослідницької програми, мають серйозні недоліки в якості вичерпної  теорії 

розвитку науки» [79, c.302]. Відповідно до визначеної мети, Н. Кертж, не 

лише демонструє приклад іншої концепції процесу розвитку науки, коли 

пише, що «ми повинні визнати також діалектику між дослідницькими 

програмами», але й коректує методологічну програму плюралізму 

діалектичним її осмисленням. У той час як «П. Феєрабенд вже аналізував 

переваги, що випливають з плюралізму теорій, – зазначає Н. Кертж, – я зі 

свого боку хочу підкреслити значення плюралістичної критики іншого типу – 

той випадок, коли конфліктуючі теорії виникають в різних областях 

наукового дослідження, але, тим не менш, мають певне відношення  один до 

одного, а саме є несумісними. В кінцевому рахунку цей конфлікт 

завершується створенням більш глибокої теорії, яка об’єднує і асимілює їх, 

наповнюючи їх більшим змістом. Зазвичай більш глибока теорія коректує 

обидві попередні й конфліктуючі теорії і водночас перебуває з ними у 

відповідності» [79, с.311 -312].  
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У контексті прагматизму сучасної філософії науки однією з центральних 

залишається проблема редукціонізму та антиредукціонізму в теоретичній 

реконструкції мікросвіту. На думку вітчизняної дослідниці Тетяни Білоус, 

проблема редукціонізму та антиредукціонізму «може бути представлена як 

контроверза двох стратегій: стратегії ефективних теорій та стратегії 

“остаточної теорії”» [53]. Звідси, очевидно, й зумовлена вкрай важлива роль 

плюралістичного підходу в контексті розв’язання проблеми редукціонізму та 

антиредукціонізму. 

Прагнення побудувати «єдину теорію», або інакше «теорію всього», яка 

б найбільш повно відображала фундаментальні аспекти світу, тісно пов’язане 

з програмою редукціонізму та відповідає переконанням наукової думки 

Нового часу. Таке переконання характерне методологічній установці 

фундаменталізму, яка своєю чергою є основою виконання програми 

наукового редукціонізму. Раніше ми дещо говорили про переваги і недоліки 

підходів фундаменталізму та редукціонізму
50

, тому наразі не будемо 

детально зупинятися на цьому. Лише зазначимо, що притаманна 

фундаменталізму віра в єдину теорію, яку ще можна назвати 

«монотеоретичністю» [див.: 53] та зв’язок із редукціонізмом, в цілому 

припускає, що «всі науки та всі закони будуть виводитися з 

фундаментальних законів природи (фізики)» [54, с.47]. 

Альтернативною редукціоністській ідеї у фізиці слугує 

антиредукціоністська установка, котра вимагає відмову від пошуків 

остаточної теорії та представлена програмою ефективних теорій. «Згідно 

концепції ефективних теорій, – як зазначає Т. Білоус, – світ має ієрархічну 

структуру. Кожен рівень займає певний енергетичний або (та) просторовий 

масштаб і, хоча взаємодіє з іншими рівнями, цілком може вважатись 

автономним» [53]. 
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 Задля поглибленого осмислення ролі та значення редукціонізму та фундаменталізму в сучасній філософії 

науки, варто ознайомитись із міркуваннями присвяченими цій проблемі у колективному дослідженні Ірини 

Добронравової, Тетяни Білоус та Олени Комар  «Новітня західна філософія науки» [54]. 
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Відповідно до концепції ефективних теорій, продовжує Т. Білоус, 

«необхідним є визнання того, що світ є організованим в ієрархічний спосіб, 

що існують різні рівні цієї ієрархії, які розрізнюються різними масштабами 

довжин та енергій. Ці рівні є квазіавтономними: хоча вони і пов’язані між 

собою, мікрооб’єкти кожного з цих рівнів підкоряються своїм власним 

законам» [53]. З іншого боку, стратегія ефективних теорій абсолютно не 

відхиляє ідею фундаменталізму, проте сприймає її, так би мовити, 

пом’якшену версію. Тому-то в сучасній фізиці подибуємо ще таку її назву як 

«поліфундаменталізм»
51

. 

Зрештою, послідовно розвиваючи концепцію ефективних теорій, в 

епістемологічному відношенні приводить антиредукціоністську програму до 

визнання наукового плюралізму. З цього приводу Т. Білоус зазначає, що 

«мотивація прихильників програми ефективних теорій в сучасній фізиці в 

основному здійснюється в прагматичній площині, однак одночасно є 

вираженням ідеології наукового плюралізму» [53].  

В сучасній філософії науки позицію наукового плюралізму обіймає 

професорка філософії Каліфорнійського університету в місті Сан-Дієго, 

колишній президент, а нині член «Асоціації філософії науки» (Philosophy of 

Science Association), Ненсі Картрайт. Категорично не приймаючи програми 

фундаменталізму та редукціонізму, Н. Картрайт, водночас розвиває 

концепцію метафізичного номологічного плюралізму [230; 54, с.86-93]. 

Своє ставлення до позиції наукового плюралізму Н. Картрайт 

розкриває у царині сучасної проблеми «деуніфікації науки», або 
                                                                 

51
 «“Поліфундаменталізм” на відміну від “монофундаменталізма”, який асоціюється з вірою в 

“остаточну єдину теорію всього”, – пише Т. Білоус, – передбачає існування багатьох рівнів, кожен з яких є 

фундаментальним, при тому, що жоден не є більш фундаментальним ніж інший». І далі: «зауважимо також, 

що таке генерування нових понять в рамках дискусій стосовно редукціонізму / анти-редукціонізму реально 

лише ускладнює стан проблеми, оскільки незрозумілими стають лінії розходження між прибічниками обох 

програм» [53]. Також, не додає поліфундаменталізму зиску, вважає Т. Білоус, теза про те, що множина 

фундаментальних теорій нескінченна, або навіть незліченна. Позаяк у цьому підході метод розбиття 

складного явища на елементарні, зауважує авторка, не може бути зв'язаний з реальністю та виступає 

повністю ідеалізованим поняттям. Погоджуючись із аргументами Т. Білоус підкреслимо, що раніше ми 

зазначали, що прикметною особливістю плюралізму, попри актуалізацію різноманіття, є прагнення 

оптимізувати різні альтернативи, всупереч безладному множенню їхньої кількості. Тобто прагнення 

побудувати конструктивний діалог існуючих альтернативних теорій, усуваючи таким чином претензії 

релятивізму, який абсолютизує відносність, консервує сформовані концептуальні та ціннісні системи і, як 

наслідок, паралізує ефективну практичну діяльність. 
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«роз’єднання наук»
52

. Спрямовуючи власну критичну аргументацію 

передусім проти фундаменталізму, Н. Картрайт заразом запитує, чи можемо 

ми припустити, що за різноманіттям проявів природи довколишнього світу, 

який володіє величезною кількістю різних властивостей і закономірностей, 

одні з яких вивчаються окремими науками, інші знаходяться на стику наук, 

а треті взагалі ніким не вивчаються, приховується щось єдине? Звідси вона 

зауважує: «Я постійно пропагую плюралістичний погляд на всі науки, 

пропонуючи розглядати науку в цілому як низку приблизно рівних за 

значенням окремих дисциплін, кожна з яких має власне обґрунтування і 

займається вивченням різних класів взаємодій, що належать до 

досліджуваної нею області і спеціально притаманних саме цій області» [139, 

c.163]. Такий підхід цілком засвідчує поширене переконання в принциповій 

гіпотетичності та прагматизації наукового знання й відповідає точці зору, 

що наука передусім є створена людським розумом конструкція, а не 

справжнє дзеркало природи. Інакше кажучи, різноманіттю і динамізму змін 

у світі відповідає плюралізм форм і методів їх пізнання, принципова 

гіпотетичність наукового знання.  

Певна річ, відзначає Н. Картрайт, цей підхід не є єдино можливим або 

обов’язковим. «Тому слід особливо підкреслити, – продовжує вона, – що 

плюралізм не означає антиреалізму. Твердження, що закони фізики 

справедливі лише при інших рівних умовах, заперечує не їхню істинність, а 

лише претензії на «абсолютну владу». Плюралізм виступає не стільки проти 

реалізму фізики, скільки проти своєрідного «імперського шовінізму», котрий 

часом проявляється фізикою по відношенню до інших наук» [139, c.163]. На 
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 Обмірковуючи причини актуалізації в науковому знанні різних форм плюралізму, американські 

філософи, С. Келлерт, Г. Лонгіно та К. Вотерс, висловлюють думку, що «ранні обговорення плюралізму, як 

правило, здійснювалися в контексті полеміки про єдність наукових положень» [243, р.vii]. І нехай, переважна 

більшість філософів науки не наважувалась розвивати ідеї плюралізму, втім, «серед винятків були Ненсі 

Картрайт і її колеги, які досліджували альтернативне бачення проблеми “Єдності науки”...» [243, р.vii]. 

Інший філософ науки, професор філософії в Університеті Британської Колумбія, Алан Річардсон, з цього ж 

приводу писав: «В межах філософії науки починаючи із кінця ХХ – початку ХХІ століття, були відомими теми 

роз'єднаності науки і плюралізму, а також плюралізму стосовно науки. Праця Джона Дюпре Невпорядкованість 

Речей (1993), і праця Ненсі Картрайт Строкатий Світ (1999), та есеї впорядковані Пітером Галісоном і Девідом 

Стампом у праці Роз'єднаність Науки (1996) роблять дану тему очевидною» [249, р.1]. 
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ділі, такий «плюралізм припускає, – як зазначає Т. Білоус, – що ми можемо 

бути фундаменталістами в фізиці, а не бути фундаменталістами, наприклад в 

біології, бути реалістами в хімії, реалістами “стосовно наукових сутностей” в 

палеонтології і т.д.» [53]. 

Загалом розвиваючи концепцію метафізичного номологічного 

плюралізму Н. Картрайт прагне продемонструвати якісно інший, 

протилежний метафізичному монізму, погляд на природу як на «клаптикову 

ковдру законів», або «плутанину законів» (анг. the patchwork of laws) 

[див.: 230, р.322]. Понад те, критикуючи позицію фізичного фундаменталізму 

Н. Картрайт зазначає, що, на її думку, природа дещо ближча за духом саме 

плюралізму [див.: 230, р.320]. 

«Метафізичний номологічний плюралізм, – пише Н. Картрайт, – це 

доктрина, в якій стверджується, що в різних областях природи діють  різні 

системи законів, які не обов’язково пов’язані між собою в деякий 

систематичний та уніфікований спосіб». І далі: «Номологічний плюралізм 

протистоїть будь-якому виду фундаменталізму» [к230, р.322].  

Узагальнюючи погляди Н. Картрайт щодо формування нових ракурсів 

обговорення тем реалізму/антиреалізму, фундаменталізму/антифундаменталізму, 

редукіонізму/антиредукціонізму, І. Добронравова та Т. Білоус засвідчують, «що 

розуміння природи як «клаптикової ковдри» законів є серйозною альтернативою 

методологічному фундаменталізму. За такого підходу можливий гетерогенний 

погляд на науку» [54, с.92]. 

Присутність плюралістичних мотивів у лоні сучасної фізики, зокрема у 

якості методологічної стратегії дослідника, відзначає В. Шкода. «В сучасній 

фізиці, – пише вітчизняний філософ, – поліфонічний
53

 стиль мислення 

проявляється у вигляді концепції множинності еквівалентних описів або 
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 Відсилаючи до В. Шкоди, професор кафедри філософії Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», Іліана Владленова, прагнучи дослідити припустимі імплікації 

принципу поліморфізму в методології науки зазначає, що  «принцип поліморфізму виступає когнітивною 

нормою і задає наступну стратегію: відмова від універсальної редукції, визнання різноманіття елементів 

знання» [29, с.11]. Відтак, робить висновок І. Владленова, що «співвіднесення між собою різних 

теоретичних і методологічних принципів на глибинному рівні дозволяє відкривати нові концеп туальні 

горизонти в структурі буття» [29, с.11]. 
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множинності теорій. Мається на увазі незвичайне, з точки зору класичної 

науки, положення, коли з приводу одного і того ж феномена висувається 

цілий клас пояснювальних схем. Незвичайність ситуації полягає в тому, що 

всі ці схеми приймаються в певному відношенні як рівноправні, так що 

проблема вибору втрачає сенс» [223, с.13]. На перший погляд може здатися, 

що слова В. Шкоди репрезентують передусім методологічну програму 

релятивістського підходу, за якою відсутність «потреби вибору» та 

рівноправність різних схем означають деяку «зрівнялівку», а відтак 

різноманіття підходів утрачає продуктивну спроможність, зостаючись суто 

умовною, нумеричною множиною.  

Насправді ж, наступне міркування В. Шкоди відхиляє звинувачення 

релятивістського ґатунку, позаяк відображає, притаманну саме 

плюралістичному підходу, властивість бути результативним способом 

осягнення дійсності. Формулювання В. Шкоди звучить так: «Виявляється 

також, що концепція еквівалентних описів набуває форми методу. Надійно 

встановлене теоретичне положення дослідник свідомо прагне представити на 

основі різних і навіть взаємовиключних формулювань. В результаті 

підвищується евристична сила теоретичного знання, з’являється можливість 

виявити незвичайну точку зору, вийти за межі відомого» [223, с.13]. 

Сказане, В. Шкода, підтверджу словами видатного американського 

фізика, одного з творців сучасної квантової електродинаміки, нобелівського 

лауреата, Річарда Фейнмана, написаними в одній з його лекцій «Характер 

фізичних законів». «Кожен пристойний фізик-теоретик, – пише Р. Фейнман, –  

знає шість або сім теоретичних обґрунтувань одних і тих же фізичних фактів» 

[194, с.154]. З цього слідує, що дати теоретичне обґрунтування одному і тому 

ж фізичному явищу можна не лише в єдиний спосіб. Понад те, Р.  Фейнман 

висловлює думку, що природа різноманіття така, що сприяє фізику-теоретику 

розв’язати поставлені перед ним завдання. Позаяк володіючи різними 

теоретичними обґрунтуваннями, він, нехай і «знає, що вони еквівалентні і що 

ніхто і ніколи не зможе вирішити, залишаючись на цьому ж рівні, яка з цих 
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теорій правильна, але він пам’ятає про них усіх, сподіваючись, що це підкаже 

йому різні ідеї для майбутніх здогадок» [194, с.154]. 

Також, В. Шкода акцентує увагу на фрагменті з нобелівської промови 

Р. Фейнмана, який розповідав, як у процесі роботи над проблемами квантової 

електродинаміки його науковий досвід збагатили «два цінні набутки»: «По -

перше, я дізнався безліч різних способів запису законів класичної 

електродинаміки, – говорив Р. Фейнман, – зовсім різне їх математичне 

вираження. Я навчився описувати об’єкт дослідження усіма способами» 

[193]. По-друге, на основі, чи завдяки різноманіттю способів, «у мене 

виробилася своя точка зору», стверджував далі Р. Фейнман. 

Підбиваючи підсумки власної нобелівської промови, Р. Фейнман 

говорив: «Завжди можна сказати те ж саме по-іншому і так, що це буде 

зовсім не схоже на те, як ви говорили про це раніше. Я не знаю, в чому 

причина цього. Мені здається, що тут якимось чином відбивається простота 

природи... Я не знаю, що має означати це бажання природи вибирати такі 

цікаві форми, але, може бути, в цьому і полягає визначення простоти. 

Можливо, річ проста лише тоді, коли її можна вичерпно охарактеризувати 

декількома різними способами... Одну і ту ж фізичну реальність можна 

уявити собі по-різному» [193].  

У даному випадку, як і в цілому, для Р. Фейнмана, множинність 

обґрунтування визначається як плідний методологічний прийом, як цінний 

здобуток, який корисно засвоїти кожному сучасному фізику. «Як би там не 

було, – писав з цього приводу В. Шкода, – обговорюється не питання про 

факт, але питання про вибір дослідницької стратегії, про зміну способу 

мислення. Один фізик бачить в новій методологічній ситуації недолік, інший 

наполягає на тому, що виявлено новий метод» [223, с.46]. 

Вельми привабливою у сучасній філософії науки є методологічна 

програма перспективного плюралізму впроваджена сучасним американським 

філософом науки, почесним професором філософії і колишнім директором 

Центру філософії науки в університеті Міннесоти, Рональдом Гіром [234].  
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Концепція «перспективного плюралізму» (англ. perspectival pluralism) 

Р. Гіра розгортається у площині проекту натуралізації філософії науки. У 

філософії таке бачення називають натуралізмом, а, якщо точніше, 

нормативним натуралізмом
54

. Відповідно до цієї концепції Р. Гір досліджує 

межі, в яких перспективне розуміння наукового знання може функціонувати 

у формах наукового плюралізму. Саме така позиція, вважає Р. Гір, 

спроможна уникати двох неприпустимих для науки крайніх точок зору. 

«Однією крайністю є (моністичний) метафізичний реалізм, згідно якого існує 

тільки одна істина і загальна теорія всього. Іншою крайністю є 

конструктивістський релятивізм, згідно з яким будь-яка реальність поза 

звичайним досвідом є лише соціальною домовленістю» [234, р.26]. 

Демонструючи приклад перспективного знання, набутого через 

кольоросприйняття, а саме відмінність між звичайними людьми 

трихроматами (які можуть розрізняти багато відтінків у фіолетовому, 

синьому, зеленому і червоному областях спектру, а це приблизно 50% 

населення) та паличковими монохроматами (вид дальтонізму, за якого люди 

не можуть сприймати світ хроматично), Р. Гір вважає, що ми можемо назвати 

таку ситуацію прикладом перспективного плюралізму. Позаяк «зорова 

перспектива більшості людей є хроматичною, в той час як для декого вона є 

тільки чорною та білою» [234, р.27-28].  

Звичайно, просте різноманіття відмінних підходів не достатньо для того 

аби вважати таку множину плюралістичною. Відтак виникає слушне 

запитання: що ж саме у цьому твердженні Р. Гіра характеризує підхід 

перспективного плюралізму? «Перше, на що слід звернути увагу, – пише 
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 Важливо підкреслити, що натуралізм, про який веде мову Р. Гір, не слід плутати з припущеннями, 

що всі явища знаходяться у полі дослідження лише природничих наук. Такий погляд, американський 

філософ, Ст. Келлерт, пропонує розглядати як один з різновидів імперіалізму, який правильніше буде 

називати не натуралізмом, а сцієнтизмом [див.: 242, р.228]. З позиції ж Р. Гіра, наукові твердження 

перебувають в контексті як природних, так соціальних і когнітивних областях знання. І ми це чітко 

розуміємо, коли у праці «Наука без законів» Р. Гір пише, що наукові студії «повинні опиратися на знаннях з 

багатьох дисциплін, включаючи ті, які вони вивчають безпосередньо» [235, p.29]. Відтак, позиція 

нормативного натуралізму Р. Гіра, найбільше відповідатиме проекту натуралізації науки Ларі Лаудана, який 

«передбачає емпіричне дослідження ефективності різноманітних наукових практик для визначення того, 

якою мірою має бути “правильна” методологія науки»  [54, с.18].  
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Р. Гір, – це відсутність можливості назвати одну з цих перспектив, 

наприклад, кольорову, об’єктивно правильною, або якимось чином унікально 

правдивою, в той час як чорно-білу перспективу класифікувати як 

неправильну й неправдиву» [234, р.28]. Це випливає з того, що 

трихроматичне кольоросприйняття в жодному разі не є єдино вірним. Це 

всього лише можливість, вважає Р. Гір, яка сформувалася під час еволюції 

Homo sapiens. Те ж саме можна сказати і про чорно-білу перспективу. 

«З іншого боку, – пише далі Р. Гір, – цілком зрозумілим є те, що 

кольорова перспектива багатша за чорно-білу. Є червоні та зелені поверхні, 

які монохромат не зможе розрізнити. Ми можемо сказати, що трихроматична 

система забезпечує доступ до більшої кількості інформації про навколишній 

світ» [234, р.28]. Тоді, ми певне змушені погодитись, що кольорова та чорно-

біла перспектива є різними. Однак з іншого боку, аби продемонструвати 

хибність найбільш розповсюдженого аргументу проти плюралізму в будь-

якій його формі, а саме, що плюралізм може стати причиною небажаного 

релятивізму, наголошує Р. Гір, ми також повинні визнати, що обидві 

перспективи можна вважати сумісними між собою. 

Помилковість такого твердження Р. Гір показує на прикладі сприйняття 

певного об’єкту, зокрема килима. Він пише, що монохромат може бачити 

килим як одноманітний блиск, в той час як трихромат бачить червоний 

малюнок на зеленому тлі. Вважаючи ці твердження несумісними, однак, 

можна припустити, що кольори є об’єктивними властивостями об’єктів, а не 

результатами взаємодії зі світлом, що відбивається від них, та особливими 

типами хроматичних систем зорових аналізаторів. Таким чином немає ніякої 

несумісності в тому, що візерунок килиму може бути ідентифікований тільки 

трихроматичною системою, але не монохроматичною. Вагомішим є те, що 

килим ідентифікується, як трихроматом так і монохроматом [див.: 234, р.29]. 

У зв’язку з цим Р. Гір припускає, чи можемо ми «назвати причиною 

відсутності конфлікту між різними системами зорових аналізаторів те, що вони 

сприймають одне й те ж середовище? В нашому ідеалізованому експерименті, 
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наприклад, і монохромати, і трихромати можуть відчути однакову 

інтенсивність розповсюдження світла
55

. У такому разі, унікальність світу, який 

сприймає людина, гарантує сумісність різних перспектив» [234, р.29]. 

Відштовхуючись конкретно від аналізу кольоросприйняття, Р. Гір 

демонструє, що перспективне розуміння наукового знання, яке функціонує у 

формах плюралізму, притаманне науковому спостереженню в цілому. Такий 

висновок Р. Гір отримує завдяки вивченню процесів пізнання у астрономії та 

астрофізиці, хоча додає, що підійшла б будь-яка з сучасних наук. Він пише: 

«Говорячи про наукове спостереження у проблемі перспектив, ми піднімаємо 

проблему й перспективи релевантних інструментів. Не існує такого поняття 

як вигляд Чумацького Шляху. Є тільки різні варіації його зображення за 

допомогою різних інструментів. До того ж, якби фізично було можливо 

сконструювати прилад, чутливий до всього спектру електромагнітного 

випромінювання далеких частин галактики, він все ще був би сліпим до 

лептонів нейтрино, які, як вважають науковці, теж випромінюються 

небесними тілами. Просто не існує такого приладу, що міг би ідентифікувати 

кожний аспект природного об’єкту чи процесу» [234, р.30]. Звідси випливає, 

робить висновок Р. Гір, що для збільшення кількості знання про світ, 

отриманого за допомогою спостереження, необхідним є різноманіття 

інструментів та приладів, залежно від того, знання про який феномен ми 

хочемо отримати. Адже усвідомлюючи те, що не існує ніякого надточного 

приладу, процес отримання нового знання, завжди буде існувати як 

відношення «багато до одного» між вхідними та вихідними даними. У 

вигляді взаємозв’язку, який визначається не тільки інформацією, що 

надходить, але й природою самого інструментарію. Отже, резюмує Р.  Гір, 

«можна зазначити, що частиною перспективи того чи іншого інструменту 

буде йому властива межа похибки» [234, р.31]. 
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 На основі проведеного експерименту, метою якого було отримання єдиної картини фізичного відтворення 

процесу надходження світла до сітківки ока, Р. Гір намагається показати, що не можливо збагнути яким 

чином специфіка розповсюдження інтенсивності освітлення, що сприймається монохроматом, 

відрізнятиметься від тієї, яку сприймає трихромат [див.: 234, р.28-29]. 
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Впроваджена Р. Гіром система аргументації, вочевидь містить деякий 

сумнів, згідно якого вся наведена дискусія припускає собою прихований 

невизнаний монізм. Позаяк постає запитання: чим вмотивована можливість 

розгляду Р. Гіром природи кольоросприйняття чи здатності різних приладів 

записувати радіацію астрономічних об’єктів? Інакше кажучи, відповідно до 

термінології Р. Гіра, можна запитати: згідно якої перспективи здійснюється 

таке дослідження?  

Загальною відповіддю на такі питання, говорить Р. Гір, буде те, «що моя 

дискусія припускає різні теоретичні перспективи» І нехай «теоретичні 

перспективи насправді є значно об’ємнішими, ніж перспективи 

спостереження, але вони залишаються перспективами, не абсолютами» [234, 

р.31]. Звідси можна припустити, що навіть найбільш ефективна програма 

пояснення світу є лише однією із перспектив, яка у майбутньому може стати 

функцією більш загальної перспективи. Щоб зрозуміти це, необхідно 

подивитися на те, як Р. Гір пояснює явище теоретичної перспективи
56

.  

«Як теоретизування, так і спостереження завжди є частковими», пише 

Р. Гір. «Як прилад може бути здатним записувати чи інфрачервоне, чи 

ультрафіолетове випромінювання, проте не два одночасно, так і теоретичні 

принципи можуть застосовуватися чи до механічних сил, чи до 

електромагнітного випромінювання, але не до двох одночасно. Рівняння 

Ньютона, я б сказав, визначає певну механічну перспективу світу; рівняння 

Максвела визначає електромагнітну перспективу» [234, р.33]. Так, Р. Гір 

нагадує, що уявлення, згідно якого принципи механіки, які розробляв 
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 В цілому, Р. Гір зазначає, що для нього теоретизування є деякою конструкцією моделей, які, іноді, є 

реальними фізичними об’єктами, хоча, переважно це об’єкти-абстракції. Часто, як у фізиці, абстрактні 

моделі інтерпретуються в математичних виразах, проте є й випадки без застосування обчислення, як у 

біології. Деякі варіанти теоретизування використовують принципи високого рівня теоретичного 

абстрагування, як, наприклад, принцип інерції, принцип відносності, принцип природного відбору. Однак і 

тоді, пише Р.Гір, «я тлумачу це не як закони в сенсі емпіричних узагальнень, навіть не як положення про 

світ. Вони радше виконують функцію опису досить абстрактних моделей, що використовуються як шаблони 

для конструювання більш специфічних (хоча все ще абстрактних) моделей. Тому й їхній зв'язок зі світом є 

все ще небезпосереднім. Світ є таким, що спеціальні моделі систем, сконструйовані згідно з загальними 

принципами, можуть виконувати функцію тільки наближеного відображення цих систем в реальному світі. 

Проте більшість конструкцій в науці, як зокрема в екології та більш прикладних дисциплінах, діють без 

високого рівня абстрагувань, покладаючись здебільшого на математичні моделі» [234, р.32]. 
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І. Ньютон, та принципи електродинаміки Дж. Максвела є несумісними, 

побудило А. Айнштайна до розроблення теорії відносності. Але принципи 

спеціальної відносності теж визначають тільки перспективу, хоча і більш 

загальну, ніж дві попередні перспективи, які дана теорія замінила. Позаяк 

перспектива спеціальної відносності відрізняється, наприклад, від 

перспективи загальної відносності. 

Зрештою, Р. Гір зазначає, що не можливо безпосередньо стверджувати, з 

позицій перспективного плюралізму, що пошук головних загальних 

принципів фундаментальної фізики може зазнати невдачі. Чи що плюралізм 

несумісних принципів є вже сам по собі хороша річ. Однак, дещо подібно до 

вислову П. Феєрабенда, він стверджує, що «хороша теоретична наука не 

вимагає пошуку істинних універсальних принципів. Добре злагоджені моделі, 

що ґрунтуються на різноманітті принципів, є достатньо вдалими. І це справді 

те, що можна знайти майже у всіх науках» [234, р.33].  

Узагальнюючи програму перспективного плюралізму Р. Гіра зауважимо, 

що питання про кольорове та чорно-біле сприйняття людиною світу, усуваючи 

претензії релятивізму, передусім означає, що різні перспективи є сумісними між 

собою, ба більше, взаємодоповнюючими. Це ж стосується перспектив різних 

приладів вимірювання, як-от рівня радіації у різних частинах Всесвіту, які 

також є сумісними та взаємодоповнюючими. Таким чином, множина 

перспектив, у науковому дослідженні, не викликає небажаного релятивізму. 

Насправді ж, як писав власне Р. Гір, «плюралізм перспектив означає існування 

різних перспектив у розумінні одного й того ж світу» [234, р.35]. Не в останню 

чергу симпатії Р. Гіра до натуралізму пов’язані з тим, що натуралізм означає 

відмову від апелювання до надприродного. А у питаннях побудови теорії, він 

однозначно пориває із апріорними судженнями будь-якого типу. Загалом, 

програма натуралізму Р. Гіра набуває методологічного вигляду [див.: 234, р.39]. 

Позаяк стратегія, згідно з якою метафізичні доктрини замінюються 

методологічними положеннями, якнайменше апелює до надприродного чи 

апріорного. Натураліст може чекати доти, доки успіху не буде досягнуто, писав 
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Р. Гір. Остання умова вкрай важлива, оскільки таким чином можна уникнути 

ризику втрапити до парадоксу, на кшталт, чи не може бути відмова від 

апріорних суджень власне апріорним судженням? 

Ще одним новаторським підходом в осмисленні наукового плюралізму є 

дослідження сучасного американського філософа, професора філософії 

університету Гемлайн у місті Сент-Пол і співробітника міннесотського 

Центру філософії науки, Стівена Келлерта. Програма С. Келлерта 

розгортається в рамках феномену «запозиченого знання»
57

, в контексті якого 

дослідник розвиває і захищає плюралістичний підхід у філософії науки [242]. 

Концепція С. Келлерта цілком відповідає смислу актуальних у сучасній 

філософії науки тем «деуніфкації науки» та антиредукціонізму.  

Підхід американського філософа отримав назву дисциплінарний 

плюралізм, який безпосередньо «означає використання методів з різних 

галузей для розуміння предмету дослідження» [242, р.216]. При цьому 

Ст. Келлерт зазначає, що використання різних методів не обмежене якимось 

одним правилом функціонування. Наприклад, ці методи можуть бути 

застосовані одним дослідником, однією командою дослідників або ж кількома 

дослідниками чи кількома командами. До того ж певні науковці чи команди 

можуть окремо керуватися різними дисциплінарними підходами. Своєю 

чергою ці дисципліни можуть перетинатися, співпрацювати, змагатися між 
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 Фактично, програма методологічного плюралізму є частиною  більшого проекту С. Келлерта об'єднаного 

єдиною темою «запозичене знання» (англ. borrowed knowledge). Цій темі присвячене спеціальне 

дослідження, «Запозичене знання: Теорія хаосу і заклики до вивчення різних дисциплін» (англ. Borrowed 

Knowledge: Chaos theory and the challenge of learning across disciplines ) [241], в рамках якого автор 

намагається розкрити природу феномену «запозиченого знання». Якщо коротко, під запозиченим знанням 

С. Келлерт розуміє явище використання певних теорій з однієї галузі знання у іншій. Наприклад, розглянемо 

феномен активного використання теорії хаосу в інших дисциплінах. С. Келлерт зазначає, що в галузі теорії 

права, Ґленн Рейнольдс (американський юрист, професор університету штату Теннессі, найбільш відомий як 

автор Instapundit, одного з найпопулярніших політичних блогів у світі) звертається до теорії хаосу, щоб 

зуміти балансувати між консервативними правознавцями та радикальними прихильниками критичних 

правових досліджень [див.: 241, p.96-97]. Коли консерватори намагаються зрозуміти закон з точки зору 

точних прогнозів, останні розглядали правову систему як невизначену арену випадкових владних ігор. 

Відтак Ґ. Рейнольдс припускає, що у вивченні системи рішень, прийнятих Верховним судом, за допомогою 

термінології теорії хаосу можна знайти шлях, який не перетинається з жорстокістю та нігілізмом: він 

зазначає, що незважаючи на непередбачуваність «дії Верховного суду не є випадковостями. Так як і в 

середині хаосу є порядок, так і в діях суду є системність – ознака, що відображає рекурсію та чутливість до 

початкових умов. Це стосується обох шальок терезів»  [241, p.97]. Загалом, феномен «запозиченого знання», 

зазначає С. Келлерт, піднімає ряд важливих питань: чому люди запозичують знання і як вони ним 

користуються? Що вони сподіваються досягти цим запозиченням і що вони насправді отримують? Коли це 

спрацьовує, а коли ні? Відповідь на ці та інші запитання він і шукає у межах вищезгаданого дослідження.  
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собою, або залишатися відокремленими одна від одної. Звідси, «істинний 

плюралізм не вимагає особливої форми взаємодії між дисциплінарними 

підходами». Понад те, зауважує С. Келлерт, «цілком плюралістичний підхід 

допускає можливість, що для деяких питань число необхідних дисциплінарних 

підходів обмежується тільки одним» [242, р.216]. 

Опираючись на розуміння дисципліни як «підприємства, що виробляє 

знання»
58

, С. Келлерт цілком у дусі програми прагматизації науки зауважує, 

що «питання про схожість дисциплін не повинне ставитися в рамках 

колишніх метафізичних інтуїцій про внутрішню природу теми дослідження. 

Питання полягає в тому, яку дисципліну використовувати в емпіричних, 

непередбачуваних обставинах, де наші онтологічні переконання відіграють 

роль точки опори, а не остаточних висновків» [242, р.218-219].  

Надалі С. Келлерт звертає увагу на те, що ефективне впровадження 

плюралізму, як дисциплінарного підходу, потребує витлумачення його як 

спільних, так і відмінних ознак порівняно із інтердисциплінарними 

намаганнями. У великому різноманітті термінів, які виражають інтегративний 

характер сучасного етапу наукового пізнання, С. Келлерт зупиняється на 

ключових відмінностях
59

. Так, автор зазначає, що для деяких проблем 

інтердисциплінарний підхід створення нової дисципліни, що поєднує декілька 

вже існуючих, поміж яких одна грає роль провідної дисципліни, справді може 

сприяти початку нового підходу. Для інших мультидисциплінарні потуги 
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 С. Келлерт говорить, що він використовує відносно широке розуміння поняття «дисципліна», 

послуговуючись у цьому питанні міркуваннями Вільяма Бехтеля (William Bechtel – сучасний американський 

філософ науки, пізнавальний інтерес якого зосереджений на проблемах наук про життя,  зокрема таких як 

клітинна біологія, біохімія, нейробіологія та когнітивна наука), щодо того, як дисципліни можуть бути 

ідентифіковані та розмежовані: за об’єктами їхнього вивчення; за їхніми когнітивними рисами та засобами; 

або за їхніми соціальними структурами. Відповідно використовуючи цей широкий каркас, вважає 

С. Келлерт, ми можемо побачити, що інші визначення дисципліни фокусуються на прийнятті одного чи 

більше з цих трьох критеріїв [див.: 242, р.217-218]. 
59

 У сучасному філософському та науковому дискурсі ідея глобальних підходів отримала істотного 

розвитку. З середини 80-х років XX століття, завдяки дискусіям Жана Піаже, Еріха Янча, Андре 

Ліхнеровича, почалося активне обговорення ролі та місця між-, мульти-, і трансдисциплінарності в світовій 

науці. Однак, в силу характеру нашого дослідження і просторових рамок роботи, ми розглядаємо різні 

підходи щодо інтегративного характеру сучасного етапу наукового пізнання остільки, оскільки вони 

перетинаються із ідеєю дисциплінарного плюралізму С. Келлерта. Хоча поза всяким сумнівом, тема 

глобальних підходів потребує значно глибшого дослідження її ключових смислових ознак. У нашому 

науковому просторі цій темі присвячено чимало ґрунтовних праць. Серед важливих виокремимо роботи 

В. Мокого [122; 121], Л. Киященко та В. Моісеєва [82], Л. Киященко та О. Гребєнщикової [81], О. Князєвої 

[85; 86], Т. Новікової [130] тощо. 
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співпраці, а не інтеграції, виявляються найкращими. Позаяк 

мультидисциплінарність не передбачає перенесення методів дослідження з 

однієї дисципліни в іншу. Відтак різні перспективи різних дисциплін є 

кумулятивними, але не тісно взаємодіючими. Хоча в результаті 

дисциплінарних досліджень в рамках мультидисциплінарного підходу, і 

вдається знайти нові, раніше не виявлені, паралелі досліджуваних предметних 

областей. А ще для багатьох інших випадків найбільш корисним є об’єднання 

кількох дисциплін, які потім стають трансдисциплінарним синтезом, інакше 

кажучи, набувають вигляду супердисципліни, нового простору, глобальної 

системи без стабільних кордонів між дисциплінами [див.: 242, р.219-223]. 

«Проте, – підкреслює С. Келлерт, – плюралізм дисциплінарних підходів 

відкидає будь-яке припущення, що синоптична точка зору є єдино вірною. 

Плюралізм не відкидає цілком трансдисциплінарних зусиль, радше 

відмовляється приймати твердження, що єдність завжди можлива чи синтез 

завжди корисний. Плюралізм у дисциплінарних підходах не визнає, що всі 

дисципліни є сумірними, але й не визнає, що кожна з них обов’язково є 

ізольованою та неспівмірною з усіма іншими. Істинний плюралізм залишає 

питання про єдність та взаємодію будь-яких двох дисциплін завжди 

відкритим» [242, р.219]. Звідси випливає, продовжує С. Келлерт, що 

«плюралісти дотримуються думки, що не існує жодної належної причини 

визнавати ізольованість, співпрацю, схрещення чи синтез дисциплін 

однозначно позитивними» [242, р.220]. Інакше кажучи, відповідно до 

плюралістичної позиції, не існує заздалегідь заданої програми дій, якоїсь 

метафізичної установки, яка була б омріяним результатом такого поводження. 

Стосовно інтердисциплінарного підходу така умова викриватиме його 

проблематичність, позаяк існує загроза, за якої інтердисциплінарність може 

стати невиборною або надто винятковою, коли перетворюється на самоціль. З 

іншого боку, виникає небезпека дилетантства. Коли аматори задовольняються 

поверхневим знанням, аби натомість опанувати технічні деталі кожної 

дисципліни, перед потребую інтегрувати їх. 
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Таким чином, згідно С. Келлерта, плюралізм дисциплінарних підходів 

передусім «означає визнання та підтвердження використання кількох підходів 

тоді, коли це необхідно. Проте інколи одного підходу цілком достатньо, а 

збільшення їхньої кількості не принесе дослідженню ніякої користі» [242, р.222]. 

З посиланнями на Девіда Стампа
60

, С. Келлерт зазначає, що нам необхідно 

тестувати методи, які ми використовуємо, аби знати, який з них є дієвим. Адже 

деякі, можливо, будуть непродуктивними для одних цілей, в той час як 

ефективними для інших. Різні дисципліни можуть запропонувати багато різних 

перспектив і всі вони можуть бути використані в різний час з різною метою
61

.  

Врешті решт, щоб зрозуміти як дисциплінарний плюралізм виділяється на 

фоні інших понять в інтердисциплінарності, С. Келлерт використовує ідею 

«крос-підготовки», або інакше «кросс-тренування» (англ. cross-training) в 

спорті. «Суть крос-підготовки полягає в тому, – пише філософ, – що 

спортсмен може підвищити свій рівень кваліфікації в обраному ним виді 

спорту паралельно займаючись іншими» [242, р.223]. Простіше кажучи, різні 

види спорту допомагають розвивати різні здібності, тоді як особливе 

зосередження тільки на одному виді може навіть знизити продуктивність 

спортсмена. При цьому, може бути одразу кілька видів спорту, що 
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 Девід Стамп (David Stump) – сучасний американський філософ науки, професор філософії в університеті 

Сан-Франциско. Тематика його досліджень зосереджена на характері розвитку філософських проблем науки 

кінця ХІХ – початку ХХ століття, переважно довкола питань фізики, математики і логіки.  
61

 Саме з цього приводу Д. Стамп, боронячи підхід, що натуралізована філософія науки повинна 

послуговуватися різноманітними методами щодо вирішення теоретико-пізнавальних проблем, пише: 

«Оскільки сама наука не є унітарною, спроба привілеювати одну наукову дисципліну, як метод філософії 

науки, залишила натуралізм формою редукції... Тому, якщо є багато методів в науці, то по винно бути багато 

методів і філософії науки також... Я не хочу сперечатися, що філософія науки повинна використовувати всі 

методи науки, позаяк може бути один або кілька методів, які є більш придатними для філософії науки. 

Швидше, справа в тім, що будь-який метод науки може бути в принципі застосовний до вивчення науки. 

Моє занепокоєння щодо редукції полягає в тому, що певні перспективи відкидаються, це своєю чергою 

призведе до спотворення науки. Адже є, певна річ, чимало історій, які можна розповісти про науку, і багато 

різних аспектів науки, які вимагають дослідження... Натуралістична редукція до однієї дисципліни не тільки 

спотворює філософію науки таким самим есенціалістичним чином, що і традиційна філософія науки 

спотворює науку, вона також призводить до недоречних суперечок. Проте, якщо ми заперечуємо 

есенціалістський погляд на науку і відхиляємо виклики редукціоністського ґатунку щодо привілейованості 

певних дисциплін, то нам не потрібно турбуватися про гегемонію». І далі: « Натуралістична філософія науки 

може з легкістю розв'язати протиріччя між вимогами до єдності методу, залишаючись істинною для науки, 

при тому, що плюралістичність методу властива науці і застосовується для дослідження методології та в 

пізнавальних цілях. Таким чином, у нас є єдність методу, але сам метод буде інтерпретуватися 

плюралістично» [254, р.458-460]. 
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переслідують одну й ту ж ціль, хоча й ніхто не зобов’язує займатися ними 

всіма відразу, а крос-підготовка не обов’язково спрацьовує у всіх випадках.  

З приводу вжитого ним спортивного терміну, С. Келлерт зазначає, що 

окрім крос-підготовки існує чимало інших метафор стосовно процесів 

міждисциплінарності. Такими метафорами можуть бути держави, черепиця, 

мови, риб’яча луска тощо [див.: 242, р.223-227]. Проте, саме крос-підготовка, 

вважає філософ, допоможе нам якнайкраще зрозуміти природу 

дисциплінарного плюралізму. 

С. Келлерт одразу ж наголошує, що плюралізм як крос-підготовка є 

протилежним до двох уявлень: по-перше, що існує один правильний, 

найкращий спорт для всіх; по-друге, що будь-який вид спорту є 

відмежованим від всіх інших і немає з ними нічого спільного. Якщо 

використовувати мовну метафору, то цим двом точкам зору відповідатиме, 

по-перше, ідеал єдиної універсальної академічної досконалої мови, а по-

друге, відсутність потреби в перекладі. В ідіомі з державами ця позиція 

репрезентується знайомими поняттями імперіалізму та ізоляціонізму. В 

цілому, в системі наукового знання такі тенденції притаманні формам 

фундаменталізму та редукціонізму [див.: 242, р.227]. 

Наостанок Ст. Келлерт звертає увагу на виклики, що постають перед 

дисциплінарним плюралізмом та іншими темами філософії науки. «Опоненти 

дисциплінарного імперіалізму, – пише автор, – які бажають захистити 

контингенту цілісність дисциплін, стикаються з протилежною спокусою: 

впасти в ізоляціонізм – бачення всіх дисциплін як абсолютно відокремлених. 

Як стверджує ця точка зору, той, хто хоче бути вмілим футболістом, нічого 

не отримає від занять боксом чи балетом. На противагу цьому погляду, 

плюралізм пропонує поняття корисної взаємодопомоги». І далі: «Для всіх 

тих, хто буде порівнювати дисципліну з автономною спортивною діяльністю, 

чи стверджувати, що котрась з них є фундаментальним, всеохоплюючим 

видом спорту, дисциплінарний плюралізм скромно зазначає, що завжди є 

принаймні більше, ніж один, спосіб тренування» [242, р.228]. 
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Загалом концепція дисциплінарного плюралізму Ст. Келлерта відповідає 

популярній сьогодні в філософії науки ідеї нормативного натуралізму. Як 

власне зазначав сам філософ: «Виклики, що постають перед натуралізмом, є 

найважливішими для плюралістичного підходу у філософії – підходу, що 

визнає можливість продуктивної взаємодії між різними дисциплінами, що 

досліджують наукове знання» [242, р.228]. 

Чільною є ідея плюралізму в сучасних дослідженнях із соціології науки. 

Плюральність норм наукової діяльності відзначує англійський професор 

Йоркського університету Майкл Малкей. Захищаючи точку зору, згідно з 

якою взаємодія всередині наукового співтовариства, подібна більшості 

процесам соціального життя, він, водночас, вважає не адекватним зображати 

діяльність останнього як вираз якогось одного або декількох наборів 

інституалізованих нормативних принципів або оперативних правил. 

«Мабуть, правильніше, – вважає М. Малкей, – зображати «норми науки» не 

як певні, чіткі соціальні зобов’язання, яким вчені в цілому відповідають, а як 

гнучкі в своєму вживанні словники, які використовуються учасниками в їх 

спробах домовитися щодо сприятливих значень (смислів) своїх власних і 

чужих дій в різних соціальних контекстах» [106, с.126]. Звідси, норми та 

правила починають сприйматися не як жорсткі регулятори когнітивної 

поведінки, а як «розпливчастий репертуар стандартизованих вербальних 

формулювань», вибір яких попервах залежить від цілей та інтересів вченого. 

Враховуючи те, що інтереси вченого чи спільноти вчених варіюються у 

різних соціальних контекстах, жодних преференцій щодо інституалізованих 

нормативних приписів не убачається.  

Процес включення у тіло науки різноманітних тем соціального та 

політичного характеру, відображає ідею, яка базуються на розумінні науки як 

надскладного комплексу, ідея, яка червоною ниткою проходить через усі 

міркування сучасного етапу становлення наукового знання. Згадуваний у 

нашому дослідженні американський філософ, Р. Гір, якось зазначав, що «наука 

є такою ж складною як і реальність, яку вона досліджує. Гадаю, ця складність 
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означає, – писав філософ, – що неможливо отримати адекватне всеохоплююче 

розуміння науки тільки в одній дисциплінарній перспективі. Різні перспективи 

наголошують на різних аспектах, водночас ігноруючи всі інші» [235, p.28]. 

Поміж різноманіття аспектів науки, Р. Гір наголошує на взаємодії 

соціологічної ознаки конкуруючих інтересів та епістемологічній 

характеристиці експериментальних даних. Р. Гір вивчає перспективи 

функціонування цих складних факторів у процесі вибору наукової теорії: «У 

деяких випадках експериментальні дані можуть сильно впливати на вибір 

наукової теорії; в інших, головну роль відіграють політичні зобов’язання та 

професійні інтереси. Більшість ж випадків є поєднанням усіх цих чинників» 

[235, p.61]. Звідси, Р. Гір наголошує, що різні перспективи вивчення науки 

необхідно поєднувати, а їхні практики повинні співпрацювати [див.: 235, p.63].  

Аргументи на користь таких ідей висловлює І.В. Владленова. Вона 

пише: «Претензія на володіння якимсь привілейованим єдиним методом 

призводить до невиправданих категоричних суджень і до нетерпимості, 

зводить процес пізнання до однобічного процесу. Таким чином, поліморфізм, 

уособлюючи позицію методологічного плюралізму, вносить в процес 

пізнання людиномірну компоненту, яка була відсутня в класичній науці, як 

постулює, що дослідник спостерігає природу “з боку, не втручаючись в хід 

експерименту”» [29, с.11]. 

Плюралізм, який сміливо можна вважати прикметною рисою сучасної 

філософії науки, ще з більшою силою заявляє про себе у царинах соціально-

політичного спрямування. Глибокий філософський інтерес до 

плюралістичного підходу у цих галузях знання, обумовлений безпосереднім 

зв’язком плюралізму та питаннями, які охоплюють всі сфери життя 

суспільства. У сучасному глобалізованому світі, виклики на кшталт 

ідентифікації, самобутності, інтеграції, колективності, співіснування, 

набувають фундаментального значення. У зв’язку з цим, однією з головних 

чеснот сучасної культури є феномен толерантності. Толерантність 

репрезентує, вкрай важливу для плюралістичного підходу, вимогу 
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різноманіття
62

. Понад те, це різноманіття є відкритим та динамічним, тобто 

таким, що виявляє потребу в установленні взаємозв’язку, контакту в діях 

різних суб’єктів. Загалом, ми вважаємо, що ступінь усвідомлення концепції 

толерантності прямо пропорційно залежатиме від глибини розуміння ідеї 

плюралізму. Відтак, виникає потреба в осмисленні та експлікації 

взаємозв’язку плюралізму з таким явищем як толерантність. 

Положення множинності, яке втілює концепція плюралізму, передбачає 

існування толерантності
63

. Толерантність, у широкому сенсі – поблажливе, 

терпиме ставлення до думок, поглядів, вірувань, які відрізняються від власних, 

набуває неабиякої актуальності у зв’язку із потребами осмислення тієї ситуації, 

в якій опиналася сучасна цивілізація в цілому, та наша держава зокрема. 

Розвиток людського суспільства закономірно передбачає зростання 

різноманіття візій бажаного майбутнього. Власне, факт існування в культурі 

відмінних, неідентичних точок зору не становить загрози, це, швидше, 

адекватна нормальному процесу пізнання ситуація отримання нового знання, 

коли кожна теорія, ідея чи концепція, на правах здорової конкуренції заявляє 

про свою значущість, продуктивність та необхідність. Проблема виникає тоді, 

коли людина, чи певна група людей з відмінною позицією, традиціями та 

звичаями, іншим соціальним статусом або побутовим устроєм, іншим 

віросповіданням тощо сприймається як ворог. «Знадобилося чимало часу, – 
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 Про характер толерування та природу різноманіття властивого толерантному підходу читаємо у 

норвезького філософа Ларса Фредерика Г. Свендсена: «Людина не може бути толерантною стосовно своїх 

власних переконань і, відповідно, стосовно переконань інших людей, якщо ті збігаються з її власними. Світ, 

у якому всі погоджуються з усім, був би світом без толерантності, оскільки вона виявилася б абсолютно 

зайвою. Людина не може бути толерантною ні до переконань, які вона не оцінює критично, ні до 

переконань, до яких їй байдуже» [169, с.282]. 
63

 Ймовірно, впадає до ока, алогічність наших міркувань. Позаяк очевидно, що саме толерантність 

повинна передбачати різноманіття (множинність), без якого не було б відмінності та, як наслідок, потреби у 

толерантності. З цього приводу російський філософ Володимир Леонідович Васюков писав: «Чи передбачає 

толерантність плюралізм? Відповідь, без сумніву, позитивна, оскільки толерантність можлива лише тоді, 

коли існують різні сторони і думки, і є щось таке, до чого можна бути толерантним. Але чи передбачає 

плюралізм толерантність? Саме по собі поняття методологічного плюралізму є всього лише констатацією 

наявності декількох різних основ і нічого не говорить про  їхню поведінку відносно один одного. Воно може 

бути різним: байдужим у випадку дуалізму, суперечливими у випадку діалектики і т.д.» [25, с.150]. 

Погоджуючись із першою тезою В.Л. Васюкова, ми категорично не приймаємо другу, наголошуючи, що ми 

маємо на увазі саме плюралістичне різноманіття, або ж концепцію плюралізму, який визначає певну форму 

зв’язку різних елементів. Відтак однією з ознак концепції плюралізму, може бути толерування. Але у зв’язку 

з тим, що саме явище толерантності не є чимось однозначним, необхідно спершу осмислити його змістовні 

параметри. 
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писав Л. Столович, – щоб чужинець, чужий сприймався не як ворог, а як інший, 

аби було усвідомлено, що сама істина народжується в суперечках» [178, c.43].  

Однак, необхідно враховувати, що будь яка суперечка повинна 

здійснюватися з дотриманням низки етичних норм, виконання яких 

сприятиме досягненню справедливого консенсусу
64

. Приміром, реалії 

сучасної України загострюють проблему подолання політично-військових 

конфліктів, які, де факто, є результатом сукупності світоглядних 

розбіжностей та браку культури діалогу. «Цю кризу може бути розв’язано 

шляхом справжнього діалогу і компромісів та за дотримання всіма сторонами 

узятих на себе зобов’язань щодо її мирного врегулювання» [г36], – заявив 

генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Пан Гі Мун. Як 

засвідчує історія, становлення демократичного суспільства переживає 

періоди, коли потреба подолання розбіжностей та протистоянь, є чи не 

єдиною можливістю збереження цілісності. Ще Вольтер говорив, що розбрат 

згубний для людського роду, а єдиний засіб від нього – терпимість. 

Щодо поняття толерантності, то тлумачення різних його аспектів 

представлено великою кількістю різноманітної літератури, в якій, щоправда, 

як і стосовно плюралізму, проблематично знайти необхідну ідейну єдність, 

яка б дозволила говорити про комплексний, системний підхід до аналізу 

цього феномена.  

У філософських дослідженнях толерантність розглядається як 

філософська категорія, яка розкриває природу соціальної поведінки людини 

та її гармонійну взаємодію з навколишнім світом (В. Лекторський, 

С. Мендус, Пітер П. Ніколсон, Н. Гапон, Н.Турпак, О. Довгополова, 

О. Муха). Особливої уваги в сучасній філософії заслуговують дослідження 
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 Так, у рамках круглого столу українських та російських філософів, присвяченому проблемі «Єдності 

світу і розмаїття культур», російський філософ Борис Пружинін висловив цікаву думку, загальна ідея якої 

торкалася питання неподільності плюралізму, толерантності, з одного боку, і відповідальності, з іншого. «І тут, 

мені здається, важливо усвідомлювати значущість не тільки толерантності, – пише Б. Пружинін, – а й інших 

категорій європейської культури: свободи як умови можливості самозміни й відповідальності як умови 

адекватності самозміни. «Культурно інше» цілком може виявитися й неприйнятним. «Плюралізм ціннісних 

відносин» – реальність нашого сьогоднішнього буття, але фундаментальним реґулятором буття у цій  

реальності є все ж не сама по собі терпимість, а радше (використаю термін Ж.-Л. Нансі) «абсолютна 

відповідальність», яка дає змогу, між іншим, зберігати також і толерантність до інших цінностей» [116, с.47]. 
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виявів толерантності в різних сферах життя суспільства: комунікативний 

аспект (Ф. Бацевич, Г. Гнатищак), міжнародні та міжетнічні взаємозв’язки 

(С. Кропотов, Т. Днєпрова, Н. Мольденгауер), політика (Дж. Мерфі, 

К. МакКіннон, Г. Шипунов, В. Крисаченко, І. Кіянка), право (Дж. Горман, 

Н. МакКормік, В. Шалин, А. Альбова), релігія (В. Джеймс, Дж. Коффі, 

М. Фетхуллах Ґюлен, Т. Фолієва, О. Муха, О. Кисельов), етика (А. Дж. Коен, 

А. Гусейнов) тощо. 

Очевидно, що толерантність аж ніяк не винахід сучасної епохи. Поява 

ідеї толерантності обумовлена конкретними історичними подіями та їх 

соціально-політичним підтекстом, передусім, пов’язаним із релігійною вірою 

та релігійною практикою. Можна припустити, що затребуваність у практиці 

толерантності з’явилася у зв’язку з розколом християнської церкви в ХІІ 

столітті, в результаті якого сформувались Західна Церква – католицька, і 

Східна – православна. Повік, протистояння релігійного характеру 

вирізнялися категоричністю та безкомпромісністю, що неодноразово 

призводило до війн, як міжусобних, так і міжнародних. В епоху Реформації, з 

появою нових церковно-конфесійних утворень різних видів протестантизму, 

рівень нетерпимого та непримиренного ставлення щодо іновірців лише 

посилився. В результаті, з’явилася потреба пошуку нових шляхів 

врегулювання конфліктів, які виникали не лише між державами, а й 

усередині окремих держав. Одним із таких дороговказів була практика 

толерантності. Хоча, загальновідомо, що провісниками толерантного 

поводження були ще перші релігійні просвітителі, і не лише християнські, 

які поширювали серед людей слово свого Бога [див.: 185, с.43-44; 7, с.29; 

с.194; 104, с.25]. Проте, визначити роль та місце толерантності в релігійній 

практиці вкрай складно, оскільки толерантність передбачає не тільки 

терпимість по відношенню до іншого, але й низку інших виявлень, зокрема 

визнання рівних прав з іновірцями та шанобливого ставлення до 

інакомислення. Ситуація сприйняття іншого як рівного собі оголює проблему 

сприйняття чужої віри як рівноправної своїй власній, що для релігійної 

http://philpapers.org/s/Andrew%20Jason%20Cohen
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людини виглядає вельми проблематично, хоча й не фатально [див.: 185, с.44; 

104, с.25]. Одне зрозуміло достеменно, потенціал ідеї толерантності не 

вичерпується релігійною проблематикою, зміст цієї ідеї може бути 

інтерпретований по-різному. 

У науковій літературі утвердилися декілька філософсько-

методологічних підходів дослідження толерантності. Аксіологічний підхід 

трактує толерантність як «цінність-в-собі» (для Г. Маркузе – «мета-в-собі», 

для Пітера П. Ніколсона – «благо-в-собі») або як одну з цінностей 

ліберальної демократії. Онтолого-історицистський, розглядає толерантність 

як певний спосіб співіснування груп в історії. М. Уолцер використовує цей 

підхід в дослідженні, присвяченому п’яти режимам толерантності; іноді до 

нього вдаються інші коммунітаристи та мультикультуралісти, а також всі ті 

автори, які спираються на неліберальні основи толерантності. В 

ідеалістичному підході толерантність розглядається як чеснота. Наприклад, 

Дж. Ролз та інші представники деонтологічного лібералізму вбачають в 

толерантності певний моральний ідеал, до досягнення якого суспільству 

необхідно прагнути. «Конфліктний» дослідницький підхід до толерантності 

детально розробляється російським філософом Б. Капустіним, а на Заході 

його притримуються Ш. Муфф, Ж. Лаклан. За такого підходу толерантність 

розглядається не як скасування «боротьби», не щось протилежне їй, а саме, 

як боротьба, але в чітких межах, які не можна визначити апріорно, оскільки 

їх задає власне практика боротьби [62]. 

Слово «толерантність» походить від латинського «tolerantia» і означає 

терпіти або зносити щось. У стислому розумінні цього слова, таке означення 

толерантності можна виразити програмою: «ти не чіпай мене – я не чіпатиму 

тебе». Припустимо, це одна з перших рис, яка вимальовується при 

наближеному, неминуче абстрактному визначенню основної ідеї, пов’язаної з 

цим поняттям. Звідси випливає, що відмінності та неподібність 

усвідомлюються, однак питання про розуміння, критичне осмислення 

несхожої до моєї позиції, ще не піднімається. В детальному описі можливих 
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способів розуміння толерантності та плюралізму, здійсненого 

В. Лекторським [97], такому аспекту толерування, припустимо, 

відповідатимуть моделі: «толерантність як байдужість», «толерантність як 

неможливість порозуміння» та «толерантність як поблажливість».  

Названі моделі тлумачення толерантності, вважає В. Лекторський, 

вичерпали свій потенціал і, в сучасних умовах розвитку цивілізації, навряд 

чи можуть бути плідними. Спільним, для кожної з цих моделей, є уявлення 

про різноманіття, як своєрідний культурний релятивізм, в результаті 

імплементації якого толерантність розуміється як «байдужість до існування 

відмінних поглядів і практик, оскільки останні розглядаються як несуттєві 

перед обличчям основних проблем», чи як «повага до іншого, якого я 

водночас не можу розуміти і з яким я не можу взаємодіяти», чи 

«толерантність виступає як поблажливість до слабкості інших, що 

поєднується з певною часткою зневаги до них» [97, с.49-51.].  

Незважаючи на байдужість, відсутність порозуміння та зневагу, все ж ці 

моделі дозволяли якось співіснувати протилежним поглядам. Проте наразі 

проблема виявляє нові аспекти, яких раніше просто не було. Одним із мотивів 

зміни курсу толерування, може бути мілітаризована політики деяких країн 

світу, тому що спричинені конфлікти можуть мати катастрофічні наслідки, не 

лише для учасників конфлікту, але й для світу в цілому. Побідні наслідки 

матимуть проблеми екологічного характеру, масової еміграції, розповсюдження 

хвороб тощо. Позаяк, у сучасному світі різні суб’єкти діалогу, чи то різні 

держави, чи різні культури, змушені вирішувати спільні питання і повинні для 

цього якось розуміти один одного, якось один з одним взаємодіяти.  

Враховуючи сказане, запропоноване В. Лекторським розуміння 

толерантності «як поваги до чужої позиції в поєднанні з установкою на 

взаємну зміну позиції (і навіть в деяких випадках зміну індивідуальної та 

культурної ідентичності) в результаті критичного діалогу»  [97, с.54] має всі 

підстави претендувати на роль оригінального, цікавого, а головне 

ефективного погляду. Підґрунтям критичного діалогу вже виступатиме не 
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релятивізм, який «консервує сформовані концептуальні та ціннісні системи 

та унеможливлює критичну дискусію (дискусія неможлива, якщо у кожного 

учасника свої критерії раціональності та обґрунтованості)» [98, c.3-4], а 

плюралізм, який у різноманітті, відмінності убачає прогрес. Позаяк прагне 

оптимізувати різні альтернативи, виявити сумісні для них умови та царини 

взаємодії, в результаті співставлення яких відбувається уточнення окремо 

кожної позиції, як позитивних, так і негативних її перспектив, що у підсумку 

призводить до формування нового бачення.  

Очевидно, формування критичного діалогу можливе лише в контексті 

визнання реально існуючого толерантного плюралізму, коли кожна теорія, 

ідея чи концепція, на правах здорової конкуренції заявляє про свою 

ефективність, продуктивність та необхідність. Як писав В. Лекторський, 

взаємодія з поглядами, відмінними від моїх, зіставлення моєї аргументації з 

аргументами на користь іншої точки зору виступає як необхідна умова 

розвитку моїх власних поглядів. «В цьому випадку, – зауважує 

В. Лекторський, – плюралізм виступає не як щось таке, що заважає моїй 

точці зору, щось глибоко їй стороннє, але як необхідна умова плідного 

розвитку моєї власної позиції і як механізм розвитку культури в цілому. Це 

вже не просто плюралізм, а поліфонія, як висловлюється Бахтін, тобто діалог 

і глибинна взаємодія різних позицій» [97, с.53].  

До речі, Михайло Бахтін, загострював увагу на вкрай важливих аспектах 

процесу пізнання. Так, схвалюючи потенціал різноманіття попри очевидну 

обмеженість односторонніх поглядів, він писав: «Існує дуже живуче, але 

однобічне і тому хибне уявлення про те, що для кращого розуміння чужої 

культури треба немов би переселитися у неї і, забувши свою, дивитися на світ 

очима цієї чужої культури. Таке уявлення, як я сказав, одностороннє» [14, 

с.334]. М. Бахтін демонструє ситуацію, у які когнітивний ефект досягається не 

шляхом редукції, а продукуванням різноманіття. Адже виявляється, що 

залишаючись у рамках одного, неможливо це одне зрозуміти. Розуміння 

досягається тільки за умови виходу, перетину кордонів одного. Тому, 
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наголошував М. Бахтін: «Творче розуміння не відмовляється від себе, від свого 

місця у часі, від своєї культури і нічогісінько не забуває. Велика річ для 

розуміння – це позазнаходжуваність пізнаючого – у часі, у просторі, в культурі 

– по відношенню до того, що він хоче творчо зрозуміти» [14, с.334]. 

Різноманіття формує перспективи, які сприяють прояву моєї власної 

природи. Досягнути мету повноцінного розуміння можна тільки за 

допомогою іншого, не подібного мені. М. Бахтін говорив, що це стосується і 

як людської природи, тому що тільки інші люди, завдяки своїй просторовій 

позазнаходжуваності і завдяки тому, що вони інші, можуть пізнати і 

зрозуміти тебе, так і в галузі культури. «Стороння культура тільки в очах 

іншої культури розкриває себе повніше і глибше (але не у всій повноті, тому 

що прийдуть і інші культури, які побачать і зрозуміють ще більше). Один 

смисл розкриває свої глибини, зустрівшись і зіткнувшись з іншим, чужим 

змістом: між ними починається як би діалог, який долає замкнутість і 

однобічність цих смислів, цих культур. Ми ставимо чужій культурі нові 

питання, яких вона сама собі не ставила, ми шукаємо в ній відповіді на ці 

наші питання, і чужа культура відповідає нам, відкриваючи перед нами нові 

свої сторони, нові смислові глибини. Без своїх питань не можна творчо 

зрозуміти нічого іншого і чужого (але, звичайно, питань серйозних, 

справжніх). При такій діалогічній зустрічі двох культур вони не зливаються і 

не змішуються, кожна зберігає свою єдність і відкриту цілісність,  але вони 

взаємно збагачуються» [14, с.334]. 

Ефективність плюралістичного підходу, як програми толерантної 

відповідальної взаємокритики, добре узгоджується з позицією пізнавальної 

скромності. Властива пізнавальній скромності методологічна стратегія, 

здається спроможна стримувати закиди моністичних, авторитарних концепцій 

науки, а, відтак створювати умови для конструктивного різноманіття.  

Аналізуючи своєрідність процесу становлення ідеалу наукового знання, 

український філософ Степан Вовк, влучно убачав, що навіть «на початку 

третього тисячоліття малодослідженою, навіть загадковою для формування 
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науково-філософського світогляду залишається динаміка концепції 

наукового знання» [30, с.6]. Сказане, С. Вовк, підтверджує за допомогою 

двох прикладів. По-перше, пригадує Ісаака Ньютона, відомого ученого, 

творця закону всесвітнього тяжіння, який в кінці свого життя, після 

численних років ґрунтовних наукових досліджень, уявляв себе лише 

хлопчиком, що грається на березі неосяжного океану непізнаного. А другий 

приклад ілюстрував загадкою, згідно якої, в так звані донаукові епохи 

людина ніби не відчувала себе оточеною непізнаним проблематичним світом 

Звідси, з краплиною іронії, С. Вовк відзначає парадоксальність проблеми, а 

саме: «Чим глибше ми занурюємося в історію людства, тим чіткішою стає 

сама ілюзія всезнання, декларованого науково-техніко-філософського 

поступу чи “прогресу”» [30, с.6]. 

Ймовірно, потенціал слів С. Вовка розкривається на ґрунті принципу 

пізнавальної скромності, а відтак усвідомлення недоречності з приводу 

абсолютизації здобутих нами наукових результатів. Такі прагнення 

притаманні передусім розвитку класичного етапу становлення наукового 

знання. Сьогодні, пориваючи з ідеологією абсолютизму та усвідомлюючи 

приреченість таких потенцій, ми, повинні пригадати вислів Сократа, який 

вже став класичним: «Я знаю, що нічого не знаю». Або ж, прислухатись до 

більш сучасного формулювання цього принципу, запропонованого зокрема 

Д. Даніним: «Цілком логічно говорити, що наукове відкриття зменшує 

область невідомого. Але не менш логічно стверджувати, що вона при цьому 

збільшується. З вини самого відкриття й збільшується. Коли людина йде в 

гору, перед нею все розсувається горизонт, але і все протяжними стають 

землі, що лежать за горизонтом» [46, с.90]. 

Розглядаючи плюралістичний підхід, одним із атрибутів якого є прояви 

скромної поведінки, логічно припустити, що монізму, в такому разі, властиві 

тенденції нескромного поводження. Спробуємо за допомогою ефекту 

Даннінга-Крюґера, продемонструвати когнітивну упередженість 

моністичного підходу. Згідно цього ефекту, «люди з низькою кваліфікацією 
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роблять помилкові висновки та невдалі рішення, але їхня некомпетентність 

не дозволяє усвідомити це» [245, р.1132]. Через це вони страждають на уявну 

зверхність по відношенню до інших, вважаючи свої здібності вищими за 

пересічні. Це призводить до того, що менш компетентні оцінюватимуть свої 

здібності вище за тих, у кого вони насправді вищі. Здається, монізм, як 

установка уніфікації всього різноманіття світу до єдиних, фундаментальних 

засад, принципів буття, побідна програмі вищенаведеного ефекту. Поза 

сумнівом, ми не торкаємося питання хибності моністичного підходу, аби тим 

самим не втрапити до моністичної пастки, возвеличити плюралізм. Швидше 

питання стосується абсолютизації чогось, у даному випадку, одиничного, 

уніфікованого, єдиного. За такого стану справ проявляється пізнавальна 

обмеженість монізму, як неспроможності побачити свою, нехай і 

гіпотетичну, помилковість. Тому плюралізм, розглянутий крізь призму 

толерантності, критичного діалогу, відповідальності, скромності, є 

запорукою більш гуманістичної, людиномірної, а той просто , людянішої 

перспективи осягнення знання.  



191 
 

Висновки до ІІІ розділу 

 

Третій розділ розкриває потенціал плюралістичного підходу як важливої 

засади наукової раціональності, евристичні можливості плюралізму та 

пов’язані з ним провідні тенденції новітньої філософії науки.  

Виявляються докорінні зміни в структурі ідеалів і норм наукового 

знання в процесі становлення “нової” раціональності, в межах якої категорії 

множинності, різноманіття, відмінності, альтернативності та ін. 

утверджуються як рівноправні учасники наукового дослідження.  

Методологічний потенціал плюралістичного підходу реалізується в 

критичному раціоналізмі. Концепція К. Попера провідну роль надає 

принципу фальсифікаціонізму та ідеї фалібілізму. Потенціал цих ідей 

розкривається в епістемно-плюралістичній інтерпретації, що усуває претензії 

релятивізму. Аналіз філософських концепцій Г. Шпінера, Г. Альберта та 

Г. Лєнка показує, що принцип плюралізму формує спільну для них 

атмосферу інтелектуального саморозвитку, представлену епістемно-

методологічною програмою альтернативності та толерантності.  

Характеризуючи постпозитивізм як течію сучасної філософії науки, слід 

наголосити на внутрішній різноманітності та відсутності методологічної 

єдності представлених постпозитивізмом концепцій. Відтак і плюралізм як 

певний підхід до інтерпретації наукового знання в межах постпозитивістської 

філософії набуває якісно різної формалізації. З іншого боку, існує спільна 

ознака всіх постпозитивістських концепцій – плюралістичність методології. 

Інакше кажучи, навіть за умови якісно різної інтерпретації динаміки 

зростання наукового знання загальноприйнятним для всіх 

постпозитивістських концепцій є настанова плюралізму.  

У постпозитивізмі можна виокремити своєрідну інтерпретацію 

плюралізму Т. Куном, який, прагнучи описати механізм становлення, 

функціювання та зміни парадигм як процесу динаміки науки, хоча й 

опосередковано, звертається до ідеї плюралізму. І. Лакатос фіксує тенденцію 
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плюралізму синхронічного ладу, підкреслюючи, що такий плюралізм 

передбачає одночасне функціювання та конкуренцію множини дослідницьких 

програм науки як доконечну передумову її розвитку. В контексті 

постпозитивістських інтерпретацій науки як соціокультурного феномену, 

детермінованого комплексом історичних, психологічних, соціальних та інших 

характеристик, варто звернути увагу на пошуки раціонального зерна 

плюралізму в оригінальних концепціях С. Тулміна і П. Феєрабенда. 

Плюралістичну картину світу змальовує один із провідних наукових 

напрямів сьогодення – синергетика, яка стала концептуальною основою 

постнекласичної філософії, досліджуючи природу здатних до саморозвитку 

систем. Поняття коеволюції розгортається в руслі плюралістичного підходу.  

Загалом, аналіз пізнавальних орієнтирів постнекласичної науки засвідчує 

тенденцію до послаблення методологічного ригоризму наукового знання, 

збагачення поля пізнавального досвіду науки ідеями додатковості, діалогу, 

толерантності, альтернативності, коеволюції, що розширюють 

функціональний горизонт наукового знання. 

Також зосереджено увагу на нових темах і напрямах у філософії науки: 

сучасні форми реалізму, конструктивний емпіризм, фундаменталізм, 

антиредукціонізм, гетерогенний підхід, сучасні натуралістичні тенденції в 

західній філософії тощо. Очевидно, що роль і місце плюралістичного підходу 

в цих концепціях науки потребує ґрунтовнішого вивчення.  

Формування нових напрямів дослідження у філософії науки 

супроводжується прагматичними і технологічними тенденціями. У контексті 

прагматизму філософії науки однією з центральних залишається проблема 

редукціонізму та антиредукціонізму в теоретичній реконструкції мікросвіту. 

Т. Білоус трактує цю проблему як контроверзу двох стратегій: ефективних 

теорій та “остаточної теорії”. 

Однією з альтернатив методологічного фундаменталізму в сучасній науці є 

концепція наукового плюралізму Н. Картрайт. Вона стосується проблеми 

“деуніфікації науки”, або “роз’єднання наук”, засвідчуючи поширене 
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переконання в принциповій гіпотетичності та прагматизації наукового знання, 

згідно з яким наука – це створена людським розумом конструкція, а не дзеркало 

природи. Інакше кажучи, різноманіттю й динамізму змін у світі відповідає 

плюралізм форм і методів їх пізнання, принципова гіпотетичність знання.   

Присутність плюралістичних мотивів у сучасній фізиці, зокрема як 

методологічної стратегії дослідника, відзначає В. Шкода. Підтвердження він 

знаходить у творчості Р. Фейнмана. Коли з приводу одного й того ж 

феномену висувається цілий клас пояснювальних схем, враховуючи, що всі 

вони приймаються як рівноправні, проблема вибору позбавляється смислу.  

Вельми актуальною в сучасній філософії науки є методологічна 

програма перспективного плюралізму Р. Гіра, що розгортається у площині 

проекту натуралізації філософії науки. Він досліджує межі, в яких 

перспективне розуміння наукового знання може функціювати у формах 

наукового плюралізму. Іншим новаторським підходом в осмисленні 

наукового плюралізму є дослідження С. Келлерта, що розгортається в межах 

феномену “запозиченого знання”, в контексті якого дослідник розвиває та 

захищає плюралістичний підхід у філософії науки. Підхід американського 

філософа дістав назву “дисциплінарний плюралізм”. 

Перспективність плюралістичного підходу розкрито також через 

взаємозв’язок плюралізму з важливою прикметою сучасної культури, а саме 

феноменом толерантності. Показано, що ефективність плюралістичного 

підходу як програми толерантної відповідальної взаємокритики добре 

узгоджується з позицією пізнавальної скромності. Властива пізнавальній 

скромності методологічна стратегія, здається, спроможна стримувати закиди 

моністичних, авторитарних концепцій науки, а відтак створювати умови для 

конструктивного різноманіття.  
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті здійсненого дослідження, як підсумок розв’язку 

поставлених завдань і мети, можна виокремити такі висновки: 

1. Поняття “плюралізм” виникло у XVIII сторіччі у творчості К. Вольфа 

та І. Канта, які використовували його в контексті протиставляння егоїзмові. В 

античній філософії питання плюралізму, за відсутності спеціального поняття, 

розгорталося в контексті проблеми єдності та різноманіття. Розкрито зміст 

понять “плюралізм філософських учень”, “плюралізм філософії”, 

“філософський плюралізм” як ще один важливий аспект у дослідженні витоків 

плюралізму, згідно з яким філософія існує як різноманіття конкуруючих і 

взаємодоповнюючих творчих систем, динаміку яких успішно описує 

плюралізм. Ідея плюралізму релевантна щодо наукового знання, хоча в науці, 

на відмінно від філософії, в якій плюралізм постає в силу її природи, 

плюралізм виникає вимушено і зумисне, як “природна” реакція на 

багатогранність і складність досліджуваного нею об’єкта і як результат 

процесу становлення наукового знання, зміни, розвитку його ідеалів, 

принципів, критеріїв, норм і т. ін. Різноманіття наукових дисциплін, 

відсутність єдиної, остаточної теорії, моделі, концепції в межах окремої 

дисципліни, тлумачення процесу еволюції науки через зміну її історичних 

стандартів та ідеалів не одразу відображатиме появу плюралізму. 

Плюралістичний підхід розкриває ідею множинності та різноманіття 

властивими саме йому засобами, що своєю чергою відрізняє його від, скажімо, 

таких підходів як монізм, релятивізм, еклектика тощо. Кожна з перелічених 

стратегій володіє характерним саме для неї методологічним потенціалом.  

2. Концепція плюралізму В. Джеймса, яку можна назвати поміркованою, 

зіграла надзвичайно важливу роль в історії становлення цього підходу, 

будучи пов’язаною з його новітніми інтерпретаціями, зокрема й 

постмодерністськими. З одного боку, теоретики постмодернізму трактують 

плюралізм як явище безперечно позитивне, що виражає саму динаміку життя 
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та відповідну міру демократичності й толерантності суспільства, з  іншого – 

наділяють негативними якостями, вбачаючи у ньому синонім байдужості, 

безпринципності, радикальної релятивізації тощо. Незважаючи на 

різноманіття можливих підходів, плюралізм у різних його виявах – характерна 

риса постмодерністського дискурсу. Понад те, від того, як ми розумітимемо 

плюралізм і властиву йому програму інтерпретації множинності та 

різноманіття залежить рівень усвідомлення постмодернізму. Поряд із 

неприйняттям ідей постмодернізму існують інші погляди, згідно з якими 

множинність не тільки не елімінується, а набуває конструктивного характеру.  

3. Оскільки плюралізм як філософське поняття ще недостатньо 

визначений, то теоретико-методологічний потенціал плюралізму в науковому 

пізнанні залишається не артикульованим. Одна з причин такого стану – 

негативне ставлення до нього представників радянської філософії. 

Проаналізовано різноманіття тлумачень і специфіка використання поняття 

“плюралізм” у філософсько-методологічному дискурсі. Виникаючи як 

принцип осмислення метафізичних проблем, плюралізм набуває поширення в 

інших сферах людської свідомості. Це рівень емпіричного опису плюралізму. 

Інший рівень – теоретичний. У сфері філософії та методології науки 

“множинність” репрезентується низкою відмінних, інколи конкуруючих 

підходів, кожен з яких пропонує специфічну пояснювальну схему та своєрідні 

засоби операціоналізації. Звідси випливає, що, по-перше, плюралізм не слід 

ототожнювати з простим різноманіттям або множинністю, по-друге, його 

варто відрізняти, скажімо, від таких підходів як монізм, релятивізм, еклектика.  

4. У процесі становлення некласичної раціональності актуалізується 

поняття “множинності” описів об’єкта пізнання, в той час як у класичній науці 

воно перебувало поза увагою наукового співтовариства. Ідеали класичної 

науки, реалізовані в ньютонівській механіці, не залишали місця для категорій 

множинності, складності, суб’єктивності, діалогу, свободи. Пріоритет 

надавався категоріям єдності, одиничності, інваріантності, універсальності 

тощо. Зміна типу раціональності пов’язана з формуванням нової картини світу 
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– квантово-релятивістської. Усвідомленню нових пізнавальних викликів 

значною мірою сприяв сформульований Н. Бором принцип додатковості. 

Звертаючись до змісту цього принципу як потенційно багатого смислами 

проблемного поля, ми отримуємо можливість застосовувати його евристичний 

потенціал у сфері гуманітарних наук. На підставі аналізу передумов 

становлення некласичної раціональності показано, що витончена 

аргументація, притаманна принципу додатковості, сприяла включенню в 

процес наукового пізнання понять “множинність”, “складність”, “альтерна-

тивність”, “діалогічність”, іманентних плюралістичному підходові.  

5. Формування сучасної наукової картину світу відбувається паралельно 

з процесом актуалізації плюралістичного підходу, який, розширюючи та 

поглиблюючи уявлення про вихідні принципи і передумови пізнавальної 

діяльності, сприяє утвердженню категорій множинності, різноманіття, 

відмінності тощо. Становлення постнекласичної раціональності дозволяє 

пояснити плюралістичні засади наукового знання, що сприяє формуванню 

некласичної епістемології. Методологічний потенціал плюралістичного 

підходу реалізується на ґрунті численних теоретичних концепцій представ-

ників найрізноманітніших напрямів сучасної філософської думки. Чільне 

місце плюралізм посідає в системі філософського знання критичного 

раціоналізму й постпозитивізму, набуваючи парадигмального значення та 

спростовуючи абсолютизм засадових постулатів класичної методології, що 

сприяло формуванню постнекласичної наукової раціональності. 

Плюралістичну картину світу передбачає один із провідних наукових 

напрямів сьогодення – синергетика. Його послідовники окреслюють сучасну 

наукову картину світу як плюралістичну та вбачають за категоріями 

різноманіття та множинності позитивний зміст.  

6. Плюралізм пов’язаний з новими темами у філософії науки: реалізм – 

антиреалізм, фундаменталізм – антифундаменталізм, редукіонізм – 

антиредукціонізм, деуніфікація науки, сучасні натуралістичні переконання в 

західній філософії, соціологія науки тощо, що дозволяє побачити перспективи 
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плюралістичного підходу в сучасному науковому дискурсі. Показано, що в 

межах новітньої філософії науки плюралізм не просто визнається нормою 

становлення нового наукового знання, а передбачає створення цілісної 

філософської теорії, в межах якої осмислюються ключові особливості та 

атрибути плюралістичного підходу. Ступінь усвідомлення концепції 

толерантності прямо пропорційно залежатиме від глибини розуміння ідеї 

плюралізму. Плідно практикуватиметься вона тоді, коли буде усвідомлена, по-

перше, в анти-релятивістському значенні, тобто у відмові від байдужості, 

консервації, зневажливого ставлення, по-друге, на основі плюралістичних 

позицій у формі відкритого, відповідального, критичного діалогу (В.  Лектор-

ський). Водночас важливо підкреслити, що евристичний потенціал 

плюралістичного підходу ґрунтується на толерантній відповідальній 

взаємокритиці, що узгоджується з позицією пізнавальної скромності. 
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