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ВСТУП 

 

Актуальність теми дисертації. Ричард Рорті був одним з найбільш 

провокаційних та відомих філософів ХХ ст. Популярність йому, без сумніву, 

принесла праця «Філософія та дзеркало природи», де мислитель, 

проаналізувавши підґрунтя аналітичної та систематичної філософії, прийшов до 

висновку, що багатьох філософів полонила згубна метафора «дзеркала 

природи». Під її впливом головним завданням філософії стало пізнання, а 

точніше репрезентація світу та речей в ньому такими, як вони є насправді. 

Р. Рорті ставить собі за завдання «розбити» цю метафору, і робить це, 

спираючись на провідні ідеї різних традицій сучасної філософії. Разом з тим, 

він вважав, що представляє професію, котра через прагнення поставити 

універсальний діагноз цьому світу, на сьогодні чинить дуже скромний вплив на 

громадську думку та світові події. З цим змиритися Р. Рорті не міг, тому 

докладав великих зусиль, щоб подолати схильність філософського середовища 

до надмірної формальності та абстракціонізму. Р. Рорті вірив, що люди мають 

припинити пошуки певної нелюдської або екстралюдської реальності, на 

кшталт Бога, природи, душі, розуму, певної речі-в-собі, що, абсолютно не 

залежачи від людського знання, має дати нам універсальні закони для дій та 

мислення. Він вірив, що Гітлер та Сталін були злом, але не вірив, що теорія 

походження психічних хвороб або відхилень перед лицем небезпеки 

переслідувань чи фанатизму зможе дати універсальні принципи моральності 

або розказати нам щось про внутрішню природу реальності. Вже з 1980-х рр. 

американський мислитель звертається до розробки культурологічних та 

політичних тем, які зосереджуються навколо проблем справедливості, 

солідарності, надії та лібералізму. В результаті, його творчість виходить далеко 

за межі більш ранніх концепцій класичного прагматизму та неопрагматизму.  

В цілому, немає ніяких сумнівів у впливовості інтелектуальної спадщини 

Р. Рорті: у США, Європі та Росії ідеї американського прагматиста викликають 

живі дискусій в галузі політичної теорії, соціології, юриспруденції, 
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міжнародних відносин, феміністичних студій, теорії літератури, етики, теорії 

освіти та, звісно, філософії. Нові книги, інтелектуальні біографії, монографії, 

антології, статті, бібліографічні довідники, в яких дослідники намагаються 

позитивно чи негативно оцінити суть і значення творчості Р. Рорті 

народжуються набагато швидше, ніж можна відстежити і повністю 

концептуалізувати їх змістове навантаження. Ідеї філософа аналізуються 

дослідниками через призму аналітичної традиції, прагматизму, постмодернізму, 

текстуалізму, романтизму, комунітаризму тощо. Водночас, всередині філософії 

та в інших областях інтелектуальної діяльності на Заході головні інтенції 

філософа дуже часто інтерпретували з явним відтінком надмірного критицизму. 

Часто Р. Рорті сприймають як «антифілософа», вульгарного релятивіста, 

категоричного нігіліста щодо істини, чиї погляди приречені на провал. Виникає 

питання: чи настільки творчість Р. Рорті на сьогодні є вивченою та зрозумілою, 

наскільки впливовою?  

Факт наявності такої кількості однозначно ворожої критичної літератури 

вимагає розробки позитивно налаштованої перспективи у вивченні 

інтелектуальної спадщини Р. Рорті. Варто відзначити, що одним з найбільш 

багатообіцяючих напрямів у цьому контексті є дослідження зв’язку рортівської 

деструктивної критики доктрин репрезентаціоналізму з його конструктивними 

поглядами на розвиток культури та можливостей політичного лібералізму. 

Потребує подальшого вивчення оригінальність використання Р. Рорті ідей 

класичного прагматизму, аналітичної традиції та постніцшеанської філософії 

ХХ ст., а також творчості багатьох «неакадемічних» філософів, що складають 

ядро його прагматизму. Це дозволить розширити горизонти нашого розуміння 

творчості американського філософа та полишити спроби віднайти єдиного і 

«справжнього Рорті». Будь-яка спроба систематизації творчості Р. Рорті 

ускладнюється, якщо врахувати розвиток у філософа концептуальних схем 

опису, динамічною зміною філософських орієнтирів; ускладнює це завдання і 

його нестримний широкий інтерес до різних областей гуманітарних наук. 
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Актуальність дисертаційного дослідження для вітчизняного дослідника 

обумовлена більш простими причинами. В Україні відсутні розгорнуті 

історико-філософські розвідки творчості Р. Рорті та повні переклади його 

головних праць. Зважаючи на довгу ізоляцію від тематики світових дискусій, 

вітчизняні дослідники й на сьогодні багато в чому залежні від оцінок західних 

або російських колег. Поглиблене дослідження та уважне читання праць 

Р. Рорті багато в чому можуть допомогти нашим інтелектуалам у виході з такої 

залежності та ізоляції, адже в творах Р. Рорті відображені актуальні проблеми 

сучасної філософії та пропонуються різноманітні можливості їх вирішення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка в межах комплексної наукової програми «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та 

науково-дослідної теми 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні 

аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства». 

Мета та основні завдання дослідження. Мета дослідження полягає у 

виявленні постпрагматистського статусу філософської творчості Р. Рорті через 

дослідження її філософських основ, пріоритетів та цілей. 

Відповідно до поставленої мети в дисертаційній роботі вирішувалися такі 

завдання: 

 проаналізувати основні напрями дослідження інтелектуальної спадщини 

Р. Рорті за кордоном та на вітчизняному просторі; обґрунтувати доцільність 

використання поняття «постпрагматизм» по відношенню до «зрілого» етапу 

творчості мислителя; 

  пояснити особливості поняття «редескрипції» у творчості Р. Рорті як 

методу дослідження та джерела для можливого культурно-політичного 

реформування співтовариств; 

 уточнити специфіку трансформації аналітичного етапу творчості 

Р. Рорті в постаналітичний, а також показати значення для мислителя творчості 

таких філософів, як Л. Вітгенштайн, В. Куайн, Д. Девідсон, В. Селларс; 
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 концептуалізувати зв'язок філософії Р. Рорті з прагматистською 

традицією, приділивши особливу увагу вкладу творчості Дж. Дьюї; 

 проаналізувати прагматичний характер використання Р. Рорті окремих 

ідей таких європейських філософів, як Ф. Ніцше, М. Гайдеггер, Ж. Дерріда, 

М. Фуко, Ю. Габермас та ін.; 

 визначити зв'язок критики есенціалістської традиції із культурологічним 

та політико-ліберальними поглядами Р. Рорті. 

Об’єктом дослідження є філософська спадщина Р. Рорті. 

Предмет дослідження – філософські витоки прагматизму Р. Рорті та його 

постпрагматистський аспект. 

Методи дослідження. Мета та завдання дослідження обумовлюють 

використання герменевтичного методу як базового, адже дослідження 

переважно спирається на ті ідеї філософа, що представлені в його працях. Разом 

з тим, у роботі був використаний структурно-функціональний підхід до 

творчості Р. Рорті, що допомагає виявити в певних системних об’єктах 

структурні елементи (компоненти, підсистеми) і описати їхню роль у системі. У 

межах структурно-функціонального підходу ми досліджували сутнісно-

функціональну, функціонально-генетичну та функціонально-логічну структуру 

системи. Перша з них виділяє субстанційні елементи та компоненти 

філософської системи Р. Рорті (критика доктрини репрезентаціоналізму, 

концепція поетичної культури, іронічний лібералізм тощо), їх сутнісні зв'язки 

та основні функції. Друга – розглядає внутрішні закономірності розвитку і 

функціонування рортівської системи мислення у різні періоди життя 

мислителя, а також визначає основні орієнтири філософування Р. Рорті. Третя – 

виявляє логічно можливі відношення між функціями системи (зокрема, між 

критикою есенціалістської традиції та культурологічними й політичними 

поглядами американського філософа). 

Регулятивними процесами, що обумовлюють певні конкретні дослідницькі 

процедури виступають процеси виокремлення понять, аналіз їх історичного 

розвитку і контекстів, співвіднесення їх у деякій поняттєвій площині. 
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Послідовно використовуються також принципи аналогії, цілісності та 

системності.  

Джерельну базу дослідження складають:  

по-перше, монографії, колекції есе та окремі статті Р. Рорті мовою 

оригіналу («The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method», «Philosophy 

and the Mirror of Nature», «Consequences of Pragmatism», «Objectivity, 

Relativism and Truth», «Essays about Heidegger and Other», «Truth and 

Progress», «Philosophy as Cultural Politics», «Philosophy and Social Hope» та 

інші);  

по-друге, дослідження закордонних та вітчизняних дослідників, що 

займались творчістю Р. Рорті, серед них праці Р. Бернштайна, М. Бекона, 

О. Варениці, К. Воперла, Ж.-К. Вольфа, І. Джохадзе, П. Казначеєва, К. Коленди, 

К. Купмена, А. Малачовскі, Н. Поліщук, Р. Румана, О. Рибаса, І. Шапіро, 

М. Фестенстейна, Б. Фрейзера, Д. Л. Холла, Н. Юліної та багатьох інших; 

по-третє, матеріали критичних антологій, присвячених філософії Р. Рорті, 

під редакцією Р. Брендома, А. Малачовскі, Г. Дж. Сааткампа, де вміщено есе 

відомих філософів (Ю. Габермаса, Д. Девідсона, Х. Патнем, Д. Деннета, 

Р. Брендома) та сучасних дослідників (А. Білгремі, Б. Ремберга, Ж. Бувресса, 

Б. Аллена та інших).  

Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими 

результатами дослідження, що мають наукову новизну в Україні, є такі: 

Уперше: 

  аргументовано, що зрілий етап творчості Р. Рорті дійсно можна 

розглядати як постпрагматизм, оскільки: по-перше, поступово сукупність 

антирепрезентаціоналістських, прагматичних ідей мислителя виходить на нову 

територію й переростає у більш конкретну стратегію для самокритики та 

культурно-політичного реформування співтовариств; по-друге, поєднання 

прагматичної традиції з власною концепцією культурного розвитку та 

морального прогресу формулює особливу «рортівську» версію 

постпрагматизму; по-третє, цей термін підкреслює постмодерністський 
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характер філософії мислителя, а також акцентує увагу на бажанні Р. Рорті 

філософувати за межами будь-якої традиції та школи; по-четверте, поєднання 

«прагматизму» з префіксом «пост-» посилює відмінність від усього того, чим 

так пишалася американська філософія до Р. Рорті; 

 визначено зміст положень, що визначають зв'язок між 

антирепрезентаціоналізмом Р. Рорті та його культурологічними поглядами та 

концепцією політичного лібералізму, що розкриваються через: поділ людської 

життєдіяльності на приватну та публічну сферу; захист філософської та 

політичної життєздатності випадковості й нефундаментальності наших 

моральних обов’язків; відстоювання переваг сентиментального виховання, що 

спрямоване на виконання роботи через наратив, а не теорію, а також на 

посилення в людині емпатичних здатностей до страждань інших людей; 

поєднання етноцентризму, як неминучого стану належності людини до певного 

співтовариства та плюралізму, як необхідного елементу для критики культури 

зсередини, без якого члени будуть не в змозі побачити межі системи 

переконань, яку вони підтримують. 

Набуло подальшого розвитку: 

 дослідження полісемантичного характеру поняття «редескрипції» у 

філософії Р. Рорті, яке належить розглядати не тільки як герменевтичний метод 

дослідження, а й як джерело для можливого самовдосконалення людини, 

співтовариства і суспільства в цілому в майбутньому. 

Уточнено: 

 ключові напрями дослідження творчості Р. Рорті закордоном і в 

Україні та складнощі, які виникають у процесі вивчення інтелектуальної 

спадщини американського прагматиста; 

 значення творчості окремих мислителів аналітичної (Л. Вітгенштайн, 

В. Куайн, Д. Девідсон, В. Селларс та ін.), прагматистської (Дж. Дьюї, 

В. Джеймс, Ч. Пірс) та європейської (М. Гайдеггер, Ф. Ніцше, Ж. Дерріда та ін.) 

філософії, на ідеях яких ґрунтуються концепції Р. Рорті. Основними 

передумовами їх розгляду визначено такі: по-перше, контактування з 
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аналітичною філософією є не особливим моментом, а тривалим, і навіть сталим 

явищем для праць Р. Рорті; по-друге, спробу Р. Рорті продовжити зусилля 

Дж. Дьюї по зміні само-іміджу співтовариства та риторики в загальному сенсі 

найдоцільніше розглядати через тематичну трійцю – антиавторитаризм, 

меліоризм та експерименталізм; по-третє, творчість окремих представників 

континентальної філософії знайшла найяскравіше втілення у становленні 

особливої життєвої та дослідницької позиції Р. Рорті, а також у створенні його 

героя – іроніка. 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного 

дослідження визначається, насамперед, новизною і сукупністю положень, що 

виносяться на захист. Теоретична цінність дослідження полягає у тому, що 

вперше аргументовано, що філософські погляди Р. Рорті належить визначити як 

постпрагматизм, акцентуючи увагу на зв’язку деструктивних та 

конструктивних цілей, які він переслідував, розробляючи концепцію 

літературної культури та вивчаючи можливості ліберальних демократій. 

Результати дослідження сприятимуть чіткішому осмисленню особливостей 

ставлення Р. Рорті до аналітичної традиції, спадку класичного прагматизму та 

новітніх тенденцій у європейській філософії. Практичне значення дослідження 

полягає в тому, що матеріали роботи можуть бути використані при розробці й 

викладанні нормативних курсів та спецкурсів з історії філософії, прагматизму, 

сучасної світової філософії. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Основні положення та висновки наукової роботи містять 

новизну та одержані автором у результаті комплексної роботи над предметом 

та об’єктом дослідження. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення та 

висновки дослідження були висвітлені в доповідях та виступах на міжнародних 

та всеукраїнських конференціях: «Дні науки філософського факультету» КНУ 

імені Тараса Шевченка (16-17 квітня 2013 р., 15-16 квітня 2014 р., 21-22 квітня 

2015 р.), «ІХ Харківські студентські філософські читання» (м. Харків, 25-26 
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квітня 2013 р.), Х всеукраїнська науково-практична конференція «Вітчизняна 

наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (м. Переслав-

Хмельницький, грудень 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

знайшли відображення в 10 наукових публікаціях, у тому числі – 5 наукових 

статтях у журналах та збірниках наукових праць, що входять до переліку 

фахових видань МОН України, з яких одна – у виданні, що реферується у 

міжнародних наукометричних базах. 

Структура та обсяг дисертаційного дослідження обумовлена логікою 

дослідження, відповідно до мети та поставлених завдань. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, трьох розділів, що диференційовані на підрозділи, 

висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 

181 сторінок, із них основного тексту – 161 сторінок. Список використаних 

джерел включає 185 найменувань, з яких 90 іноземною мовою. 

 

  



11 

 

РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОСТПРАГМАТИЗМУ Р. РОРТІ 

 

У першому розділі зосереджено увагу на основних напрямах дослідження 

творчості Р. Рорті у критичній літературі за кордоном і на вітчизняному 

просторі; обґрунтовано корисність використання поняття «постпрагматизм» 

по відношенню до «зрілого» етапу творчості мислителя; досліджено 

полісемантичність поняття «редескрипція» у творчості Р. Рорті; розкрито 

основні віхи інтелектуальної біографії філософа. 

 

1.1. Основні підходи до дослідження інтелектуальної спадщини 

Р. Рорті. Постпрагматизм 

 

Ричарда Рорті можна вважати або не вважати найцікавішим філософом 

світу, але те, що він був певний час «найбільш обговорюваним філософом» 

годі й сперечатися [121]. При цьому існує багато ускладнень, пов’язаних з 

вивченням його творчості, а саме з динамічною зміною його філософських 

орієнтирів та широтою поглядів Р. Рорті, адже він розповсюджує свої 

висновки на різні області гуманітарних наук. У свою чергу, це зумовлює 

неймовірне багатство критичної літератури, що стосується філософії Р. Рорті. 

Як зазначав Р. Румана, «багато людей з різноманітних дисциплін та 

перспектив мають що сказати про нього» [167, p. ix].  

Більшість досліджень зосереджені на аналітичній, прагматичній або 

постмодерністській стороні філософії Р. Рорті та мають критичний характер, 

адже кожен автор намагається позитивно чи негативно оцінити суть та 

значення рортівської творчості. Можна умовно виділити декілька сталих 

напрямів у дослідженні інтелектуальної спадщини Р. Рорті. По-перше, це 

монографії, так звані інтелектуальні автобіографії, що пропонують введення в 

ідейний зміст ключових творів Р. Рорті та огляд його внеску до різних 
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областей філософії. Вони хронологічно організовані, простежують розвиток 

мислення Р. Рорті і розглядають всі основні теми та суперечки, що стосуються 

творчості філософа. Це праці таких авторів, як Нейл Гросс «Ричард Рорті: 

становлення американського філософа» («Richard Rorty: The Making of an 

American Philosopher») [122], Майкл Бекон «Ричард Рорті: Прагматизм і 

політичний лібералізм» («Richard Rorty: Pragmatism and Political Liberalism») 

[98], Алан Малачовскі «Ричард Рорті» («Richard Rorty») [134], Ричард Румана 

«Про Рорті» («On Rorty») [167], Девід Холл «Ричард Рорті: Пророк і поет 

нового прагматизму» («Richard Rorty: Prophet and Poet of the New Pragmatism») 

[123], Рональд Кейперс «Ричард Рорті» («Richard Rorty») [133], Гідеон Калдер 

«Великі філософи: Рорті» («The Great Philosophers: Rorty») [105] та ін. 

По-друге, багато дослідників присвячують свої роботи окремо вивченню 

герменевтики Р. Рорті та специфіці його інтерпретації творчості інших 

філософів. Наприклад, у контексті вивчення взаємозв’язку між Дж. Дьюї та 

Р. Рорті варто звернутися до досліджень Томаса Александера [96], Гарі 

Бродскі [103], Джеймса Кембелла [107], Константіна Коленди [131], Коліна 

Купмена [132]; між Р. Рорті та Ж. Дерріда – до Джона Капуто та Лоренцо 

Фабрі [118]; між Р. Рорті та Д. Девідсоном – до Марії Баграмян та ін. 

Російський дослідник Л. Писарчик у статті «Герменевтика Р. Рорті» доступно 

реконструює головні аргументи переваги герменевтики над традиційною 

епістемологією у системі філософа, наголошуючи на тому, що перша цікавить 

філософа не як «наука про дух», а як цілісний досвід про світ та як можливість 

самотворення людини в її спілкуванні [43, с. 56]. Праця Гідеона Калдера 

«Політика редескрипції Рорті» («Rorty’s Politics of Redescription») [106] 

демонструє приклад атаки на Р. Рорті, де автор через критику філософії 

редескрипції намагається відстояти неспроможність рортівського анти-

фундаменталізму і необґрунтованість його соціально-політичних пропозицій.  

По-третє, антології та статті, що звертаються до окремих питань 

творчості Р. Рорті (критики епістемології, концепції іронії, солідарності або 

випадковості, етичних поглядів, розуміння культурної політики, фемінізму, 
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віри у можливості ліберальної демократії тощо). Цей напрям є неосяжно 

широким і наочними прикладами цього можуть слугувати різні збірники есе: 

«Рорті і прагматизм: філософ відповідає своїм критикам» («Rorty and 

Pragmatism: The Philosopher Responds to his Critics») [146], «Рорті і його 

критики» («Rorty and His Critics») [145], «Ричард Рорті: критичні діалоги» 

(«Richard Rorty: Critical Dialogues») [143]. У них можна знайти як критичні 

зауваження Акіля Білгремі, Жака Бувересса, Роберта Брендома, Жана-Клода 

Вольфа, Дональда Девідсона, Даніеля Деннета, Юргена Габермаса, Джона 

МакДавелла, Хіларі Патнема, Бйорна Ремберга, Сьюзан Хаак, Тельми Левін та 

багатьох інших західних критиків, так і відповіді Р. Рорті на них
1
. 

Навіть при досить широкій інтернаціональній популярності праць 

Р. Рорті, не існує жодної його школи або певних сталих послідовників 

філософа. На відміну від Ж. Дерріда і М. Фуко, буде важко знайти хоча б 

одного мислителя, який буде стверджувати, що він рортіанец. Не викликає 

сумнівів, що за останні сорок років високоерудовані, оригінальні та 

винахідливі по-суті праці Р. Рорті набули шаленої популярності серед 

американських та європейських дослідників. І стало вже банальністю називати 

серед основних досягнень філософа сучасне відродження традицій 

прагматизму, адже вплив Р. Рорті давно вийшов за межі філософії. Вірний 

своїй орієнтації на спадок Дж. Дьюї, мислитель писав для більш широкої 

аудиторії. У цьому контексті важливо звернути увагу на три важливі моменти: 

по-перше, популярність постмодерністського контексту, в якому Р. Рорті бере 

ідеї прагматизму, допомогла привернути до них більше уваги, але, водночас, 

не існує сталої думки щодо того, які це матиме наслідки; по-друге, 

інтерпретація Р. Рорті «класиків» прагматизму викликала свіжий інтерес, 

однак, водночас, спровокувала завзятий захист більш точних та філософсько 

правильних варіантів таких інтерпретацій; по-третє, власне рортівська версія 

прагматизму привернула увагу деяких прихильників-ентузіастів, але, 

водночас, ще більше віддалила тих, хто підтримував іншу сторону і посилила 

                                                 
1
 Вражає, що Р. Рорті написав індивідуальну відповідь до кожного есе з цих колекцій.  
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підозри щодо філософської неспроможності прагматизму.  

Наступна особливість критичної літератури про Р. Рорті розкривається у 

тому, що більшість досліджень носить однозначно ворожий і гіперкритичний 

характер
2
. Публікація праці «Філософія та дзеркало природи» 1979 року, 

фактично, розгнівала майже всіх домінантних у той час аналітичних філософів 

в Америці. Вони сприйняли цю працю як «зраду Іуди» [102, p. 17]. Показово, 

що у праці Ричарда Румана «Ричард Рорті: Анотована бібліографія критичної 

літератури» («Richard Rorty: Annotated Bibliography of Secondary Literature»), 

де він називає та коротко рецензує написані щодо творчості Р. Рорті 

монографії та статті, лише невелика кількість є «дружньою до Рорті» [142, p. 

ix]
3
. Ця праця була видана 2002 року і містить опис понад 1200 (!) 

бібліографічних показників. Гостро усвідомлюючи цю дивину Р. Румана 

говорить: «Якщо популярність людини визначається його ворогами, то Ричард 

Рорті, дійсно, надзвичайно популярна людина» [167, p. xi]. Але дослідник не 

може пояснити таку кількість негативних реакцій. А. Малачовскі вважав це 

наслідком глибокого та серйозного нерозуміння багатьма критиками головних 

інтенцій Р. Рорті. 

Серед негативних реакцій присутні як помірна критика (щось можна 

прийняти, але решту – ні, наприклад, у Ричарда Бернштайна)
4
, так і відвертий 

сарказм (як у випадку з Ентоні О’Хіером) або пряма ворожість (як у випадку з 

Джозефом Марголісом [38] та Жаном-Клодом Вольфом [10]). Враховуючи те, 

що більшість критичних оцінок та атак на Р. Рорті були зумовлені його 

сміливими припущеннями щодо різних тем (епістемологія, проблема розуму і 

                                                 
2
 А. Малачовскі з цього приводу задає цікаве питання: «Якщо погляди Рорті настільки хибні , чому його 

філософські критики так швидко наставляють свою риторичну зброю на них?» [134, p. 139]. 
3
 Перераховує декілька статей та книг, серед яких: Rosenbaum S. E. Rortian Rationality // Metaphilosophy – 

1986. – № 17. – P. 93-101; Verges F. G. Rorty and the New Hermeneticus // Philosophy. – 1987. -№ 62. – Р. 

307-323; Nielsen K. After the Demise of the Tradition: Rorty, Critical Theory, and the Fate of Philosophy. – 

Boulder, CO: Westview Press, 1991. В останній, автор, звертаючись до дебатів і проблеми  про «кінець 

філософії» і спираючись на Л. Вітгенштейна, В. Куайна, Д. Девідсона, Ю. Габермаса, М. Фуко та інших, 

розвиває аргументи Р. Рорті і розробляє цілісний, анти-фундаменталістський погляд на філософію.  
4
 Р. Бернштайн дав філософії Р. Рорті таку оцінку – «крок вперед, два кроки назад» і, тим не менш, 

визнавав, що саме він відродив інтерес до прагматизму. Надзвичайно доречним у цьому контексті є 

гостре зауваження Джеймса Райєрсона: «Очевидно, що кожен хто був враженим одним з аспектів роботи 

Рорті, одночасно таїть серйозні застереження щодо інших» [Ryerson J. The Quest for Uncertainty: Richard 

Rorty’s Pragmatic Pilgrimage, p. 42]. 
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тіла, лінгвістика, теорія референції, кореспондентна теорія істини, 

метафізичний реалізм та ін.), деякі негативні відгуки цілком зрозумілі, адже 

вивчення спадку філософії вимагає значних затрат часу та зусиль і ті, хто 

присвятив себе захисту певної філософської позиції завжди всіляко 

захищають свою «територію від загарбників». Наприклад, такі дослідники 

творчості Р. Рорті, як Ж.-К. Вольф, Х. Патнем та Ф. Фаррел говорили про 

утопічність та декларативний характер основних тез рортівської прагматичної 

програми, адже він не зміг розробити чіткого механізму заміни одного 

словника на інший, а також він не пояснив, в чому виражається панування 

слова над думкою. Російський дослідник І. Джохадзе продовжує цю лінію 

наведення «темних місць» у творчості Р. Рорті і запитує: «Де проходить межа, 

що поділяє «cтарі» та «нові» дискурси, лінгвістичні, соціокультурні практики і 

«словники»? Як визначити, застарів словник чи ні? Нарешті, якщо визнати, що 

стверджувана Р. Рорті пряма і суворо діахронічна залежність між еволюцією 

мови та визначеними процесами в соціальній сфері дійсно мають місце, то 

наскільки ця кореляція «об’єктивна», чи носить вона закономірний (або тільки 

«випадковий») характер, чи є незворотною і в чому, по-суті, конкретно має 

вираження?» [16, с. 99]. І дійсно, Р. Рорті не надає жодних відповідей на ці 

питання, тому що він говорить зовсім про інше, а не тому що не має 

відповідей. Р. Рорті не намагається пояснити всі технічні тонкощі, наприклад, 

власної концепції літературної культури, у багатьох випадках він просто 

вмовляє читачів прийняту певну точку зору, розкриваючи користь від 

прийняття такого рішення. Загалом, для філософа є неможливим існування 

універсального, привілейованого словника (або мовної гри); кожен словник 

по-своєму є самодостатнім та «скінченним», тобто обмеженим у часі свого 

існування та просторі свого функціонування. Вибір словників відбувається з 

прагматичних причин. Р. Рорті стверджує: «Відповідно до власних приписів, я 

не збираюся пропонувати аргументів проти словника, який я хочу замінити. 

Натомість, я спробую зробити привабливішим словник, до якого схиляюся, 

демонструючи, як він може бути використаний при описі різноманітних тем» 
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[150, p. 9]. Його стратегія: дискредитувати словник, в якому містяться 

формулювання цих заперечень, змінити предмет розмови, не дати можливості 

опоненту  обрати «зброю і територію для нападу», а, отже, зустріти його 

критику підготовленим. Чи не тому Р. Рорті був таким блискучим опонентом у 

дискусіях?! 

Коли в 1980-х роках його твори почали охоплювати більше соціальних і 

політичних тем, Р. Рорті був відразу розкритикований зі сторони правих і 

лівих політичних американських сил, одночасно як небезпечний релятивіст та 

як апологет status quo. Р. Рорті обговорює цю реакцію в автобіографічному есе 

«Троцький та дикі орхідеї» («Trotsky and the Wild Orchids»). Так, 

консервативні борці за культуру (журналіст Ніл Козоді, теолог Ричард 

Ньюхауз, політик Харві Менсвілд, філософ Джон Серль) вважають його 

занадто «самозадоволеним» і зараховують філософа до «ірраціональних, 

деконструктивних, розгнузданих і глузливих інтелектуалів, чиї роботи 

послаблюють моральні підвалини молоді» [179, p. 500]. У свою чергу, ті, хто 

притримувався лівих політичних поглядів (Шедлон Воллін, Террі Іглтон, 

Джонатан Куллер, Ричард Бернштайн) вважають Р. Рорті «безвідповідальним» 

і «інтелектуальним снобом, що турбується лише про дозвільну культурну 

еліту, до якої ми самі належимо» [179, p. 500, 501]. Цікавою та показовою є 

стаття Джона Штура «Рорті як Елвіс: Реконструкція метафізики Дьюї» («Rorty 

as Elvis: Dewey’s Reconstruction of Metaphysics»), де він написав: «Рорті – це 

Міллі Ванілла
5
 лібералізму, просто ворушить губами наспівуючи старого 

Елвіса: «Не будемо жорстокими» [176, p.126]. У свою чергу, Евгеній Галтон 

називає плюралізм Р. Рорті «фрагматизмом», який жодним чином не 

пов'язаний з прагматизмом Дж. Дьюї, Дж.Г. Міда, В. Джеймса та Ч. Пірса 

[124, p, 336].  

Окрім академічного негативу «найвищої якості» західна критика 

демонструє приховане захоплення творчістю Р. Рорті, а також бажання 

                                                 
5
 Міллі Ванілла були однією з найпопулярніших груп кінця 1980 -х-початку 1990-х. Їх успішна діяльність 

була припинена скандалом, в результаті якого з'ясувалося, що вокальні парті ї, використані в треках, не 

належать учасникам групи. 
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звільнити її від неправильного розуміння та надмірного критицизму. Так, 

дійсно, глибоке прагнення проаналізувати та дослідити головні інтенції 

«американського бунтаря» притаманне роботам Крістофера Воперіла [180; 

181], Ричарда Румана [167], Алана Малачовскі [134]. Окремої уваги 

заслуговує багатотомна онтологія «Ричард Рорті» під редакцією 

А. Малачовскі
6
, де проаналізовано, хронологічно і тематично, кожен аспект 

мислення Р. Рорті, а «класичні» есе про філософа від Хіларі Патнема, 

Дональда Девідсона і Деніеля Деннета доповнено сучаснішими від Кейт 

Топпер, Рут Анни Патнем, Корнеля Веста та інших. Всі вище названі автори 

монографій досягли успіху там, де більшість коментаторів зазнали невдачі: 

вони полишили спроби відшукати «справжнього Рорті» і зосередили увагу на 

«корисній» інтерпретації філософії Р. Рорті. Тобто К. Воперіл, Р. Румана 

разом з А. Малачовскі поставили собі завданням дослідити, що саме Р. Рорті 

намагається відкрити. Вони закликають вивчити важливі питання, підняті 

філософом у ключових працях та очищують шлях для належного розгляду 

того, наскільки рортівські головні питання є соціально та інтелектуально 

корисними [134, p.6]. Зокрема, ці дослідники ув’язують творчість Р. Рорті з 

поняття Bildungsroman
7
.  

Серед російських інтелектуалів також існує доволі стійкий інтерес до 

                                                 
6
 Richard Rorty / ed by A. Malachowski. – London: Sage Publications, 2002. – 4 vols.:  

1 vol. – Philosophy: у цій частині зосереджено увагу на тому, як був оцінений рортівський вклад в 

аналітичну філософію його сучасниками та досліджується як його більш пізні, пост-аналітичні, твори 

співвідносяться з традиційними філософськими темами, типу «істина» та «реалізм».  

2 vol. – Post-Analytic Pragmatism: у цій частині досліджується «пост аналітичний прагматизм Р. Рорті». 

Автор починає з аналізу питання, як філософ готувався до повороту до прагматизму, а потім досліджує 

більш уважно вид і версію прагматизму, який Р. Рорті описав. Разом з тим, ця частина містить дискусії 

подібного прагматизму, що випливає з «Philosophy and the Mirror of Nature» (1979) and «Consequences of 

Pragmatism» (1982). 

3 vol. – Politics, Irony and Solidarity: у цій частині зосереджено увагу на концепції «іронії» Р. Рорті та її 

співвідношенні з політичними поглядами філософа. 

4 vol. – Culture, Interpretation and Conversations: заключна частина розглядає погляди Р. Рорті на філософію 

як форму культурної бесіди та обговорює його інтерпретації або «асигнування» інших філософів. 

Особливий інтерес тут представляють його свідчення щодо континентальних філософів, таких, як Г. 

Гегель, М. Хайдеггер і Ж. Дерріда, де визнано, що один з найбільш важливих внесків Р. Рорті у 

громадську думку полягає в тому, що він зробив праці цих філософів більш доступними для читачів, 

незнайомих з континентальною традицією. Том 4 також наводить повну бібліографію робіт філософа та 

деяких його найважливіших критиків, яка буде безцінним ресурсом для дослідників і студентів.  
7
 Зазвичай перекладається як «виховний роман» або «формуючий роман». Тип роману, що отримав своє 

поширення за часів Просвітництва і має своєю метою особистісне формування та самопізнання головного 

героя. Значення слова походить від слова «Bildung» - самовдосконалення або самоформування. Сам 

Р. Рорті натомість «Bildung» вживає «наставництво» (edification). 
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творчості Р. Рорті. Ще наприкінці 90-х років на російську мову було 

перекладено три праці Р. Рорті: «Случайность, ирония и солидарность» (1996) 

[62] «Философия и зеркало природы» (1997)
8
 [67], «Обретая нашу страну: 

политика левых в Америке ХХ века» (1998) [54], а також деякі статті та 

уривки
9
. Серед робіт російських авторів найґрунтовнішими історико-

філософськими дослідженнями є монографії Н. Юліної «Постмодерністський 

прагматизм Ричарда Рорті» (1998) [95], І. Джохадзе «Неопрагматизм Ричарда 

Рорті» (2001) [16] та П. Казначеєва «Філософія неопрагматизму і теорії 

свободи в сучасному лібералізмі» (2002) [28]. Ці праці є російськими 

відповідниками західних інтелектуальних біографії, що зосереджені на 

проблемно-критичному аналізі філософської концепції Р. Рорті. Н. Юліна 

акцентує увагу на «антиметафізичних новаціях» Р. Рорті та його 

взаємостосунках з аналітичною, позитивістською філософією, оскільки саме 

ці аспекти, на її думку, є ключовим у розумінні всієї його філософської 

творчості. У результаті, дослідниця критикує Р. Рорті за прояви радикального 

релятивізму і теоретизму, що не має систематичного характеру, а тому його 

постмодерністський виклик раціоналістичній думці лише мотивує до 

вироблення нової, витонченішої контраргументації та удосконалення 

інструментарію для вирішення конструктивних завдань [95, с. 98]. І. Джохадзе 

доповнює реконструкцію негативно-критичних компонентів творчості Р. Рорті 

комплексом соціально-культурних та етико-екзистенціальних положень, щоб 

мати змогу оцінити її як цілісну концепцію. У свою чергу, П. Казначеєв 

намагається провести аналіз соціально-політичних положень прагматизму 

Р. Рорті у зіставленні з основними положеннями ліберального світогляду. Всіх 

вище названих дослідників об’єднує прагнення «накинути на риторику Рорті 

дисциплінарну сітку філософії з відділеннями, що мають назву «онтологія», 

«гносеологія», «методологія» для пошуку конструктивних зерен серед уламків 

                                                 
8
 І. Джохадзе критикує цей переклад В. Целіщева: «На жаль, надмірно буквальний переклад проф. В. 

Целіщева, перевантажений повторами, неологізмами-кальками та транслітераціями (типу «фаундалізм», 

«контингенція», «тріангулярність» і т.п.), переклад багатослівний та дещо сумбурний, не надає точного 

уявлення про текст-оригінал і про деяких випадках навіть ускладнює розуміння його змісту» [18, с. 279].  
9
 Саме ці переклади є найбільш доступними для вітчизняного дослідника і читача.  
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руйнівної роботи» (О. Рибас). Критичний розбір ідей Р. Рорті представлений 

також у низці статей та рецензій Л. Бобрової, А. Грязнова, А. Колеснікова, 

М. Колопотіна, Л. Писарчіка, О. Рибаса, А. Рубцова, В. Руднєва, 

М. Семьонова, Р. Хестанова та ін.  

В Україні дослідження філософської спадщини P. Рорті тільки 

починається. Не можна сказати, що вітчизняний читач абсолютно незнайомий 

з сучасною американською філософією, адже серед професійних філософів 

наразі активізується інтерес до аналітичної та постпозитивістської традицій. 

Однак як вірно помітив І. Джохадзе, «помітну роль в інтелектуальному житті 

Америки в останні десятиліття грають «неакадемічні» філософи, соціальні 

вчені, історики та літературні критики – всі ті, хто віддає перевагу мислити, за 

словами Рорті, «за межами дисциплінарної матриці», і кого іноді називають 

«метафілософами» [18, с. 276]. Так, творчість Гарольда Блума, Юдіт Шкляр, 

Марі Гессе, Поля де Мана, Стенлі Кавелла зовсім не досліджена у вітчизняній 

перекладній літературі. Щодо творчості Р. Рорті, то переклади окремих есе 

Р. Рорті зробили Л. Онишкевич і М. Зубрицька («Самотворення і пов’язаність: 

Пруст, Ніцше і Гайдеґґер», 1996) [72], А. Богачов (російською мовою 

«Прагматизм и философия», 1995) [58], О. Соболь («Прагматизм і філософія», 

2000) [71]; В. Пазенко переклав 1996 року уривок з праці «Філософія і 

дзеркало природи» [73]. Незважаючи на те, що більшість праць філософа 

доступні мовою оригіналу, переклади змогли б сприяти швидшому 

знайомству вітчизняного інтелектуального оточення з його ідеями та 

допомогти у виході із надмірної залежності від оцінок, що запропоновані в 

західних та російських дослідженнях
10

. 

Серед вітчизняних дослідників, які займаються вивченням прагматизму 

Р. Рорті, можна назвати такі імена, як О. Варениця [6; 7], В. Лук’янець [36; 

37], Н. Поліщук [44; 45], В. Шевченко [93] та інші. Перелічені автори 

висвітили в публікаціях такі аспекти творчості Р. Рорті, як теоретико-

методологічні проблеми історії філософії (О. Варениця), концепція 

                                                 
10

 Узагалі, проблема створення власної перекладацької культури в Україні наразі дуже актуальна!  
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редескрипції, іронії, метафори (В. Шевченко); намагалися розкрити основний 

ідейний зміст його праць крізь призму комунітаризму, прагматизму 

(Н. Поліщук), постмодернізму (В. Лук’янець). Проте це лише малесенька 

крихта у порівнянні зі здобутками зарубіжної критики. Недостатнє 

дослідження творчості Р. Рорті у вітчизняній філософії пояснюється рядом 

причин. Перш за все тим, що це вимагає від дослідників обізнаності в 

різноманітних філософських традиціях і в сучасних зарубіжних філософських 

тенденціях, які Р. Рорті критикує, переописує чи використовує. За часів 

комуністичного режиму в умовах жорсткої цензури українські дослідники не 

брали участі у спеціально-філософських суперечках, що точилися на Заході 

(про науковий реалізм, філософії мови та окремим проблемам нео- і 

постпозитивістської епістемології). Це створює певні перешкоди для 

адекватної оцінки рортівської версій прагматизму. З іншого боку, рецепція 

поглядів Р. Рорті допоможе розширити «горизонти українського історико-

філософського дискурсу» [6, с. 35]. 

Відкритою для дослідників є також проблема визначення напрямку 

філософії Р. Рорті. Існує багато термінів, якими позначають творчість 

мислителя: пост-аналітичний прагматизм, неопрагматизм, 

антифундаменталізм, антирепрезентаціоналізм, антиреалізм, культур-

релятивізм, контекстуалізм, постмодернізм, натуралізм, елімінативний 

матеріалізм, нередуктивний фізикалізм, номіналізм, ліберальний іронізм і 

т.д.
11

 З них найважливішим є поняття «прагматизму». Однак його версія 

прагматизму однозначно не є «класичною» версією. На нашу думку, корисним 

для характеристики «зрілого» етапу творчості Р. Рорті стане термін 

«постпрагматизм».  

                                                 
11

 Навіть, сам Р. Рорті постійно перебував у процесі власного самовизначення, адже у всіх його працях 

розсіяні безліч ярликів, прикріплених ним самостійно: «ми антирепрезентаціоналісти» [164, p. 75; 152, 

p. 11n23], «ми Західні ліберальні інтелектуали» [179, p. 234], «ми прибічники солідарності»  [179, p. 238], 

«ми прагматисти» [149, p.169; 179, p. 324; 164, p. 206, 208], «нас пастирів Буття» [151, p. 5], «ми освіченні 

пост-Куніанці» [152, p. 96], «ми антиесенціалісти» [153, p. 63], «ми модерністи» [153, p. 208], «ми 

буржуазні ліберали» [152, p. 203], «ми Дьюїанці» [152, p. 212; 153, p. 124], «ми прагматичні терапевти 

вітгенштайніанського зразка» [151, p. 104]. 
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Сам термін «постпрагматизм» є доволі новим і відносно не розробленим у 

філософському співтоваристві. На Заході, він найчастіше вживається для 

підкреслення постмодерністського характеру прагматизму – «прагматизм як 

постмодернізм» (Ларрі А. Хікмен, Н. Юліна) [125; 94]. Схоже, дослідник 

Норман Дензін у статті «Постпрагматизм» через короткий аналіз основних 

етапів розвитку класичного прагматизму говорить про постмодерний період, 

куди зараховує прагматизм Р. Рорті, універсалістський прагматизм 

Ю. Габермаса, прагматичну літературну критику Стенлі Фіша, соціально-

демократичний прагматизм феміністичного спрямування у працях Ненсі 

Фрейзер, постструктуралістський прагматизм Аргуна Аппадураї та ін. [111, 

p.61, 67-73]. Однак чіткого, сталого визначення для поняття «постпрагматизм» 

автор не дає, адже не існує цілісного постпрагматичного напряму в теорії 

прагматизму, існують лише різні, сучасні його версії, які виходять за межі 

«норми» та, зазвичай, зосереджують увагу на критиці редукціонізму й 

реалізму, а також оновленні культурно-політичних орієнтирів людського 

співтовариства. 

Дійсно, коли намагаєшся розібратися у творчості Р. Рорті важливо 

пам’ятати, що його ідеї були у багатьох моментах співзвучні постмодернізму, 

хвиля якого у 1970-ті роки докотилася до американського континенту, а саме: 

недовіра до об’єктивних та всезагальних теорій, деконструкція теорії 

відповідності, акцент на «приватному» прочитанні тексту, першість 

метафоричного смислу і т.п. При цьому, важливо пам’ятати, що Р. Рорті не 

був постмодерністом «європейського зразка». По-перше, прагматистський 

проект Р. Рорті та постмодерністський проект мали різні соціально-політичні 

цілі. Так, американський прагматист вважав за можливе зберегти 

просвітницькі демократичні ідеали щодо політичного лібералізму без пошуку 

їх філософського підґрунтя в раціональності та об’єктивності. По-друге, 

філософ використовував для побудови своє філософської системи не тільки 

ідеї Ж. Дерріда, М. Фуко, Ж. Ліотара, а й Ф. Ніцше, М. Гайдеггера, 

Г.Г. Гадамера, Ю. Габермаса та інших не постмодерністів. Всіх європейських 
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мислителів, до ідей яких Р. Рорті був небайдужий, він об’єднав поняттям 

«постніцшеанська філософія». 

У дисертаційній роботі А. Золкіна під назвою «Мова та культура в англо-

американській аналітичній філософії ХХ століття» обговорюється пропозиція 

Р. Рорті розглядати герменевтику та постструктуралізм як життєздатні форми 

філософії мови, що, у свою чергу, робить адекватним «постпрагматизм 

сучасної культурної ситуації»
12

. Українська дослідниця постнекласичної 

методології Л. Дротянко у праці «Феномен фундаментального і прикладного 

знання» також декілька разів називає Р. Рорті засновником і представником 

постпрагматизму [21, с.233, 234], посилаючись при цьому на Дж. Боррадорі [5, 

с.78]. Однак ні А. Золкін, ні Л. Дротянко не описують меж, контекст та 

особливостей цього поняття. 

Алан Малачовскі говорить про «постпрагматичні питання» у філософії 

Р. Рорті, коли аналізує «нову територію», куди приводить читача праця 

«Випадковість, іронія та солідарність» [134, p. 125]. Саме в ній, на думку 

дослідника, Р. Рорті перейшов до вивчення такого роду питань, що, хоча і 

постали з добре відомої позиції прагматистів, мають тісніший зв'язок з 

континентальною філософією та теорією сучасної літературної критики. Це 

надає філософу більше можливостей і більше нових тем. Фактично, мова йде 

про концепцію нової, літературної культури та можливості політичного 

лібералізму. Саме на цих домінантних темах і буде зосереджено наше 

дослідження. 

Перевага терміну «постпрагматизм» над терміном «неопрагматизм» 

відносно творчості Р. Рорті обумовлена історичними передумовами. Так, в 

історії розвитку американського прагматизму, можна виділити такі 

взаємопов’язані етапи: ранньомодерний етап (кін. ХІХ ст. – 1940-ві рр.) – 

охоплює творчість В. Джеймса, Ч. Пірса та Дж.Г. Міда, в яких розвиваються 

ідеї емпіричного прагматизму; модерний етап (1930-ті – 1940-ві рр.) – розквіт 

                                                 
12

 Див. Золкин А. Л. Язык и культура в англо-американской аналитической философии XX века: дис. … 

доктора филос. наук: 09.00.13 / Андрей Львович Золкин. – Тула, 2005.  
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прагматизму інструменталістського характеру у працях Дж. Дьюї; етап 

неопрагматичних концепцій аналізу, коли аналітичні філософи (В. Куайн, 

Д. Девідсон, В. Селларс, Х. Патнем та ін.) переорієнтували прагматизм на 

вивчення мови. Спробу Р. Рорті ж переорієнтувати прагматизм на вивчення 

культурно-політичних питання, спираючись одночасно на спадок 

прагматизму, окремі ідеї аналітичної традиції та новації постмодернізму, 

логічно віднести до нового, постпрагматичного етапу розвитку прагматизму. 

Кожен історичний період презентує різний набір епістемологічних, 

онтологічних та політичних проблем для теорії прагматизму. Головне 

положення прагматизму можна так сформулювати: намагаючись наповнити 

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

знаходимося як людські істоти, обтяжені переконаннями та практиками. У 

часи ранньомодерного та модерного етапу артикулюються два напрями 

прагматизму: м’який, інтерпретативний прагматизм В. Джеймса, що 

наголошував на важливості практичних, особистісних, емоціональних 

наслідків від ідей; та прагматичний інструменталізм Дж. Дьюї, Дж.Г. Міда та 

Ч. Пірса, що ототожнював прагматизм з науковим методом, а істину з такими 

ідеями та діями, що працюють на суспільне благо та чиї наслідки 

задовольняють потреби та бажання соціуму. Р. Рорті багато бере з творчості 

«класичних» прагматистів. Так, наприклад, спираючись на Дж. Дьюї, він 

говорив про прагматизм та Америку як про символи надії й «меліористичний, 

експериментальний каркас для процесу мислення» [128, p. 24]. Однак існують 

важливі відмінності між ними; у Р. Рорті – література займає місце науки, 

публічний дискурс розчиняється в приватній розмові, зникає теорія людського 

«Я» тощо. Рортівський прагматизм містить опис сучасних філософських та 

нефілософських проблем, він гостріший та «краще оформлений» з погляду 

читача ХІХ ст. Поєднання прагматичної традиції з власною концепцією 

культурного розвитку та морального прогресу формулює особливу 

«рортівську» версію постпрагматизму. 
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У 20-ті роки минулого століття класичний прагматизм, не змігши 

включитися у загальний потік аналітичної філософії, входить у затяжну кризу, 

яка б могла привести до закономірного його розпаду, якщо б не з’явилася 

лінгвістична філософія. Серед її положень можна виділити наступні: 

плюралізм мовних ігор та положення про неможливість універсальної мови 

науки, відмова від пріоритету логічної мови відносно буденної, розгляд мови 

як дії, увага до практичного впливу тверджень та фраз і т.п. Такі положення 

при вмілій інтерпретації цілком можливо було привести до положень 

прагматизму. Цю важку та відповідальну роботу першим проробив В. Куайн, 

який переорієнтував прагматизм із вивчення досвіду на вивчення мови та 

включив у його проблематику логічний аналіз, таким чином, перетворив його 

на форму аналітичної філософії. Саме тоді стали говорити про 

«неопрагматизм», а точніше про неопрагматичні концепції аналізу! Цей 

термін також цілком доречний для позначення прагматистсткого характеру 

концепцій аналізу такий мислителів, як Д. Девідсон, В. Селларс, Т. Кун, 

П. Фейєрабенд, творчість яких Р. Рорті дуже високо цінував та активно 

використовував для своєї постаналітичної критики репрезентаціоналізму та 

реалізму. Однак він не був справжнім «неопрагматистом» у цьому сенсі, адже: 

по-перше, Р. Рорті вийшов за межі як класичного прагматизму, так і 

аналітичної традиції, він був пост-аналітиком; по-друге, вся його 

деструктивна критика західноєвропейської есенціалістської традиції була 

спрямована не на побудову нової лінгвістичної філософії або концепції 

аналізу, а на виявлення елементів та зрощення поетичної культури та на 

заохочення до побудови демократичної утопії, описаних ним у дусі Дж. Дьюї.  

У нашому дослідженні, ми робимо акцент на тому, що поєднання 

«прагматизму» з префіксом «пост-», що посилює відмінність від всього того, 

чим так пишалася американська філософія до Р. Рорті. Цей термін підкреслює 

характер філософування Р. Рорті за межами будь-якої традиції. Разом з тим, 

його філософія має як американські, так і європейські відтінки, що зумовлені: 

по-перше, довгими роками роботи мислителя на аналітичну традицію; по-
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друге, боротьбою з нею, спираючись на ідеї аналітичних філософів; по-третє, 

незмінною орієнтацією на традиції американського прагматизму, в основному 

філософію Дж. Дьюї, але використанням їх для власних потреб; по-четверте, 

захопленням ідеями та смілим стилем окремих представників європейської 

філософії ХХ ст.; по-п’яте, надання великої ролі поглядам «неакадемічних» 

філософів, соціальних вчених, істориків та літературних критиків. 

Важливо наголосити на тому факті, що прагматизм Р. Рорті теоретично 

трансформувався і змістовно збагачувався протягом всього життя філософа. 

Поступово сукупність антирепрезентаціоналістських, прагматичних ідей 

мислителя виходить на нову територію й переростає у більш конкретну 

стратегію для самокритики та культурно-політичного реформування 

співтовариств. Логічно припустити, що постпрагматичні аспекти 

найочевидніші у «зрілій» його версії, що розкривається у праці «Випадковість, 

іронія та солідарність», чотирьох частинах «Філософських досліджень» 

(«Об’єктивність, релятивізм та істина», «Есе про Гайдеггера та інших», 

«Істина і прогрес», «Філософія як культурна політика»). Ці праці представили 

відомий рортівський мотив заміни знання на надію, достовірність на творчу 

уяву, а поняття реальності, розуму та природи чогось на ідею покращення 

людського майбутнього. Р. Рорті стверджував, що «філософія повинна 

перестати намагатися забезпечити цілковиту впевненість і має, натомість, 

заохочувати те, що Емерсон називав «впевненість у своїх силах» [153, p. 34]. 

У цих працях філософія розглядається мислителем як інструмент для змін, а 

не герметизація status quo, відкидається ідея філософії як джерела і гаранту 

високих моральних та соціальних цінностей. У Відні та Парижі 1993 року 

Р. Рорті дав серію лекцій під назвою «Надія натомість знання»
13

, які об’єднали 

його найсуттєвіші твердження щодо концепції соціальної та політичної зміни: 

«Самотворення Емерсона в масштабі співтовариства» [153, p. 34]. Саме тут 

                                                 
13

Вони складалися з трьох частин: «Істина без співвідношення з реальністю» («Truth without 

Correspondence to Reality»), «Світ без субстанції чи есенції» («A World without Substances or Essences»), 

«Етика без принципів» («Ethics without Principles»). Пізніше були надруковані у праці «Філософія і 

соцільна надія». 
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Р. Рорті визначив специфічно американські положення прагматизму (істина 

без співвідношення з реальністю, світ без субстанції чи есенції, етика без 

принципів), використовуючи це як основу для побудови власної версії 

прагматизму.  

 

1.2. Поняття «редескрипції» як метод дослідження та джерело для 

культурно-політичних змін 

 

Однією з основних причин негативного ставлення критиків до Р. Рорті 

стала його вільна прагматична стратегія у прочитанні окремих мислителів. 

Існує величезний масив претензій від дослідників Дж. Дьюї, шанувальників 

Ч. Пірса, прихильників В. Джеймса, захисників Х. Патнема, колег 

Д. Девідсона, послідовників М. Гайдеггера, Ж. Дерріда, Ф. Ніцше, 

Г. Гадамера, фемінізму та інші. Показово, що найбільше американських 

філософів розлютила манера використання та «зловживання» Р. Рорті 

філософією Дж. Дьюї й та «удавана безтурботність», з якою він за примхою 

використовував або ігнорував ключові ідеї та зобов’язання перед 

прагматичною традицією. Так, кількість критичної літератури, де 

центральною темою є рортіанське зловживання філософії Дж. Дьюї, досягла 

на сьогодні вражаючих розмірів. Очевидні ранні «набіги» на цю область 

можна знайти у працях Томаса Александра, Ричарда Бернштайна, Гарі 

Бродскі, Джеймса Кемпбелла, Константіна Коленди та Ральфа Сліпера. Значна 

кількість прихильників та учнів Дж. Дьюї називають рортівську інтерпретацію 

його філософії руйнівним та викривленим в найважливіших аспектах, адже 

воно містить багато переконань та тез, котрі Дж. Дьюї ніколи б не відстоював. 

У даному випадку, Ларрі Хікмен озвучив загальне нарікання всіх критиків: 

«Рорті може описувати себе як «послідовника» Дьюї […], але його Дьюї – це 

той, якого я не можу визнати» [125, p. 59]. На думку Р. Вестбрука, 

запозичення Р. Рорті з філософії Дж. Дьюї дуже вибіркові, що дозволяє йому 

«пов’язати прагматизм з моднішими течіями думки і тим самим надати образу 
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Дьюї модніших характеристик» [184, p. xiin9].  

Перед аналізом джерельної бази та особливостей постпрагматизму 

Р. Рорті, варто зосередитися на тому оригінальному способі, за допомогою 

якого наш мислитель міг експериментувати з минулим та виправдовувати свої 

сміливі, вибіркові інтерпретації творчості різних філософів. Адже Р. Рорті 

намагався змінити погляд не тільки  на предмет дослідження, але й на процес 

дослідження, який він згодом називає «редескрипцією» («redescription»)
14

. 

Дослідження можливостей переопису важливе, оскільки дозволить нам 

«тлумачити Р. Рорті з користю» (К. Воперл) [180, p. 125] та, можливо, 

допоможе подолати той «комунікаційний розрив», тобто міру «несумірності» 

та «невідповідності», що існує між роботами Р. Рорті та його критиків 

(А. Малачовскі) [134, p. 163]. Разом з тим, це поняття має надзвичайно 

важливу конструктивну роль в його антифундаменталістській програмі як 

джерела для можливого культурно-політичного реформування співтоварист.  

Оскільки, за логікою Р. Рорті, досягнення завершеного, універсального 

словника для людства неможливе, а сам процес референції неосяжний при 

недоступності чітко зафіксованого та загальноприйнятого критерію, тоді мову 

потрібно вести не стільки про опис оточуючого світу, скільки про переопис та 

переосмислення концепцій історичного минулого, тобто про редескрипцію. 

Такої важливості процесу переопису Р. Рорті вдалося надати завдяки культур-

релятивістському розумінню історії: не теологічний, закономірний процес 

розгортання наперед визначеної ідеї, а як відкритий безкінечний простір 

трасформацій та переінтепретацій, що створюється людьми («history» = 

«story»).  

На ранньому етапі творчості Р. Рорті вже близька тема поєднання різних 

традицій для вирішення проблем філософії та переопису для дослідження 

минулого, хоча тоді він вживав інший термін – «переозначення» (redefinition). 

Так, у статті «Новітня метафілософія» («Recent Metaphilosophy», 1961) він 

                                                 
14

 Переважна більшість російських та вітчизняних дослідників, таки як І. Джохадзе, І. Хестанова, 

Р. Хестанов, В. Целіщев, Н. Юліна та інші, перекладає термін «redescription» або як «редескрипція» або 

«переопис». Надалі в роботі ми будемо вживати ці два поняття як цілком взаємозамінні.  
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звертав увагу на той факт, що завдяки здатності філософів до «зміни правил» 

мовної гри, в основному за рахунок зміни релевантного критерію, «будь-який 

метафізичний, епістемологічний чи аксіологічний аргумент може бути 

переможений переозначенням» [159, p. 299]. Тому, Р. Рорті, передбачаючи те, 

про що він буде писати у пізніший період, зауважує, що «не залишається 

нічого іншого, крім зробити потребу чеснотою та вивчити власне цей процес 

переозначення» [159, p. 301].  

Уперше Р. Рорті використав термін «редескрипція» в есе «Картезіанська 

епістемологія та зміни в онтології» («Cartesian Epistemology and Changes in 

Ontology», 1970), де показав як різні ідеї в онтології узгоджувалися в процесі 

переопису, викликаного прийняттям або неприйняттям певних випадкових 

передумов [148 p. 278, 279]. Звертаючись до Р. Декарта і до онтологічного 

питання, «Що насправді реальне?», Р. Рорті приходить до висновку, що 

способи відповіді на це питання залежать від історичних епох. Його точка 

зору полягає в тому, що «критерій для відповіді на це питання змінили в 

сімнадцятому столітті та змінюють зараз»
 
[148, p. 274]. Чому відбувається така 

зміна? Насамперед, це результат вузькоспеціалізованих філософських 

суперечок, що більше не зацікавлені в оцінці окремих концепцій, котрі 

втратили свою привабливість. Із натяком на тезу В. Селларса, що «принцип 

даності – це Міф»
15

, Р. Рорті говорить про «принцип відносної непорушності» 

(«principle of the relativity of incorrigibility»): «Речення, що використовується 

для вираження непорушного знання, не справа особливого зв’язку, який 

тримається між суб’єктами, що пізнають і певним об’єктом, котрий згадується 

в цьому реченні, а справа способу, в який речення вписується в мову певної 

культури й у середовище її користувачів у цей момент часу» [148, p. 282]. З 

цього видно, що у той час філософ використовував термін «редескрипції» не  

для пояснення вибірковості власного способу пізнання, а для позначення 

                                                 
15

 Мається на увазі критика філософом-аналітиком Вілфрідом Селларсом доктрини про «безпосередньо 

дане» знання в досвіді. Воно абсолютне, незалежне, не потребує якихось доказів та служить основою для 

усякого емпіричного дослідження. На противагу цьому В. Селларс висуває вчення про те, що відчуття та 

сприйняття стають «даними», тільки якщо інтерпретовані в певній мовній системі. 
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важливості іншої, пов’язаної з цим, ідеї – принципу відносної непорушності. 

Разом з тим, вже тоді Р. Рорті сприймає будь-яке авторське додавання до 

історії як «переінтерпретацію попередніх переінтерпретацій ще більш ранніх 

переінтерпретацій» [149, p. 92]. 

У праці «Випадковість, іронія та солідарність» («Contingency, irony and 

solidarity», 1982) редескрипція фактично стає методом для самого Р. Рорті: 

«Ми переописуємо самих себе, свою ситуацію, своє минуле в термінах і 

порівнюємо результати з альтернативними переописами, які використовують 

словники альтернативних фігур» [150, p. 80]. Він пропонує сформований 

погляд на роль «іроніка» (рортівські дослідники нового зразка) та процес 

«переопису», через який іроніки генерують свої нові словник та, як наслідок, 

переглядається їхня моральна ідентичність. Виходячи з переконання Р. Рорті, 

що не існує нічого поза нашими самоописами (текстами), до чого можна було 

б апелювати та не існує способу дістатися до певної «внутрішньої природи» 

чи «реальної сутності», процес редескрипції дає змогу розширити коло 

інтересів так, що ми можемо контактувати з іншими словниками, які вплинуть 

на наш власний. Власне, крім реальних зустрічей з іншими людьми, 

найпростіший шлях розширити коло інтересів через книги, де ми можемо 

дізнатися про «дивних людей» та «дивні співтовариства» [150, p. 80]. 

Визначаючи літературних критиків («сильні поети») як «моральних 

порадників», Р. Рорті бачить їх основну роль в моральній рефлексії над 

різноманіттям культур. Такі фахівці сприяють встановленню контакту з 

людьми, а не з нелюдською реальністю. Саме тому література, журналістика 

та етнографія, а не філософія, теологія чи природничі науки, створюють 

можливість для знайомства з альтернативними скінченними словниками 

(«final vocabulary»), роблячи їх більш націленими на загальну мету 

демократичного життя.  

Конкретним різновидом редескрипції у Р. Рорті є процес 

реконтекстуалізації, а саме переміщення «одних книг в контекст інших книг, 

одні образи в контекст інших образів» [150, p. 80]. Фактично, процес 
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реконтекстуалізації був лише більш вузьким поняттям для позначення того ж 

процесу редескрипції. Головне, що результатом цих процесів може стати 

трансформація та видозміна словників, якими співтовариства користуються, а 

також зміна термінів, якими вони формулюють наші уявлення про власну 

моральну ідентичність. Про саму ідею реконтекстуалізації можна детальніше 

прочитати в його есе «Дослідження як реконтекстуалізація: антидуалістична 

оцінка інтерпретації» («Inquiry as Recontextualisation: An anti-dualistic account 

of interpretation», 1988). Важливо зазначити, що цей підхід виник внаслідок 

того, що Р. Рорті раз і назавжди у своїх герменевтичних поглядах зробив 

акцент на інтерпретації. Зокрема, він не проводить межу між діяльністю 

філософа як оригінального автора та як ерудованого інтерпретатора. 

Інтерпретація тексту, за Р. Рорті, полягає не у відтворенні його початкового 

аутентичного смислу, а в створення смислу наново, переопису та 

реконтекстуалізації [152, p. 94]. На думку Р. Рорті, останній термін підкріплює 

погляд на нашу культуру як на все більш поетизовану, оскільки така прагне 

придумати якнайбільше контекстів для наших переконань, що, у свою чергу, 

більш притаманно мистецтву та літературі, а не природничим наукам [152, 

p. 100]. Потрібно залишити ідею, що існує привілейований контекст поза 

сіткою наших вірувань, щоб перейти до «пост-куніанського» погляду на науки 

[152, p. 95]. Потреба у ліквідації цієї ідеї є центральною у прагматизмі 

Р. Рорті, адже для філософа неможливо вийти за межі сітки наших вірувань та 

переконань. Помилкове уявлення про те, що ми можемо це зробити йде від 

концепції раціонального дослідження, заснованого на припущенні, що все 

може бути переведене в одиничний, широко доступний контекст та словник, 

який буде прийнятий кожним раціональним дослідником. Дійсно, за 

відсутності такого привілейованого контексту та універсального критерію все, 

що ми можемо зробити – це переописати речі та порівняти один переопис з 

іншим. У висновку, Р. Рорті говорив, що «немає нічого поганого в науках, 

помилка міститься лише в спробі обожнити їх, у підході, що характерний для 

реалістичної філософії» [152, p. 34]. 
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Такий підхід до дослідження текстів дозволяє Р. Рорті: назвати 

«прагматистами» Фрідріха Ніцше, Мартіна Гайдеггера; встановити зв'язок між 

їх творчістю та творчістю Марселя Пруста, між творчістю Карла Маркса і 

Шарля Бодлера, між творчістю Лева Троцького та Томаса Еліота, Володимира 

Набокова та Джорджа Оруелла; стояти на позиції, що аналітична філософія 

досягла своєї кульмінації в працях Вілларда Куайна, пізнього Людвіга 

Вітгенштайна, Вілфріда Селларса і Дональда Девідсона; а також просто 

ігнорувати вчення про натуралістичну метафізику у творчості Джона Дьюї. 

Одночасно, більшість аналітиків та критиків творчості Р. Рорті були 

переважно незадоволені селективною інтерпретацією та апропріацією робіт 

видатних філософів, виникали довготривалі дебати, підбурені його розглядом 

їх латентних прагматистських нахилів. З одного боку, Р. Рорті співчував 

філософам, які неодноразово заявляли, що він перекрутив їх погляди: «Це 

природна реакція. Вони мислять самих себе як таких, хто розробив досить 

специфічну точку зору, а з моєї подачі, здається, що я звів її лише до рівня 

частки у певному великому культурному зсуві, чи щось типу того» [177, p. 9]. 

Тим не менш, він захищає свій підхід: «Я не бачу нічого поганого в цьому. 

Незалежно від того, що вони думають про це, якщо ви думаєте, що існує 

спільний знаменники чи тренд, тоді чому так не сказати?» [Там же]. Так, в есе 

«Ідеалізм дев’ятнадцятого століття і текстуалізм двадцятого століття» 

(«Nineteenth Century Idealism and Twentieth Century Textualism», 1981), Р. Рорті 

бере до уваги як «романтичну філософію науки [Томаса] Куна», так і 

«філософію романтичної поезії [Гарольда] Блума», які, на його думку, цілком 

сумісні з прагматистським розумінням Фрідріха Ніцше та Вільяма Джеймса, 

що новий і корисний словник є таким, що не шукає неопосередкованого 

бачення речей або текстів, які вони є насправді. Це прекрасний приклад того, 

як Р. Рорті суміщає на перший погляд несумісне у «своєму всесвіті думок» 

(К. Воперл).  

Отже, для Р. Рорті, редескрипція – це інтерпретуюча герменевтика, що 

створює умови для аномального несистематичного дослідження тексту. Її 
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метою є творче експериментування з текстом із розрахунком на отримання 

користі, а рушійною силою – самовираження особистості
16

. Р. Рорті намагався 

пояснити сам, як потрібно ставитися до його творів, розділяючи критику на 

два види: «сильну» та «слабку». «Слабка критика» зосереджується на пошуку 

«таємного смислу» у тексті, знайшовши який можна однозначно зрозуміти та 

об’єктивно відтворити авторський задум. Така критика орієнтується на пошук 

логічних суперечностей у системі та нечітке визначення понять, виходячи з 

чого робить висновок про філософську цінність певного тексту. «Сильна 

критика», навпаки, орієнтується на саму ідею або мету, заради якої здійснена 

критика модерних концепцій, зближення несхожих поглядів філософів різних 

епох, шкіл і традицій тощо. Відповідно до такого розуміння, «сильний» 

дослідник, погляд якого спрямований у майбутнє, свідомо прагне суттєво 

видозмінити ідеї в світлі альтернативного словника. На думку Р. Рорті, все 

залежить від контексту, в який ми поміщаємо ідеї та тексти [див. 149, p. 152-

155]. 

Позицію «сильного поета» Р. Рорті запозичує у Гарольда Блума. 

Відповідно до Г. Блума, сучасні мислителі – це сильні поети при вивченні 

надбань минулих мислителів. Він прагне не до пародій, а скоріше до 

креативного «неправильного прочитання»; його відрізняє новітність та 

оригінальність інтерпретацій. Такий підхід до минулого традиційно більш 

підходить виключно поетам, а не філософам, адже це робить філософію 

відкрито ідіосинкратичною та зухвало особистою. Філософи, які постулюють 

самі себе як об’єктивних та незалежних мислителів, котрі прагнуть 

                                                 
16

 Цим його розуміння герменевтики сильно відрізняється від розуміння Г.Г. Гадамера, в якого розуміння 

та інтерпретація дослідження є взаємопов’язаними процесами,  метою яких є досягнення 

взаємопорозуміння, набуття когерентної істини у розмові. Однак Р. Рорті дуже цінує німецького 

мислителя за розуміння герменевтики як всеохоплюючого вчення про зв'язок людини зі світом, яке було 

притаманне і М. Гайдеггеру. Разом з тим, його герменевтика засновується на творчому осмисленні 

перспективізму Ф. Ніцше, теорії «мовних ігор» Л. Вітгенштайна, «радикальній теорії інтерпретації» 

Д. Девідсона, тезі про «смерть автора» Р. Барта та М. Фуко, реконструкції Ж. Дерріда та ін. Більш 

детально про ставлення Р. Рорті до Г.Г. Гадамера та герменевтики у сьомому розділі «Філософія та 

дзеркало природи», а також у таких есе, як «Метод, соціальні науки і соціальна надія» («Method, Social 

Science, and Social Hope») [149, p. 195-203], «Дослідження як реконтекстуалізація: антидуалістична 

оцінка інтерпретації» («Inquiry as Recontextualisation: An anti-dualistic account of interpretation») [151, 

р. 93-112]. 
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спостерігати за реальністю як такою чи, принаймні, обґрунтувати раціонально, 

що їх вірування мають конкретні докази, не можуть прийняти рортівської 

позиції. А оскільки Р. Рорті не приймає цю об’єктивну модель побудови 

філософії, то його критики дуже часто не знають, що власне з ним робити. 

Однак Р. Рорті пропонує інакший спосіб філософування як такого, адже 

пропонує звільнитися від розгляду цього процесу як надання пропозицій до 

вирішення окремих проблем. Він не сприймає Філософію як природничу 

науку, для нього не існує вічних питань, на які потрібно знайти відповіді. Його 

діяльність спрямована на задавання нових питань та творення нових метафор. 

Філософія – це культурне надбання, про яке варто вести інтелектуальну 

бесіду. Очевидною є метафілософська схильність Р.Рорті до риторичних 

твердження, а не до раціональних суджень. Нарешті, Р. Рорті не бачить 

філософію як приватний проект, відірваний від життя людей у суспільстві. Він 

наголошує на тому, що мислителі мають «спуститися з небес» та почати 

думати про проблеми чоловіків та жінок. Таким чином, філософія, для 

Р. Рорті, – це різновид літературної творчості, а ненаукового дослідження, це 

літературний жанр, це розмова, вільна від будь-яких обмежень. 

Все сказане вище, звісно, залишає його відкритим до критики, адже хтось 

може продовжувати дотримуватися традиційних поглядів або створити нові 

метафори, що не мають нічого спільного з рортівськими. Однак, на нашу 

думку, це дозволить зрозуміти величезний пласт інтенцій самого Р. Рорті. 

Крім того, потрібно враховувати, що філософія Р. Рорті, як вірно помітив 

дослідник А. Рибас, «являє собою «закриту систему», що чинить опір як 

внутрішній, так і зовнішній раціональній критиці, оскільки аргументація 

Р. Рорті носить не стільки логічний, скільки риторичний характер». Тобто в 

багатьох моментах Р. Рорті раціонально не обґрунтовує істинність своїх 

положень, а просто вмовляє нас погодитися з його позицією, аргументуючи 

лише корисність такого прийняття [76, с. 19].  

Історичні пуристи, ті хто вірять, що існує, наприклад, тільки один 

В. Джеймс або Дж. Дьюї, котрі варті обговорення та випливають з історично-
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чутливого прочитання їх текстів, котрі поміщають їх в емпіричну чи 

метафізичну традицію, дійсно, будуть критикувати використання Р. Рорті 

вільного переопису, в якому головною є авторська інтерпретація, а не 

відтворення точного змісту. Їх В. Джеймс, будучи продуктом його власного 

часу та місця, не може бути задоволений нічим, що логічно не слідує з його 

явно висловлених переконань та інтенцій. Однак якщо б вже померлим 

мислителям вдалося «вистрибнути» зі свого часу та місця, щоб удосконалити 

своє вчення, хто скаже, що вони не побачили б те, що дало б їм привід 

радикально змінити свої філософські перспективи? 

Важливо зрозуміти, що редескрипція для Р. Рорті є набагато більшим, ніж 

просто методом дослідження тексту або минулих концепцій філософії. Це 

також альтернатива аргументу, що має яскраво виражений політичний 

характер, адже, використовуючи силу творчої уяви, переопис має силу 

змінити напрям нашого мислення. «Головним інструментом культурних змін є 

скоріше талант до різноманітного мовлення, аніж вміння аргументувати» [150, 

p. 7]. 

Філософ наполягає, що для прагматистів «нецікаво шукати різницю між 

таблицями та текстами, між протонами та поемами […], всі вони всього на 

всього перманентні можливості для використання, і, таким чином, для 

переопису, переінтерпретації, маніпуляції» [149, p. 153]. У цьому контексті 

Р. Рорті використовує поняття «викривленого прочитання» (strong misreading) 

Г. Блума як синонім поняття «редескрипція». Якщо ми знаходимося за 

межами реальності привілейованого контексту, де застосовування критерію 

дійсно може вирішувати проблеми, то аргументація втрачає свою 

привабливість, так само як репрезентаціоналізм і кореспондентна теорія 

істини. У розумінні Р. Рорті, за умов викривленого прочитання критик «не 

запитує ні автора, ні текст про їх інтенції, а просто обігрує текст у форму, яка 

буде слугувати його власній меті» [149, p. 151]. Незважаючи на те, чи це 

великий фізик, чи великий критик, час від часу процес переопису дає «новий 

словник, який дозволяє нам зробити багато нових та дивовижних речей» [149, 
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p. 153]. Для ілюстрації погляду на інтелектуальний прогрес як безумовний 

процес, Р. Рорті використовує приклади з історії філософії: «Гобс не мав 

теологічних аргументів проти світобачення Данте; Кант мав лише дуже 

слабкий науковий аргумент для обґрунтування феноменального характеру 

науки; Ніцше та Джеймс не мали епістемологічних аргументів для 

обґрунтування прагматизму. Кожен з цих мислителів знайомить нас із новою 

формою інтелектуального життя та просить нас порівняти її переваги зі 

старою» [149, p. 156].  

Філософ робить висновок про обмеженість аргументів, посилаючись на 

думки англійського поета-романтика Персі Шеллі: «[…] істина, що є 

результатом успішної аргументації, не може, на думку Шеллі, вдосконалити 

наш моральний стан» [155, p. 101]. Використання людиною уяви як 

«наріжного каменю культурної революції» дозволяє зробити майбутнє 

багатшим за минуле, а «здатність переописати знайоме в незнайомих 

термінах» об’єднує Ньютона і Христа, Фрейда і Маркса [153, p. 87]. Логіка 

Р. Рорті така: якщо сучасне суспільство буде працювати лише над проблемою 

розробки програми у підтримці аргументації привілейованої точки зору, тоді 

ми ніколи не побачимо, що обмежені лише пошуком загальноприйнятого 

критерію, що, у свою чергу, відволікає та не дає реалізуватися нагальнішим 

соціальним змінам; за відсутності політичного еквіваленту розвитку 

революційної науки Т. Куна, ми ніколи не змінимо нашого само-іміджу, що 

закриє перед нами двері до можливого, але наразі неймовірного майбутнього.  

Процес переопису Р. Рорті яскраво представляє як альтернативу процесу 

аргументації в есе «Унгер, Касторіадіс і роман національного майбутнього» 

(«Unger, Castoriadis, and the Romance of a National Future»). Зокрема, філософ 

зазначає, що основна проблема процесу аргументації полягає в тому, що цей 

процес прагне стимулювати зміни у переконаннях через звернення до 

апріорно прийнятого критерію, «працюючи за правилами певної знайомої 

мови-гри, певного знайомого способу опису поточної ситуації» [151, p. 189]. 

Для Р. Рорті важливішою є апеляція до уяви як рушія морального та 
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інтелектуального прогресу. Одним словом, заклик до розірвання з основою 

конвенціоналізму, що ґрунтується на раціональній аргументації, є чимось 

таким «непередбачуваним та пристрасним», що здатне зруйнувати те, що 

Роберто Унгер назвав «холодною політикою». Останнє поняття Р. Рорті 

використовує і інтерпретує як знайому мовну гру, що «служить легітимації 

точно визначеної форми соціального життя, тобто робить її неминучою, [...] та 

від якої ми сподіваємося звільнитися» [151, p. 189]. Процедуру аргументації, у 

розумінні Р. Рорті, не можна віднести до процесу, «в якому абсолютно 

незнайомі твори та люди відчайдушно (на дивані чи на барикадах) шукають 

щось, неважливо наскільки знайомого, що могло б працювати» [151, p. 190]. 

Перевага уяви над раціональними аргументами у роботах Р. Рорті 

посилюється тим, що, на його думку, соціальні зміни стримуються, апеляцією 

до «раціонально прийнятих стандартів сучасного співтовариства». Моральний 

прогрес тільки тоді зможе вийти за межі пануючих переконань, коли його 

єдиним джерелом буде розглядатися сміливі дії та творча уява [164, p. 214, 

215]. В есе 1990-х рр., наприклад «Фемінізм і прагматизм» («Feminism and 

Pragmatism»), Р. Рорті визначає свою позицію відвертіше – прагнення до 

соціальної справедливості. У супереч цій точці зору, «філософи-універсалісти 

стверджують, за Кантом, що увесь логічний простір необхідний для 

обговорення моралі наразі доступний і що всі важливі істини про правильне та 

хибне в мові вже наявні й хоча не можуть бути остаточно констатовані, але 

вже є загальноприйнятими» [164, p. 203]. Без спроби розширити цей логічний 

простір за допомогою нових метафор та шляхів спілкування, голос, який до 

того ніколи не говорив, може ніколи не бути почутий. Специфічною роллю 

філософії, у даному випадку, є просто «очистити шлях для пророків та поетів, 

зробити інтелектуальне життя трохи простішим та безпечнішим для тих, хто 

має бачення нової організації співтовариств» [164, p. 215].  

 

 

 



37 

 

1.3. Інтелектуальна біографія Р. Рорті 

 

Своєрідною теоретичною основою для розуміння творчості Р. Рорті 

слугує інтелектуальна біографія філософа, адже вона допомагає врахувати 

приватний контекст та виявити мотиваційні установки, що спрямовували його 

мислення, починаючи з самого дитинства. Сам Р. Рорті дуже сумнівався у 

потребі буквально пов’язувати життя філософа та природу його 

філософування
17

. Однак цей сумнів не завадив йому написати автобіографічне 

есе «Троцький та дикі орхідеї», де він відкрито розказує як родина та соціум 

вплинули на його вибір філософської професії, а також тісно співпрацювати з 

Н. Гроссом у написанні інтелектуальної біографії під назвою «Ричард Рорті: 

становлення американського філософа» («Richard Rorty: The Making of an 

American Philosopher»).  

Ричард Маккей Рорті народився 4 жовтня 1931 року. Його батьками були 

Джеймс Рорті та Вініфред Роушенбуш. Ричард був єдиною дитиною у сім’ї. 

«Хвалько» («Bucko»), так ласкаво називали Р. Рорті його батьки, був із самого 

народження неймовірно інтелектуально обдарованою дитиною з яскраво 

вираженим талантом до письменництва [122, p. 47]. У віці шести років він 

написав п’єсу про коронацію Едуарда, принца Уельського; у сім – склав листа 

до Гарвардської Обсерваторії, цікавлячись про можливість стати астрономом; 

у вісім – написав вітального листа новому Далай Ламі, сучасному духовному 

лідеру тібетських буддистів, а тоді «восьмирічному хлопчику, який творить 

добро» [153, р. 6]. Р. Рорті прийняв участь в інноваційній програмі Роберта 

Хатчинса, тогочасного ректора Чиказького університету [122, p.88-90], коли 

йому виповнилося лише 15 років.  

                                                 
17

 Як зазначає Рональд Кейперс, цей сумнів пов'язаний із відношенням Р. Рорті до постаті Мартіна 

Гайдеггера, який, на додаток до того, що був видатним філософом, був також членом нацистської партії у 

30-х роках ХХ ст. Так, багато дослідників відзначали, що зв'язок М. Гайдеггера з нацизмом мав 

надзвичайно негативний вплив на мислення філософа. Щодо Р. Рорті, то на його думку, можна цілком 

оцінити геніальність філософської творчості М. Гайдеггера без звертання до його згубної політичної 

діяльності [133, p. 13]. 
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Нейл Гросс неодноразово наголошував, що становленню активної 

політичної позиції майбутнього філософа сприяло родинне виховання та 

середовище, в якому Р. Рорті знаходився з самого дитинства. Його батьки у 

свій час були не тільки світилами інтелектуальної сцени Нью-Йорка, але й 

яскравими репрезентантами Лівих політичних сил в Америці. Із власних слів 

Р. Рорті, вони «більш-менш погоджувалися» з визначенням їх як «троцкістів» 

після розриву з Американською комуністичною партією (1932) [153, р. 6]. 

Батько був блискучим письменником, поетом і «гострим» журналістом, статті 

якого публічно викривали різні зловживання посадових осіб. Син 

ірландського іммігранта та нью-йоркської вчительки, він служив миротворчим 

санітаром та водієм швидкої допомоги у Першій світовій війні, певний період 

працював рекламним копірайтером у Нью-Йорку. Разом з тим, Д. Рорті був 

автором кількох колекцій поезії та пізніше написав книгу, в якій критикував 

на рекламний бізнес, «Голос нашого господаря» («Our Master’s Voice») [122, 

p. 33-40]. Вініфред Роушенбуш була випускницею Оберлінського коледжу, яка 

продовжила вивчати соціологію в Чиказькому університеті, де працювала 

також дослідником-асистентом Роберта Парка
18

 й брала уроки у Джорджа 

Герберта Міда. Її батьком був Уолтер Роушенбуш, теолог і важлива фігура в 

євангелічному русі. Від нього вона перейняла соціальну та політичну позицію 

щодо расових питань і це стало темою її досліджень у подальшій кар’єрі. 

Пізніше В. Роушенбуш написала біографію Р. Парка, книгу з питань жіночої 

моди, а також багато критичних статей соціальної, феміністичної та 

політичної тематики[122, p. 75].  

Разом з тим, К. Воперіл зазначає, що дитинство філософа включало 

постійний вплив оточення, в якому було доречно запитувати, а схвалення 

залежало від здатності аргументувати та повернути фразу [181, р. 13]. 

Зокрема, маленьким хлопчиком Р. Рорті розносив сендвічі на вечірці, де був 

присутній Дж. Дьюї, сидів на колінах С. Хука та не рідко зустрічав за вечірнім 
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 Роберт Езра Парк (1864−1944) – вiдомий амеpиканський соцiолог i лiдер Чиказькoї шкoли емпiричної 

соціології. Автор праць з екології людини, соціології рас та етичних відносинах, міграції населення, 

культурної асиміляції, суспільних рухах і соціальній дезорганізації.  
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столом Роберта Пенна Воррена
19

, Алена Тейта
20

, Аса Філіппа Рендольфа
21

. 

Коли в 1940 році на декілька місяців його батьки дали притулок Джону 

Франку, секретарю Лева Троцького, що переховувався від сталінських вбивць, 

Р. Рорті попросили тримати в секреті відомості про особистість гостя. Цей 

факт говорить про високий рівень довіри в сім’ї. Така широка мережа 

батьківських знайомств дозволила Р. Рорті написати особисто Даніелю Беллу 

з питанням про вступ до Чиказького університету або звернутися до С. Хука 

за порадою щодо освітньої програми з філософії [122, p. 91, 93]. Якщо всі 

вище перераховані факти об’єднати, то, дійсно, стає зрозумілим походження 

дивовижної харизми Р. Рорті. 

Можна помітити, що крім інтелектуальних здібностей і таланту до 

письма, Р. Рорті зі свого оточення взяв батьківські політичні інтереси та 

усвідомлення глибокого значення справедливості. В інтерв’ю Р. Рорті 

пояснював: «Я був вихований як Троцкіст, так само як люди виховуються як 

Методисти, Іудеї і т.п. Це була віра в сім’ю» [Цит. з 122, p. 93]. Він знав з 

документів Ліги захисту робочих, які він доставляв по всьому Манхеттену у 

ранні 40-ві рр. минулого століття для батьків, що «бідні люди завжди будуть 

пригноблені доки капіталізм не буде подоланий». Описуючи себе як 

«антикомуністичне дитя в червоних пелюшках» або «ліберал-підліток часів 

холодної війни» [147, p. 58], Р. Рорті рішуче стверджує, що «в 12 років, я 

зрозумів, що бути людиною означає провести життя у боротьбі з соціальною 

несправедливістю» [153, р. 6]. Однак, як він розповідає у власному 

автобіографічному есе «Троцький і дикі орхідеї» («Trotsky and the Wild 
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 Роберт Пенн Воррен (1905-1989) – американський письменник, літературний критик і поет. Був членом 

літературного кола «ф’юджитивістів», неформальної групи інтелектуалів Півдня Америки. Найвідoміший 

роман «Все кopoлівське військo» («All the King’s Men», 1946), який удoстoєний в 1947 році 

Пулiтцерiвської премії. 
20

 Аллен Тейт (1899-1979) – американcький поет, письменник та лiтературний кpитик. Був членом 

лiтератуpного кoла «ф’юджитивістів», нефopмальної групи інтелектуалів Півдня Америки. Найважливіші 

роботи А. Тейта як кpитика забранi в працi «Oбраннi есcе» ( «Collected Essays», 1959); автор «Батьки» 

(«The Fathers», 1939). 
21

 Аса Філіп Рендольф (1889-1979) – американський суспільний діяч, учасник робочого та соціалістичного 

руху, борець за права чорношкірого населення. Вiн був одним з тих, хто у 12963 році організував новий 

«Марш на Вашингтон за робочі місця і свободу», на якому Мартін Лютер Кінг виголосив промову під 

назвою «У мене є мрія».  
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Orchids»), у юного Р. Рорті «були свої особисті, дивні, снобістські, 

нетовариські інтереси [Так само]. Самотність, можливість проводити час у 

горах навколо свого дому в Нью-Джерсі, де він шукав рідкісні дикі орхідеї 

(тема, з якої молодий ботанік зробив себе експертом), і куди втікав від 

хуліганів, які, за його власними словами, «регулярно били мене на задньому 

дворі школи» [153, р. 7].  

Як зазначає більшість дослідників біографії Р. Рорті, після прибуття 1946 

року у так званий Хатчинський коледж при Чиказькому університеті у 

майбутнього філософа зародилася ідея «примирити Троцького та орхідеї». 

Маючи повне уявлення про політичну та інтелектуальну ідентифікацію його 

батьків, у новому стимулюючому освітньому середовищі він шукав загальні 

інтелектуальні чи естетичні основи для того: «[…] щоб – як в тій хвилюючій 

фразі, яку я вичитав у В.Б. Єйтса – «осягнути дійсність та справедливість 

одним баченням» [Так само]. Тобто, враховуючи очевидну марність власних 

специфічно-особистих досліджень особливостей диких орхідей для пошуків 

соціальної справедливості та моральної ідентичності, Р. Рорті сподівався 

знайти філософське та моральне виправдання, яке дозволить бути одночасно 

інтелектуальним снобом й другом людства, гордовитим відлюдником і борцем 

за справедливість. Р. Кейперс зазначав, що неспроможність остаточно 

об’єднати соціальну та «ідіосинкартичну» сторони своєї особистості певним 

чином визначила появу у творчості Р. Рорті проблеми розподілу сфери 

людської життєдіяльності на приватну і публічну сфери [133, p. 19].  

Навчальний план коледжу Хатчинса запропонував дві такі перспективи: 

релігію та схильну до абсолютизму філософію. Однак за його власними 

словами, «горда відмова повірити у слова», які він «проголошував, коли 

декламував загальну сповідь», привела Р. Рорті до того, що він «відійшов від 

спроб набути віру у релігію». Залишалася перспектива вивчення філософії, 

особливо, Платона, чиї праці Р. Рорті активно читав протягом літа після 

першого року навчання. Р. Рорті цілком впевнився у тому, що «Сократ мав 

рацію – доброчесність була знанням» й деякий час поділяв думку, що існують 
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вічні істини для людського буття, котрі, падаючи на філософів, мають бути 

розкриті, але його спроба з 15 до 20 років стати послідовником Платона не 

мала успіху [153, р. 9].  

У зв’язку з відсутністю перспективних варіантів для магістратури для 

цього «дуже серйозного, сором’язливого, чутливого хлопчика» (Р. Рорті сам 

про себе), котрий отримав ступінь ВА (Bachelor of Arts) у віці 18 років, 

витративши на курсову роботу лише три роки, Р. Рорті у 1949 році вирішив 

залишитися в Університеті Чикаго для отримання магістерського наукового 

звання у філософії. Тут він остаточно закріпив інтерес до соціальної та 

політичної філософії, яка була актуальною для нього все його життя та 

пізніше стала визначною у його власній думці. Згодом, Р. Рорті зацікавило 

питання: «Чи може людина досягнути такого виправдання будь-якої 

суперечливої позиції у будь-якому важливому питанні, яке б не містило у собі 

логічного кола?». Ось як він дає пояснення в ретроспективі: «Чим більше 

філософів я читав, тим більше ставало зрозуміло, що погляди кожного можна 

повернути до його первинних принципів, які несумісні з первинними 

принципами його опонентів, і що жоден так і не дістався до славетного місця 

«по той бік гіпотез». Схоже, не існувало жодної нейтральної точки відліку, з 

якої могли б бути оцінені ці первинні принципи, що взаємовиключають один 

іншого. Однак, якщо такої точки зору не існувало б, тоді ідея «раціональної 

достовірності» і «Сократо-Платонівська ідея про заміну бажань розумом 

більше не мала б сенсу» [153, р. 10].  

Із того часу як Р. Рорті почав навчання у магістратурі (graduate study), 

очевидною стає його нездатність робити деісторичні огляди з філософії. 

Приваблений метафізикою Чарльза Хартшорна
22

, Р. Рорті для написання 

наукової роботи на отримання наукового ступеня магістра розшукав такі 

книги як «Феноменологія духу» Г. Гегеля, «Природа ідей» А. Вайтхеда та 

«Великий ланцюг буття» А. Лавджоя, що зміцнило його інтерес до історії 

                                                 
22

 Він був куратором Р. Рорті у написанні «masters thesis» про роль потенції в метафізичному мисленні 

Альфреда Норта Вайтхеда. 
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філософських ідей. Скоро він прийшов до усвідомлення, як вказує Н. Гросс, 

що «його ремесло (métier) є історично орієнтованим філософуванням» [122, 

p. 112-113] і ця думка не полишала його ніколи. 

Незважаючи на відкриту ворожість у коледжі Хатчинса до прагматизму, 

особливо до філософії Дж. Дьюї, прагматичні ідеї та опосередковані впливи 

займають значне місце у становленні світтогляду Р. Рорті вже на етапі його 

навчання. Хоча магістерська робота Р. Рорті була присвячена метафізиці 

А. Вайтхеда і Ч. Хартшорна та й сам він зовсім не ідентифікував себе з 

прагматизмом, принаймні деякий час, в його ранніх есе цей вплив 

прагматизму добре видно
23

. Завдяки Ричарду МакКеону Р. Рорті отримав 

потужну підготовку з історії філософії. Р. МакКеон, котрий разом з 

Мортімером Адлером мав вплив на формування навчального плану Хатчинса, 

хоч і критично ставився до філософії Дж. Дьюї, але знаходився під впливом 

дебатів між реалістами й прагматистами, які брали свій початок з середини 20-

х рр. ХХ ст. Водночас його науковий керівник Ч. Хартшорн, навчався в 

Гарварді разом з Ральфом Бартоном Перрі (студентом та учнем В. Джеймса) 

та К.І. Л’юїсом (студентом Д. Ройса), а також працював разом із Паульом 

Вейссом над підготовкою листів Ч. Пірса до публікації [122, p. 119-120]. 

У 1952 році Р. Рорті переїхав до Єля для отримання докторського науково 

ступеня (Ph.D), де можна було й надалі вивчати спекулятивну метафізику 

А. Вайтхеда й Ч. Хартшорна. Плюралізм Єльського університету прекрасно 

підійшов Р. Рорті. Із його зацікавленістю в історії філософії та у класичній 

освіті в гуманітарній галузі, Р. Рорті став прикладом профільного, широко 

освіченого студента-філософа Єльського університету. І хоча він, у кінцевому 

підсумку, писав дисертацію про поняття «потенції» у філософії Аристотеля, 

раціоналістів XVII ст. та логічних емпіристів, тут також не обійшлося без 

опосередкованого впливу прагматистських ідей. Зокрема, його науковим 

керівником при написанні дисертації був Пауль Вейсс (студент Моріса 
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 Перше опублікована есе Р. Рорті починалося зі слів: «Прагматизм знову набуває респектабельності» і 

висвітлює схожості між Пірсом і Вітґенштайном. Див. Rorty R. «Pragmatism, Categories, and Language», 

«Recent Metaphilosophy». 
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Когена, який, у свою чергу, був наставником Сіднея Хук). Р. Рорті вивчав 

Ч. Пірса у Р. Веллса і був асистентом на курсі з прагматизму, який викладав 

Джон Сміт [122, p. 132, 137]. 

Сам Р. Рорті вважав, що у Єлі він більш мляво вивчав філософію, ніж у 

Чикаго, враховуючи менше проведеного часу в Єльському університеті, 

меншу кількість видатних викладачів і втрату самого себе при написанні 

дисертації. Однак його кореспонденція, водночас, показує, що він був 

набагато щасливішим в Єлі. Н. Гросс частково пояснює це живою історичною 

місією філософського факультету цього університету, яка поєднувала 

прихильне ставлення до плюралізму та прагнення до відновлення ширшої 

мети філософії, тобто бажання відійти від вузької домінантної аналітичної 

традиції шляхом широко залучення античної філософії, сучасної метафізики і 

нових напрямів у континентальній думці – все це характерне для творчості 

Р. Рорті пізніших часів
24

.  

У 1956 році Р. Рорті захистив дисертацію на тему «Поняття 

потенціальності» (600 сторінок!). Дисертація окреслює різницю між 

філософськими школами у широкій історичній перспективі, де відзначено 

походження у стародавніх греків схильності до заклопотаності речами, 

інтересу раціоналістів в ідеях і судженнях та стурбованості словами у 

логічних емпіристів. Р. Рорті, незважаючи на свою небайдужість до ідей 

логічних емпіристів, критикує їх за вузькість у розумінні поняття 

«філософської потенції», а також за самовпевнену точку зору, що вони можуть 

вирішити проблеми філософії самостійно. Натомість, він підсумовує, що 

поняття «потенції» вимагає ширшого історичного підходу, котрий буде 

тримати на увазі перспективи інших шкіл. Тут вгадуються специфічні 

характеристики підходу Р. Рорті до дослідження: побудова широкого 

історичного наративу, наголос на мові, контекстуалізація філософських 

проблем і звернення до великих діалогів між традиціями. 
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 Також своєрідне щастя Р. Рорті, можливо, було пов’язане зі стосунками і подальшим одруженням 

мислителя на Амелі Оксенберг. 
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Після закінчення докторантури у 1957 році Р. Рорті був призваний на 

службу до армії у Форті Дікс у Нью-Джерсі. Як він пояснював в інтерв’ю: «Я 

був призваний в армію, тому що я просто не затримав написання дисертації до 

того як мені виповниться двадцять шість років. Я поняття не маю, чому я був 

таким дурнем» [177, p. 6]. Після базової підготовки, Р. Рорті отримав посаду в 

інформаційному корпусі армії, де він працював в комп’ютерній галузі і в 

результаті був нагороджений медаллю за те, що переконав своє начальство 

прийняти ефективнішу польську систему логічних нотацій. Н. Гросс писав, 

що, незважаючи на виконання цікавої роботи протягом його майже дворічного 

«мирного» служіння, як «лівий антикомуніст та інтелектуал з вишуканим 

культурним смаком», Р. Рорті вважав цей досвід емоційно важким та, загалом, 

дегуманізуючим [122, p. 146]. З іншого боку, колишній колега Марк 

Едмундсон міркував, що часи проведені Р. Роті в армії, можливо, мали 

вагоміший вплив на нього, ніж роки в елітних навчальних закладах, типу 

Принстона та Єля, адже в армії «він навчився бути хлопцем серед натовпу, 

дивитися на життя знизу і не довіряти позерству у всіх його формах. Цей 

армійський устрій, безсумнівно, допоміг Діку зробити один з найвагоміших 

вчинків: спустити американських інтелектуалів ближче до землі» [135]. Після 

звільнення з армії, за допомогою зв’язків П. Вейсса, Р. Рорті забезпечив собі в 

1960 році посаду помічника професури в коледжі Веллслі. Незабаром стало 

зрозуміло, що двадцятисемирічний юнак має зовсім інші плани. 

У кінці 1961 року філософ прийняв пропозицію на річне стажування у 

Принстонському університеті, де отримав призначення на посаду викладача в 

штаті університету з можливістю продовження трирічного контракту. В 1965 

році Р. Рорті отримав призначення на посаду помічника-професора (associate 

professor), а в 1970 році – професора (full professor)
25

. Термін проведений 

мислителем у Принстоні, що тривав аж до переїзду Р. Рорті у 1982 році в 

Університет Віргінії, мав важливий вплив на його ставлення до аналітичної 
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 Посада помічника-професора відповідає вченому званню «доцент» в Україні й має менший ранг, ніж 

професор (full professor), але більший, ніж помічика-професора (associate professor). 
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традиції. Філософський факультет у Принстонському університеті був більш 

аналітичним, ніж у Чикаго та Єлі, і це Р. Рорті відчув із самого початку. «У 

мій перший рік у Принстоні, – згадував сам філософ, – я відчайдушно 

намагався вивчити, що відбувається в аналітичній філософії. Більшість моїх 

колег були з Гарварду і ти мав знати про що вони розмовляли в Гарварді, щоб 

зрозуміти їх» [177, p. 6]. Незважаючи на ці зусилля, незабаром широкі 

інтереси та освіта Р. Рорті довели, що погано підходять для Принстона та його 

колег. Як він пізніше описував: «Мої спогади про перші десять років в 

Принстоні, я був якимсь хлопчиком. Наступні десять років, я все більше і 

більше відчував важкість або почувався як «біла ворона» [177, p. 8]
26

. В листі 

до Принстонського президента Вільяма Боуена він прокоментував цю 

проблему набагато специфічніше: «Грубо кажучи, Я розповідаю історичні 

оповіді, а всі інші на факультеті аналізують аргументи» [122, p. 237]. 

Майже миттєва популярність серед гуманітаріїв праці «Філософія та 

дзеркало природи», опублікованої в 1979 році, швидко привела до появи 

безлічі пропозицій для працевлаштування. Комбінація його нещасливого 

перебування у Принстоні, його критичного ставлення до мейнстрімної 

філософії в Америці, отримання стипендії МакАртура та спокуса до 

міждисциплінарності спонукала Р. Рорті у 1983 році переїхати до університету 

Віргінії. Це сталося як раз після публікації збірки есе під назвою 

«Consequences of Pragmatism» («Наслідки прагматизму»). Керівництво 

університету Віргінії було настільки люб’язним, що надало Р. Рорті 

академічну відпустку на 1982/1983 рік для того, щоб він зміг завершити свою 

роботу в Центрі поглибленого вивчення поведінкових наук в Пало-Альто [122, 

p. 232, 233]. Водночас, стипендія МакАртура допомогла йому зменшити 

навчальне навантаження. Здебільшого, на новій посаді Р. Рорті викладав 

континентальну філософію студентам літературного факультету. І хоча 
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 Р. Рорті відзначав й інші ускладнення: «Я розлучився і оженився вдруге, оскільки моя перша дружина 

(Амелі Оксенберг) була філософом і другом моїх колег, існували проблеми. Це не було дружнє 

розлучення, я не впорався з цим дуже добре». Він одружився в 1972 році на Мері Варней, викладачеві з 

біоетики в Стенфордському університеті. 
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Р. Рорті втратив досвідчених студентів філософського факультету Принстона і 

«мав викладати у спосіб, який не включав жодного натяку на критику 

Куайном різниці між аналітичними та синтетичними судженнями», він був, 

загалом, задоволений своїм становищем [177, p. 10].  

П'ятнадцять років проведені у Віргінії були для Р. Рорті 

найпродуктивнішими. Він часто говорив про знаходження нових перспектив, 

відкритих його виходом з «дисциплінарної матриці» філософії та переходом 

від професора філософії до професора гуманітарних наук. Це надало йому 

змогу скоро надрукувати найамбіційнішу свою працю, яка охоплювала 

неймовірно широке коло питань, – «Випадковість, іронія та солідарність» 

(«Contingency, Irony and Solidarity», 1989). Також він написав достатню 

кількість есе, щоб видати у 1991 році перші дві частини філософських 

досліджень, «Об’єктивність, релятивізм та істина» («Objectivity, Relativism and 

Truth») і «Есе про Гайдеггера та інших» («Essays on Heidegger and others»). Це 

його не зупинило і згодом він опублікував третю частину філософських 

досліджень «Істина і прогрес» («Truth and Progress», 1993), а через шість років 

найдоступнішу для пересічного читача колекцію есе – «Філософія та 

соціальна надія» («Philosophy and Social Hope», 1999).  

Після появи дещо несподіваної «Відкриваючи нашу країну: Політика 

лівих в Америці ХХ століття» («Achieving Our Country: Leftist Thought in 

Twentieth-Century America»), у 1998 році Р. Рорті прийняв пропозицію про 

роботу на кафедрі компаративної літератури у Стенфордському університеті. 

Той факт, що він не працював безпосередньо на кафедрі філософії, на думку 

Р. Рорті, «не мав особливого значення», оскільки «неаналітичну філософію, в 

Америці, вивчають частіше поза кафедрами філософії, ніж в них». Протягом 

останніх двох декад його кар’єри він викладав вже те, що бажав. Наприклад, 

першого року у Стенфорді він вів «курс про Ніцше та Вільяма Джеймса, курс 

про Гайдеггера та Дерріда та курс про Фуко і Габермаса» [177, p. 66]. Він 

працював у Стенфорді до виходу на пенсію у 2005 році. Р. Рорті пішов з життя 

8 червня 2007 року від загострення раку підшлункової залози, лише за три 
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місяці після публікації його четвертої останньої частини філософських 

досліджень, «Філософія як культурна політика» («Philosophy as Cultural 

Politics»). 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Критична література щодо Р. Рорті є надзвичайно різноманітною, 

неосяжно багатою, важко піддається систематизації. Переважають однозначно 

ворожі праці гіперкритичного характеру. Незважаючи на інтернаціональну 

популярність праць Р. Рорті, не існує жодної його школи або певних сталих 

послідовників філософа. Гостра критика творчості Р. Рорті була, в основному, 

зумовлена його сміливими припущеннями щодо різних тем або прагматичною 

стратегією, за якою все може бути використане для конкретної мети. Його 

творчістю цікавилися як філософи, так і представники інших професій 

(політики, теологи, соціологи, літературні критики тощо), адже вона виходила 

за межі філософії.  

2. Основним досягненням філософа, яке визнається всіма дослідниками, 

стало відродження світового інтересу до прагматизму у філософському 

оточенні. Разом з тим, важливо звернути увагу на три важливі моменти: по-

перше, популярність постмодерністського контексту, в якому Р. Рорті бере 

ідеї прагматизму, допомогло привернути більше уваги до них, але, одночасно, 

не існує сталої думки, які це матиме наслідки; по-друге, інтерпретація Р. Рорті 

«класиків» прагматизму викликала свіжий інтерес до них, але, одночасно, 

спровокувала завзятий захист більш точних та філософсько правильних 

варіантів таких інтерпретацій; по-третє, рортівська версія прагматизму 

привернула увагу деяких прихильників-ентузіастів, але, одночасно, ще більше 

віддалила тих, хто підтримував іншу сторону і посилив підозри у 

філософській неспроможності прагматизму. 

3. Існує декілька сталих напрямів дослідження творчості Р. Рорті: 

1) монографії, інтелектуальні автобіографії, що пропонують введення в 
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ідейний зміст ключових творів Р. Рорті та огляд його внеску до різних 

областей філософії (М. Бекон, Н. Гросс, І. Джохадзе, Г. Калдер, Р. Кейперс, 

А. Малачовскі, Р. Румана, Д. Холл, Н. Юліна, та ін.); 2) роботи присвячені 

вивченню герменевтики Р. Рорті та специфіці його інтерпретації творчості 

інших філософів (Т. Александер, Г. Бродскі, Д. Капуто, Д. Кембелл, 

К. Коленда, К. Купмен, О. Рибас, Л. Фабрі, та ін.); 3) збірки есе та статті, що 

звертаються до окремих питань творчості філософа (А. Білгремі, Р. Брендом, 

Ж. Бувересс, Ж.-К. Вольф, А. Грязнов, Д. Девідсон, Д. Деннет, Ю. Габермас, 

та ін.). Глибоке прагнення проаналізувати, дослідити головні інтенції 

творчості Р. Рорті та звільнити їх від неправильного розуміння і надмірного 

критицизму на сьогодні притаманне працям Крістофера Воперіла, Алана 

Малачовскі, Ричарда Румана. В Україні дослідження філософської спадщини 

Р. Рорті тільки починається. Переклади деяких есе та уривків з праць 

американського філософа зробили Л. Онишкевич і М. Зубрицька, А. Богачов, 

О. Соболь, В. Пазенко. Окремі вітчизняні дослідники висвітили у публікаціях 

такі аспекти творчості Р. Рорті, як теоретико-методологічні проблеми історії 

філософії (О. Варениця), концепція редескрипції, іронії, метафори 

(В. Шевченко), а також намагалися розкрити основний ідейний зміст його 

праць крізь призму комінутаризму, прагматизму (Н. Поліщук), 

постмодернізму (В. Лук’янець). Монографії та цілісні історико-філософські чи 

раціонально-реконструктивні дослідження творчості Р. Рорті в Україні 

відсутні.  

4. Існує багато термінів, якими позначають творчість філософа, однак 

«прагматизм» є найважливішим з них. Термін «постпрагматизм» ми вважаємо 

корисним для характеристики «зрілого» етапу творчості Р. Рорті. Поєднання 

«прагматизму» з префіксом «пост-» краще, ніж термін «неопрагматизм», 

посилює відмінність від всього того, чим так пишалася американська 

філософія до Р. Рорті. Термін «постпрагматизм» вже вживали відносно 

філософії Р. Рорті такі дослідники, як Л. Хікмен, Н. Дензін, А. Малачовскі, 

А. Золкін, Л. Дротянко для підкреслення постмодерністського характеру 
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прагматизму. Разом з тим, орієнтир на «постпрагматизм» акцентує увагу на 

характері філософування Р. Рорті за межами будь-якої традиції. Р. Рорті 

створив свою «версію прагматизму» – постпрагматизм, що не був опозицією 

до прагматизму, а, скоріше, виявляє себе як антиесенціалістський напрям 

мислення, що виходить за межі будь-якої філософської традиції та 

зосереджується на вивченні можливостей поетичної культури та політичного 

лібералізму. 

5. В умовах відсутності універсального контексту та загальноприйнятого 

транскультурного критерію, а також за умови неможливості досягнення 

завершеного словника, завданням дослідника стає переосмислити сам процес 

дослідження як безперервне переплетіння сітки вірувань. Редескрипція – це 

інтерпретуюча герменевтика, що створює умови для аномального, 

несистематичного дослідження тексту й минулого. Її метою є творче 

експериментування та з текстом із розрахунком на отримання користі, а 

рушійною силою – самовираження особистості. Поняття «редескрипція» має і 

політичний зміст, адже завдяки усвідомленню кінечності та відкритості свого 

словника ми взаємодіємо з різними мовними іграми/словниками, а, отже, 

можемо згенерувати курс зміну напряму мислення та вплинути на культурно-

політичний розвиток людських спільнот. Редескрипція – це процес мислення, 

через який ми винаходимо нові, привабливі описи як себе самого, так і нашої 

нагальної соціально-політичної ситуації та її майбутніх варіантів прогресу. 

Саме тому, «переопис» як метод творчої уяви та альтернатива аргументу має 

як приватне, так і публічне значення. 

6. Розуміння особливостей інтелектуальної ідентичності Р. Рорті надає 

ключ до розуміння напряму його мислення. Сам філософ виділяв дві сторони 

своєї особистості: соціальну сторону, яку визначають ліві політичні цінності, 

прищеплені його батьками і спрямовані на становлення соціальної 

справедливості (її символізує особа Лева Троцького); ідіосинкартичну 

сторону, яку визначають «особисті, дивні, снобістські» інтереси Р. Рорті (її 

символізує його захоплення дикими орхідеями). Знання про його батьків та 
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середовище, в якому зростав філософ допоможе дослідникам краще зрозуміти 

безапеляційну спрямованість творчості Р. Рорті на соціальну-політичну 

переорієнтацію філософів, а ознайомлення з процесом та змістом 

навчання/роботи у коледжах та університетах – обставини та передумови його 

повороту до прагматизму.  
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РОЗДІЛ ІІ 

ОСНОВНІ ФІЛОСОФСЬКІ ВИТОКИ ТА ДЖЕРЕЛА НАТХНЕННЯ 

Р. РОРТІ 

 

У другому розділі досліджуються особливості переопису філософом 

творчості окремих мислителів: аналітичної (Л. Вітгенштайн, В. Куайн, 

Д. Девідсон, В. Селларс та ін.), прагматистської (Дж. Дьюї, В. Джеймс, 

Ч. Пірс) та європейської (М. Гайдеггер, Ф. Ніцше, Ж. Дерріда та ін.) філософії. 

Разом з тим, зосереджено увагу на складних та неоднозначних стосунках 

Р. Рорті з аналітичною філософією, особливо на оцінці «лінгвістичного 

повороту» в різні періоди творчості. 

 

2.1. Особливості ставлення Р. Рорті до аналітичної традиції: до і після 

«філософії без дзеркал»: 

 

Упродовж 1960-х рр. Р. Рорті, як і переважна більшість тогочасних 

аналітичних мислителів, дуже позитивно ставився до тієї новітньої тенденції, 

що була названа Густавом Бергманом «лінгвістичним поворотом». Під цим 

поняттям в аналітиці, як правило, розуміють «поворот він наївно-

реалістичного уявлення про те, що філософія може досліджувати світ у його 

субстанціальному та есенційному сенсі, до дослідження того, як ми говоримо 

про світ і як ми міркуємо про саме міркування» [16, c. 14]. Приймаючи як 

належне важливість аналітичного проекту, Р. Рорті у ранніх есе
27

 доклав 

значних зусиль для залучення цього проекту в діалог з іншими видами 

філософської традиції. Він робив це, підкреслюючи, що аналітична традиція 

виграє, якщо почне використовувати можливості і методи неаналітичної 

школи. Пошуки шляхів до діалогу дали йому гостре розуміння того, як рідко в 

історії філософії зустрічається порозуміння [159, p. 317] та як часто переважає 

                                                 
27

 Мова йде про такі есе, як «Новітня метафілософія» («Recent Metaphilosophy»,1961) [159], «Межі 

редукціонізму» («The Limits of Reductionism», 1961) [162], «Реалізм, категорії та «лінгвістичний поворот», 

(«Realism, Categories, and the «Linguistic Turn», 1962) [158]. 
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стан несумірності, нерозуміння та відчуття глухого кута. Саме тому Р. Рорті 

звертається до терміну «метафілософія», який він визначає як спробу 

вирішити «несумісну тріаду» переконань: 

1. гра, в якій кожен гравець вільний змінити правила за власним 

бажанням, не може мати переможців або переможених; 

2. у філософській дискусії ті поняття, що використовують сталий 

критерій для резолюції аргументів, для різних філософів позначають різні 

речі, тому кожна сторона може настільки прийняти правила гри дискусії, 

наскільки їй гарантується її успіх; 

3. філософські аргументи, насправді, виграють і програють, оскільки 

певні філософські позиції дійсно виявляються слабшими за інші [159, p. 299]. 

Це наштовхнуло мислителя на думку про те, що традиційні способи 

постановки та розв’язання філософських питань неминуче приводять до 

дiалектичнoгo глухoгo кута мiж кoнкуруючими шкoлами. Адже притаманна 

трiадi несумiснoсть веде дo парадoксу, що «кожна система може і повинна 

створити свій метафілософський критерій, призначений для власної 

автентичності та заперечення аргументів конкурентів». Як результат, 

існування цього парадоксу підриває традиційні філософські припущення про 

«абсолютну нейтральність» та «категоріальний імператив, обов’язковий для 

всіх філософів» [162, p. 110.]. Р. Рорті був зацікавлений у можливості 

подолання цих труднощів та віднайдення виходу такої ситуації, що заводить у 

глухий кут. Саме тут найбільш багатообіцяючою для нього постає аналітична 

філософія, що всебічно вивчає можливості лінгвістичного повороту. Він 

переконаний у тому, що «філософія старого стилю, тобто філософія як 

метафізика, епістемологія та аксіологія, потребує заміни на метафілософію» 

[159, p. 301;], а також, що «лише шляхом прийняття лінгвістичного повороту 

ми можемо вибратися з такої безвиході, яку викликала метафілософія» [158, 

p. 322].  

Проте, незважаючи на переконаність у важливості лінгвістичного 

повороту, Р. Рорті у своїх ранніх есе ніколи не закривав очі на його недоліки, 
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серед яких філософ вказує на його схильність до редукціонізму та реалізму. 

Так, аналітичні філософи, на думку Р. Рорті, занадто часто були 

метафілософами-«редукціоністами». Хоча вони «застосовували 

метафілософський аналіз для того, щоб довести твердження своїх опонентів 

до абсурду», їм «не вистачило сміливості застосувати цей аналіз до самих 

себе» [159, p. 317]. Також Р. Рорті вважає, що навiть теорії буденної мови, 

котрі визнавали переваги лінгвістичного пoвoрoту, часто «ведуть до 

прийняття реалістичної епістемології», що практично робить їх певною 

формою аристотелізму [158, p. 319, 309.].  

Отже, можна констатувати, що раннім працям мислителя притаманна 

явна недовіра до традиційних напрямів філософування, зокрема до 

епістемології, реалізму і скептицизму, а також намагання вловити значущість 

нових віянь у філософському істеблішменті США, наприклад, «лінгвістичного 

повороту», який він використовує для обґрунтування дещо «туманної» нової 

метафілософії. 

У 1967 році вийшла з друку збірка «Лінгвістичний поворот: есе про 

філософський метод» («The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method»)
28

, 

в якiй Р. Рортi ставить кoнкретну мету: oцiнити oбiцянку «найсучаснiшoї 

фiлoсoфськoї революцiї», лінгвістичного повороту, знайти шлях до виходу з 

цих сварок [178, p. 1]. Фактично, його авторський вступ до неї знову 

починається із зауважень про те, що «філософи постійно сваряться з тих самих 

питань». У вступі Р. Рорті задає два питання, на які необхідно відповісти, 

перш ніж давати оцінку так званій методологічній революції, яку здійснив 

лінгвістичний поворот: 

1. Чи дійсно твердження лінгвістичних філософів про природу філософії 

та про філософські методи безумовні, тобто чи не залежить їх істинність від 

субстантивних тез? 

                                                 
28

 У цій праці Р. Рорті, в якості редактора, фактично зібрав тридцять років розвитку лінгвістичної філософії 

Англії та Америки. Вона вміщує 37 тематичних есе. Серед авторів: Моріц Шлік, Рудольф Карнап, Густав 

Бергман, Гілберт Райл, Макс Блек, Віллард Куайн, Стенлі Кевел та інші.  
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2. Чи справді філософи лінгвістичного спрямвання мають критерій для 

філософського процвітання, який достатньо ясний, щоб дозволити 

раціональну згоду? [178, p. 4] 

За власними словами Р. Рорті, завдяки лінгвістичній філософії він 

зрозумів, «що філософські проблеми – це проблеми, які можуть бути вирішені 

реформуванням мови або більш глибоким вивченням мови, яку ми 

використовуємо сьогодні» [178, p. 3]. Будь-яка спроба втечі від нескінчених 

суперечок вимагає від філософії двох речей: 1) безумовної «точки відліку», 

яка не залежить власне від ще якоїсь субстантивної філософської тези; 

2) узгодженого критерію для успішного вирішення філософських проблем, що 

допускає досягнення раціональної домовленості. Однак очевидною є зміна у 

поглядах: якщо п’ять років до того Р. Рорті вважав, що лише за допомогою 

лінгвістичного повороту ми зможемо уникнути глухого кута, то зараз, майже 

після тридцяти сторінок ретельної аргументації у вступі до збірки, він зробив 

висновок, що лінгвістична філософія позбавлена пропозицій як безумовного 

методу, так і узгодженого критерію для успішного вирішення філософських 

проблем. Р. Рорті має на меті підкреслити, що так званий «прогресивний 

характер філософії», факт, який колись цінували домінуючі філософські 

концепції, більше не можна брати до уваги. За відсутності критерію успіху в 

розв’язуванні філософських проблем філософія не може прогресувати, а може 

лише змінюватися
29

. Разом з тим, найчастіше філософські проблеми не 

розв’язуються – у філософів до них просто пропадає інтерес. 

У праці «Лінгістичний поврот» Р. Рорті піднімає питання про те, «чому 

філософи вважають, що вони прогресують», особливо, чому авангард кожної 

наступної філософської революції переконаний, що вони досягли успіху у 

встановленні «безумовності». Цитуючи Р. Декарта, І. Канта, Г. Гегеля, 

Е. Гуссерля та раннього Л. Вітгенштайна, Р. Рорті зазначає, що «історія 

філософії подiляється пoвстаннями пpoти практик пoпеpеднiх філософiв». Цi 

                                                 
29

 Р. Рорті називає це «шаблон повільного старіння» в філософії [178, p. 1]. Філософи, які відмовляються 

змінитися з часом, стверджує Р. Рорті, ризикують залишитися «поза розмовою». Філософія прогресує, тому 

що «жоден філософ не може це витримати» [178, p. 2]. 
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пoвстання мали схoжi пpичини невдачi: кoжне пpoпoнувало «нoвий метoд», 

який мав усунути джерело філософських помилок та обіцяв «безумовну» 

процедуру та критерій для судження конкуруючих філософських тез. Однак 

жодне не досягло успіху у виконанні цих завдань. Так само, як Ф. Ніцше та 

В. Джеймс, Р. Рорті вже тоді зрозумів, що не iснує безумoвнoгo вибoру: «Щоб 

знати, який обрати метод, людина має вже дійти до певних метафізичних та 

епістемологічних висновків» – висновків, що не можуть бути визнані 

передумовами [178, p. 1]. У будь-якому випадку, новий метод зазнає невдачі у 

вирішенні протиріч між самими висновками, тому що не існує нейтральної 

точки зору, згідно з якою мають прийматися рішення. 

Для Р. Рорті відсутність такої універсальної «точки відліку» та 

узгодженого критерію не причина для розпачу. Навпаки, «незважаючи на 

провал всіх філософських революцій у досягненні своїх цілей», він запевняє, 

що «ці революції були не дарма». Спершу він припускає, що лінгвістична 

філософія може врятуватися від невдачі завдяки зміні погляду на концепцію її 

функціонування. Так, якщо під «розв’язанням філософських проблем» 

лінгвістичні філософи будуть розуміти «демонстрацію, що, просто, не існує 

проблеми, наприклад, про перцепцію, свободу волі або зовнішній світ», вони 

зазнають невдачі. Проте, якщо замість того під цим розуміти «демонстрацію, 

що конкретне формулювання цієї проблеми включає використання 

лінгвістичного виразу, що є суттєво незвичайним для виправдання нашого 

питання до філософа, який пропонує переглянути формулювання проблеми в 

інших термінах», тоді дійсно лінгвістичний поворот здатний досягнути 

успіху [178, p. 32]. Інакше кажучи, Р. Рорті вважає, що «девіантне» і, «на 

перший погляд, нерозумне» використання мови, як, наприклад, у питанні типу 

«Звідкіль нам відомо, що ми відчуваємо біль?», може бути інтерпретоване у 

«цікавому та плідному напрямі». Це, у свою чергу, вимагає питання до 

філософа, який застосовує такий вжиток, чому він так запитує, і, таким чином, 

ми можемо вирішити, чи погоджуватися з критерієм чи передумовами, які 

генерують його проблеми, і чи можемо ми побачити певні смисли у його грі.  
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Згодом, з’ясовується, що труднощі, які Р. Рорті ідентифікує в 

лінгвістичній філософії при аналізі суджень, однаковою мірою можуть бути 

застосовані й до спроб традиційної філософії запропонувати необхідні істини. 

При тому що лише декількома сторінками вище філософ називав 

лінгвістичний період «великим часом», Р. Рорті зненацька переходить до 

іншої позиції: «Я хочу сказати, що найбільш важлива подія, яка сталася у 

філософії за останні тридцять років, – це не сам лінгвістичний переворот, а, 

скоріше, початок ґрунтовного переосмислення важливості епістемологічних 

ускладнень, які обтяжували філософів з часів Платона та Аристотеля. Я 

стверджую, що якби не епістомолігічні ускладнення, створені цими оцінками, 

традиційних проблем метафізики (проблеми, наприклад, про всесвіт, 

субстантивну форму та відношення між розумом і тілом) ніколи б не існувало. 

Якщо традиційний погляд «спостерігача» на процес пізнання буде 

зруйнований, то оцінка знання, що його замінить, призведе до 

переформування всіх проблем у філософії» [178, p. 39].  

У 1979 році
30

 уся рортівська система критичних ідей, яку він послідовно 

розвивав на ранньому етапі творчості, відкрито постала проти традицій 

логічного емпіризму та, частково, лінгвістичної філософії. І якщо в 1970-х рр. 

Р. Рорті розглядав роботу філософів лінгвістичного спрямування як 

необхідний перший крок [178, p. 8], то у праці «Філософія та дзеркало 

природи» він назвав усю аналітичну філософію лише «ще одним варіантом 

філософії Канта», чия заміна ментальних категорій на лінгвістичні «не змінила 

істотно Картезіансько-Кантіанської проблематики» [154, р. 8]. Широке поле 

інтересів прагматичної традиції (філософія, політика, етика, культура) надало 

Р. Рорті тематично-ангажовану інтелектуальну мову, яку він потребував, щоб 

вийти за межі філософських проблем і взятися за соціальні та політичні 

питання, які цікавили його з часів дитинства, коли він хотів «бути людиною, 

що провела життя у боротьбі за соціальну справедливість».  

Так званий «розрив» Р. Рорті з аналітичною традицією став дуже явним в 

                                                 
30

 Вийшла праця «Філософія та дзеркало природи». 
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есе «Філософія в Америці сьогодні» («Philosophy in America Today», 1981) з 

колекції «Наслідки прагматизму» («Consequences of Pragmatism», 1982). Тут 

Р. Рорті презентує нову «історію» про «зародження і занепад «Оксфордської 

філософії», і в процесі аналізу цієї проблеми вимальовує новий напрям і для 

самого себе. Цікавлячись аналітично-континентальним розколом у сучасній 

філософії, Р. Рорті уникає розмов про діалог та зближення, які використовував 

раніше. Більше того, він наполягає на тому, щоб ми «відклали замріяні 

розмови про будівництво мосту й об’єднання сил», а, навпаки, прийняли цей 

розкол як «незворотній та нешкідливий».  

Разом з тим, можна спостерігати певну амбівалентність Р. Рорті у 

резолюції про остаточний занепад аналітичної філософії. В есе він пише, що 

не мав на увазі «занепад» аналітичної філософії; навпаки, більшість філософів 

сьогодні, на його думку, є «більш чи менш «аналітиками», але не існує 

узгодженого списку «центральних проблем» для аналітичних філософів, - 

залишилася лише «стилістична і соціологічна єдність» [149, p. 216]. Однак у 

вступі до праці «Наслідки прагматизму», Р. Рорті більш радикальний: «Я 

вважаю, що аналітична філософія мала свою кульмінацію в Куайна, пізнього 

Вітгенштайна, Селларса і Девідсона – які ствердили, що вона подолала і 

заперечила саму себе» [149, p. xviii]. 

З часу видання збірки «Лінгвістичний поворот» сталися зміни: тепер 

Р. Рорті досліджував прояви глибокого культурного зсуву, серед яких одним з 

найбільш яскравих стала криза аналітичної філософії. «Подобається це вам чи 

ні, – наполягає він, – аналітична філософія зараз схожа на гуманітарні науки, 

оскільки не знає заздалегідь, якими є наші проблеми, і не вимагає критерію 

ідентичності, який розкаже чи наші проблеми ті ж самі, що й у попередників» 

[149, p. 226, 227]. Стара парадигма – мрія філософії як scientia scientiarum – 

притаманна як Платону, так і аналітикам, має піти: «Ми повинні відмовитися 

від ідеї, що ми маємо доступ до певних суперпонять, які не є концептом 

конкретної історичної епохи, конкретної професії, конкретної частини 

культури, але які так чи інакше обов’язково властиві всім похідним поняттям 
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(subordinate concepts), і можуть бути використані для їх «аналізу» [149, p. 222]. 

Разом з тим, завдяки визнанню культурного зсуву, аналітичні й 

континентальні філософи можуть «погодитися мати розбіжності в питанні про 

те, що є найбільш принагідним заняттям – шукати цікаві нові проблеми, щоб 

сперечатися про них, чи розповідати широкомасштабні історичні оповіді» 

[149, p. 227]. 

Незважаючи на констатацію свого остаточного розриву з аналітичною 

філософією, Р. Рорті продовжував проводити паралелі між прагматизмом та 

аналітичною традицією, тільки на цей раз це були його власна версія 

прагматизму, збагачена творчістю окремих аналітичних мислителів, що, за 

його власним прочитанням, містить елементи, близькі до його проекту 

прагматизму. Р. Рорті визнавав, що його критика у праці «Філософія і 

дзеркало природи» має «паразитичний» характер, оскільки ґрунтується на 

ідеях таких аналітичних філософів, як Л. Вітгенштайн, В. Селларс, В. Куайн, 

Д. Девідсон, Г. Райл, Н. Малькольм, Т. Кун, Х. Патнем та ін. Можливо, 

причини постійної зацікавленості Р. Рорті в аналітичній традиції, як він  сам 

зазначає у вступі до зазначеної праці, є «виключно автобіографічними», адже 

це був словник/мовна гра, з яким він найкраще ознайомлений та на який він 

тривалий час орієнтувався, проводячи філософські дослідження. Р. Бернштайн 

зауважує, що, незважаючи на власну відмову від філософської одержимості, 

«у певному сенсі, Рорті також одержимий. Це майже якби він не міг дійсно 

відпустити і прийняти силу своєї власної критики» [100, p. 47]. У будь-якому 

випадку, ясно, що навіть якщо Р. Рорті відмовився від ідентифікації себе з 

аналітичною філософією, він ніколи не зрікався від контактів з нею. 

Нейл Гросс говорить, що у Р. Рорті можна спостерігати «різкий перехід» 

від метафілософа у ранніх 1960-х до активного учасника аналітичних дебатів. 

Він припускає, що у 1966 році був завершений перехід Р. Рорті від метафізики 

А. Вайтхеда й історії філософії Р. МакКеона до мейнстрімної аналітичної 

філософії [122, p. 189]. Також, на думку Н. Гросса, рортівські роботи середини 

1960-х рр. потрібно досліджувати як «особливий шматок його творчості» й не 
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варто інтерпретувати як спробу Р. Рорті ототожнити себе з популярною 

філософією з метою отримання посади в Принстоні. З іншого боку, якщо ми 

подивимося за 1982 рік, яким закінчується праця Гросса, то нам важко буде 

сказати, що його контактування з аналітичною традицією – це особливий 

сегмент, а не тривале явище творчості Рорті. Наприклад, у праці 

«Випадковість, іронія та солідарність» (1989), де аналітичний інструментарій 

та дебати, на які він колись спирався, практично відсутні, Р. Рорті продовжує 

залучати ідеї окремих аналітичних мислителів, що узгоджуються з його 

прагматичними концепціями: наприклад, «філософські дослідження» 

Л. Вітгенштайна, критика «двох догм емпіризму» В. Куайна, концепція про 

мову Д. Девідсона, поняття «колективної інтенціональності» («we-intentions») 

В. Селларса. 

Для демонстрації процесу боротьби Р. Рорті з аналітичною традицією, 

необхідно розкрити особливості та зміст рортівського переопису творчості 

кожного з названих аналітичних мислителів. 

Багато в чому Р. Рорті спирається у своїй критиці репрезентаціоналізму 

на пізню творчість Л. Вітгенштайна
31

. У його поглядах американський 

філософ робить найбільший наголос на критиці можливості остенсивних 

дефініцій (визначення, в якому безпосередньо вказується на сам об’єкт, що 

визначається) та індивідуальної мови, а також вивченні Л. Вітгенштайном 

процесу дотримання правил гри [155, p. 165]. Для Р. Рорті Л. Вітгенштайн 

передбачає критику В. Куайна та Д. Девідсона проти розрізнення мови-факту, 

так само як і критику В. Селларса та Р. Брендома проти можливості 

безпосередньо даних знань.  

Р. Рорті стверджує, що одна з центральних тез його концепції, а саме, що 

істини (акцент на множину) є людськими конструктами, передбачена 

                                                 
31

 Серед них варто виділити ті, які Р. Рорті опосередковано присвятив розгляду ідей Л. Вітгенштайна: 

«Збереження чистої філософії: Есе про Вітгенштайна» («Keeping Philosophy Pure: An Essay on Wittgenstein») 

[149], «Вітгенштайн, Гайдеггер і гіпостазування мови» (Wittgenstein, Heidegger and the Reification of 

Language») [151], «Вітгенштайн і лінгвістичний поворот» («Wittgenstein and the Linguistic Turn»). 

Опосередковано, тому що ці есе присвячені скоріше переопису концепції цього філософа і розкриттю ідей Р. 

Рорті.  
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підходом Л. Вітгенштайна до мови. «Покінчити з уявленням про мови як 

репрезентації й бути цілковитим вітгенштайніанцем в підході до мови, 

означало б роз-божнити світ. Тільки у тому випадку, якщо ми зробимо це, ми 

зможемо прийняти запропонований мною раніше доказ: оскільки істина – це 

властивість речень, оскільки існування речень залежить від словників, а 

словники творяться людськими істотами, тому це вірно і для істин» [150, 

p. 21]. Фактично, без прийняття підходу до мови Л. Вітгенштайна, ніхто не 

зможе прийняти антиесенціалізм щодо істини у Р. Рорті. Причиною цього, як 

пояснює Р. Рорті, є те, що твердження «істини є людськими конструктами» 

йде за твердженням «словники є людськими конструктами», адже речення 

(носії істин) залежать від словників. Очевидно, що недостатньо просто 

відкинути репрезентаціоналізм, щоб слідувати за Р. Рорті, потрібно також 

прийняти погляди пізнього Л. Вітгенштайна на мову.  

Взагалі, атаку останнього на репрезентаціоналізм у стилі Р. Рорті можна 

підсумувати у двох твердженнях:  

(1) Атомістична концепція значення – неприпустима; 

(2) Індивідуальна мова - неможлива. 

З чого слідує (хоч і не прямо), що: 

(3) Репрезентаціоналізм хибний. 

Цей силогізм вимагає більш детального тлумачення. За логікою 

Л. Вітгенштайна, остенсивні визначення неминуче двозначні. Так, без 

попереднього розуміння, що таке «червоне», людина не зрозуміє, що собою 

репрезентує червона картка – «червоність», «картки», «квадрати», «папір», 

«число один» чи щось інше. Інший приклад, якщо людина матиме ментальний 

образ червоного у своєму розумі, вона все ж потребуватиме розуміння того, в 

чому полягає ця червоність, для того, щоб застосувати її до червоних об’єктів. 

Ментальні образи підкріплюють знання та значення не більше, ніж фізичні 

зображення, а тому без певної системи референції окремі образи та 

зображення не репрезентують нічого. І саме цю систему референції має 

начебто встановити репрезентаціоналізм. Однак ми можемо визначити 
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значення, скоріше, контекстуально, а не з точки зору відповідності одного до 

іншого. Відповідно до цієї думки, атомістично побудовані системи референції 

у філософії Г. Фреге та у «Логіко-філософському трактаті» Л. Вітгенштайна 

беззмістовні без звернення до холізму або до контекстуальної основи. Серед 

аргументів проти атомістичної концепції значення один з найпотужніших 

полягає у тому, що значення слова залежить від контексту і може бути 

пояснене з точки зору його використання в різних контекстах. Іншими 

словами,  

(1’) Значення визначаються контекстуально. 

В межах твердження (2), неможливо зафіксувати критерій коректності 

правил «гри», тобто людина ніколи не може бути впевнена, чи «грає» за 

правилами коректно (чи вона «грає» за іншими правилами, чи вона взагалі 

«грає» не за правилами). Адже все, що має людина – це паттерни, що 

розуміються як правила тільки у певному описі. Таким чином, людське 

усвідомлення правил залежить від її власних описів, будучи залежною від 

описів та від меж індивідуальної світоглядної надбудови; людина не має 

основи для порівняння її набору описів з паттернами поза їх межами. 

Мислення та мовлення може бути зрозумілим тільки відносно до опису, як і 

будь-яка інша діяльність, орієнтована на правила. Для того, щоб уникнути 

тотального тестового релятивізму чи скептицизму щодо значення, потрібно 

орієнтовану на правила діяльність пояснити в межах соціальної надбудови, у 

якій «об’єктивний» (тобто інтерсуб’єктивний) критерій коректності буде 

публічно визнаним та піддаватиметься порівнянню. З цього слідує, що 

«індивідуальна мова» (індивідуальна, суб’єктивна діяльність, орієнтована на 

правила і доступна тільки для власного розуму) – це нонсенс; відсутність 

публічного критерію щодо коректності слідування правилам – неможлива. 

Індивідуальну мову можна уявити як таку, котра паразитує на публічній мові, 

адже вона, як темпорально, так і логічно, вторинна щодо мислення та 

мовлення в межах соціальної мови. Отже, якщо «індивідуальна мова 

неможлива», то:  
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(2’) Мовлення та пізнання є соціальними феноменами. 

Із тверджень (1’) та (2’) тепер легше зрозуміти, чому 

«репрезентаціоналізм хибний» (3). Репрезентація мислиться як точна 

відповідність між об’єктами реальності та уявленнями, що виникають у 

розумі. Однак, якщо значення визначаються контекстуально, то неможливо 

забезпечити метод ізоляції одиничних об’єктів. Без нього репрезентаціоналізм 

стає не вартий уваги. Така небезпечна позиція відмови може привести до 

крайнього скептицизму, суб’єктивізму та релятивізму. Більше того, як 

наслідок, можна вийти на містичне питання про «межі мови». У тому випадку, 

якщо мовлення та пізнання є соціальними феноменами, тобто контексти, як 

соціально сформовані системи референції, встановлюють значення без 

встановлення якихось меж мови, то існування чогось, що підтримує зв'язок 

між реальністю та людьми стає не тільки неможливим, але й неважливим. 

Знання та значення разом з мовленням та соціальною діяльністю вбудовані в 

реальність. Точна відповідність необов’язкова, тому що неможлива ізоморфія, 

описана в «Логіко-філософському трактаті». Разом з тим, як вказує Р. Рорті, 

Л. Вітгенштайн визнав, що мова – це «просто система соціальних практик, яка 

допускає постійне розширення, а не обмежене ціле, межі якої можуть бути 

показані» [155, p. 57]. Якщо значення визначаються контекстуально, тоді 

теорії репрезентаціоналізму неможливі, але якщо мовлення та процес набуття 

знань - це соціальні феномени, то вони також теоретично непотрібні, оскільки 

існують більш корисні варіанти. 

Таким чином, для Л. Вітгенштайна, мовлення – це контекстно-залежна 

діяльність людей, де контекст встановлюється через соціальну активність. 

Якщо семантичні поняття такі, як значення, референція та істина 

конституюються контекстуально, а контексти конституюються соціальною 

діяльністю, орієнтованою на правила, тоді аргумент Р. Рорті, що люди 

будують істину, стає переконливішим. В іншому випадку поняття істини стане 

відкритим до його помислення в термінах корреспондентності та 

репрезентації (які, якщо Л. Вітгенштайн правий, зробить істину залежною від 
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індивідуалістичних та атомістичних основ). Водночас, поняття істини як 

людського конструкту не може бути помислене без провалу в релятивізм, 

скептицизм, суб’єктивізм та в інші «гріхи», в яких неодноразово 

звинувачували Р. Рорті. Але якщо взяти до уваги погляд Л. Вітгенштайна, що 

мовлення контекстуальне та соціальне явище, тоді істина не може бути 

виражена з точки зору індивідуалізму та атомізму, без яких кореспондентність 

та репрезентація не мають основи, а отже, їм також загрожує релятивізм, 

скептицизм та суб’єктивізм. Саме тому, для Р. Рорті поняття «словника» є 

своєрідним синонімом вітгенштайніанських «мовних ігор». 

Тепер стає більш зрозумілим, чому Л. Вітгенштайн такий особливий для 

Р. Рорті і чому, щоб прийняти його рортіанський погляд про істину як людські 

конструкти, потрібно слідувати за поглядом Л. Вітгенштайна у філософії 

мови. І навіть якщо він озброївся ідеями Дж. Дьюї та М. Гайдеггера проти 

репрезентаціоналізму, стає зрозумілим, чому без Л. Вітгенштайна він би не 

зміг запропонувати своєрідний філософський «переворот». Л. Вітгенштайн 

говорив: «Все, що філософія може зробити – це знищити ідоли. Це означає не 

створити нових» [182, p. 88]. Якщо істини є людськими конструктами, то 

такими є і філософські теорії. Тому, на думку Р. Рорті, не варто навіть 

розвивати якісь систематичні теорії.  

Наступними аналітичними філософами, чиї ідеї Р. Рорті використав для 

атаки на академічну аналітичну традицію з її універсальними претензіями, 

були В. Куайн і Д. Девідсон. Перший здійснив перегляд класичного 

прагматизму і перетворив його на форму аналітичної філософії, що не 

ґрунтувалася на ідеях Ч. Пірса, В. Джеймса та Дж. Дьюї
32

; другий створив 

оригінальну гносеологічну теорію свідомості, мови та інтерпретації
33

. Для 

Р. Рорті, В. Куайн та Д. Девідсон разом з Л. Вітгенштайном, – «внутрішні» 

борці з «академічною» аналітичною філософією та її універсальними 

                                                 
32

 В. Куайн став визнаним творцем неопрагматизму. 
33

 Він став рано відомим у філософських колах, але довгий час був автором лише невеликих статей , і тільки у 

1985 році він написав свою головну працю «Розвідки про істину та інтерпретацію» («Inquirіes into Truth and 

Interpretation»). Належав до «консервативних» неопрагматистів, адже не прийняв «іронічної» позиції щодо  

класичних проблем філософії 
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претензіями, адже вони сприяли виробленню приватної філософської мови, а 

не журнальної діяльності в межах традиції. Р. Рорті бажає замінити новими 

ідеями цих філософів старі ідеї Дж.Г. Мура та Б. Рассела, обираючи на роль 

головної мішені теорію відповідності, яка лежить в основі як філософії 

логічного аналізу, так і неореалізму.  

Обидва були послідовниками лінгвістичної філософії пізнього 

Л. Вітгенштайна, адже взяли до уваги твердження про соціальний характер 

мовної гри, а також прийняли положення про плюралізм мов та відсутність 

універсальної, базової мови: «Концептуалізація на будь-якому значущому 

рівні невід’ємна від мови, і наша буденна мова фізичних речей є базовою 

майже настільки, наскільки це можливо для мови» (В. Куайн) [33, с. 18]; 

«Мови, які розвивалися у часовій та просторовій дистанції, можуть сильно 

відрізнятися щодо взаємодії з тим або іншим рівнем явищ. Що легко входить в 

одну мову, може з труднощами входити в іншу, і ця відмінність відкликається 

несхожістю стилів та цінностей» (Д. Девідсон) [26, с. 145]. Однак В. Куайн, 

хоча і визнавав буденну мову «базовою» мовою, все ж припускав можливість 

існування спеціальних «штучних» мов, котрі не зводяться до форм буденної 

мови. Разом з тим, філософ дуже часто у своїх працях вживав такі поняття, як 

«контекст», «система аналітичних гіпотез», «мова аборигена» та інші, що 

свідчать про його схильність до холізму стосовно мови, коли переклад та 

аналіз окремого речення повинні бути невід’ємними від цілісного контексту 

цієї мови: «Наші висловлювання про зовнішній світ зіштовхується з 

трибуналом чуттєвого досвіду не поодинці, але виключно у вигляді 

пов’язаного цілого» [33, с. 362].  

В. Куайна та Д. Девідсона об’єднує неприйняття реалістичної 

епістемології, в якій їх прагматична сторона філософування, на думку 

Р. Рорті, проявляється найкраще. Так, доводячи неспроможність реалізму, 

В. Куайн припускав, що в його основі лежать дві догми емпіризму (догма про 

різницю між аналітичними та синтетичними судженнями, де аналітичні 

спираються виключно на значення, а синтетичні – на факти; догма про 
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можливість редукції всіх речень до суджень досвіду), які потрібно рішуче і 

негайно відкинути. В. Куайн стверджував, що у реченні неможливо розділити 

лінгвістичний та фактичний компоненти, і якщо відмовитися від бажання 

розділення, то зникне і сама проблема диференціації синтетичних та 

аналітичних висловлювань, тобто вона стане неактуальною. У свою чергу, 

Д. Девідсон доповнює цей список третьою догмою емпіризму – догмою 

дуалізму схеми та змісту. На його думку, оскільки доведена неможливість 

вийти за межі мови, то неможливо з’ясувати позамовні критерії істинності: 

«Ні фіксований запас значень, ні нейтральність по відношенню до теорії 

реальності не може забезпечити основи для порівняння концептуальних схем. 

Було б помилкою продовжувати займатися пошуками такої основи, якщо під 

цим розуміється щось загальне для несумірних схем. Відмовляючись від цих 

пошуків, ми відмовляємося від спроб зробити метафору єдиного простору 

осмисленою, всередині якої кожна схема має своє місце» [110, p. 156].  

На основі критики схеми та змісту, Д. Девідсон не приймає чистого 

холізму, який не має жодний вказівок на відповідність, адже він не може 

працювати з окремо взятим переконанням. Таким чином, він прагне 

побудувати холістичну теорію мови, котра допускає плюралізм та 

антиреалізм, але вільна від релятивізму: «Я вважаю концептуальний 

релятивізм п’янкою та екзотичною концепцією, і перш ніж спішити її 

приймати, необхідно детально прояснити смисл цієї концепції» [26, с. 145]. На 

думку Д. Девідсона, ми повинні завжди турбуватися про наявність публічної 

мови зовнішніх об’єктів, яка має урівноважувати релятивістські тенденції 

приватних мов. Він дотримується прагматичного принципу «творіння» істини: 

«Дуже важливий та суттєвий фактор полягає в тому, що у процесі створення 

теорії істини теорія інтерпретації виступає як відносність щодо часу мовця» 

[110, p. 74]. Саме тому істина відносно світу, за Д. Девідсоном, знаходиться в 

тій точці зору мовної комунікації, в якій максимально можлива кількість 

різноманітних мов прийде до згоди та взаємної перекладності. Тобто, будь-яка 

істина є відносною до мови.  
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Р. Рорті дуже високо поціновує та спирається на зазначені (і не тільки) 

ідеї В. Куайна та Д. Девідсона. Однак, на відміну від цих двох мислителів, він 

поширює ідеї прагматизму не лише на аналітичну філософію, але й на всю 

філософію з її класичними проблемами. Серед таких проблем, які застаріли 

після «лінгвістичного повороту», він, перш за все, виділяє проблеми 

обґрунтування досвіду та раціональності. На думку Р. Рорті, В. Куайн та 

Д. Девідсон вийшли за межі дискусії між раціоналізмом та емпіризмом, адже 

вони зрозуміли, що всі філософські проблеми – це лише випадкові побудови, 

котрі були викладені на одній з можливих мов. Цієї ж думки дотримується і 

сам Р. Рорті: «Наша мова і наша культура є настільки ж випадковими, 

наскільки випадковим є виникнення, наприклад, орхідей або антропоїдів в 

результаті тисячі невеликих мутацій (і вимирання мільйонів інших створінь)» 

[150, р. 17]. Всі видозміни у філософії – це мовні видозміни, просто заміна 

одного словника на інший. Саме тому Р. Рорті мав бажання зупинити процес 

увіковічнення класичних питань у філософії та ввести моду на удосконалення 

та прогрес її словника: «Нам потрібно зрозуміти, що питання філософії, котрі 

виникли в результаті «гри випадковостей» теперішнього часу і котрі 

філософія змушує вважати справжніми, – це ті питання, які можуть бути 

кращими, ніж ті, що завдавали наші попередники, проте вони не мусять бути 

тими ж самими питаннями» [52, с. 193]. Разом з тим, Р. Рорті доводить до 

логічного завершення тезу В. Куайна про загальну неперекладність мов, 

акцентуючи увагу на неможливості точного співставлення висловлювань та 

наративів у різних мовних контекстах. Для нього всі мови є «нейтральними» 

стосовно  світу, і неможливо співвіднести мови, якщо не існує універсальної 

мови, або жодного методологічного правила, або жодної онтологічної основи. 

Послідовники, звісно, використовують або розвивають мови своїх 

попередників, але часто вони просто відмовляються від цього і починають 

розвивати власні «метафори» та «теми для розмови».  

Взагалі, есе Р. Рорті про Д. Девідсона стали найвиразнішим символом тієї 

рішучості, з якою він прагнув виділити прагматичний елемент в аналітичній 
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філософії методом переопису
34

. Для Р. Рорті Д. Девідсон був мислителем, 

який  поставив істину в повну залежність від мови та інтерпретації. З самого 

початку, подiляючи погляди Д. Девідсона на мову, Р. Роpті пеpетворив їх на 

аpгументи пpоти каpтезіанських епiстемoлoгічних пoлoжень, адже «вони 

дозволять нам зрозуміти мову не як tertium quid між Суб’єктом і Об’єктом, не 

як медіума, в якому ми намагаємося сформувати картину реальності, а як 

частину поведінки людини» [149, p. xviii]. Разом з тим, Д. Девідсон, за 

логікою Р. Рорті, заклав основи такої холістичної концепції мови, яка 

абсолютно не обтяжена реченнями універсальної прамови та універсальної 

епістемології. Філософ вважав, що ліквідація традиційної ролі філософії як 

нейтрального медіума для епістемологічного обміну між суб’єктом та 

об’єктом напряму залежить від прийняття критики Д. Девідсоном дуалізму 

«схеми-змісту». Якщо в есе «Прагматизм, Девідсон та істина» («Pragmatism, 

Davidson, and Truth») Р. Рорті тільки виявляє причетність Д. Девідсона до 

традиції прагматизму, зокрема до В. Джеймса і Дж. Дьюї (причетності яких, 

до речі, сам Д. Девідсон не визнав, як не визнавав і переінтерпретацію власної 

творчості Р. Рорті
35

), то в «Двадцять п’ять років по тому» («Twenty-Five Years 

After») він вже стверджував, що «Девідсон здебільшого досяг успіху там, де 

Дьюї зазнав невдачі», а саме «в спробі замінити репрезентаціоналістську 

схему пізнання та дослідження на не-репрезентаціоналістську», виключно 

завдяки витісненню поняття досвіду з таких речень [178, p. 373].  

У цьому контексті, варто також зосередити увагу на філософії 

В. Селларса, адже Р. Рорті говорив, що протягом більшої частини своєї 

кар’єри він працював, «поширюючи погляди Селларса» [155, p. 8]. На думку 

                                                 
34

 Так, розгляд філософії Д. Девідсона філософом Р. Рорті можна знайти в есе «Двадцять п’ять років по тому» 

(«Twenty-Five Years After») [178], «Прагматизм, Девідсон та істина» («Pragmatism, Davidson, and Truth») [152], 

«Світ цілком може загинути» («The World Well Lost») [149], в шостому розділі праці «Філософія та дзеркало 

природи», «Трансцендентальні аргументи, самореференція та прагматизм» («Transcendental Arguments, Self-

Reference, and Pragmatism») [154], «Нередуктивний фізикалізм» («Non-Reductive Physicalism») [152], «Чи є 

істина метою дослідження? Дональд Девідсон проти Кріспін Райт» («Is Truth a Goal of Inquiry? Donald 

Davidson versus Crispin Wright») [164], «Антискептична зброя: Майкл Вільямс проти Дональда Девідсона» 

(«Antiskeptical Weapon: Michael Williams versus Donald Davidson») [164]. 
35

 Читайте більш детально про неприйняття Д. Девідсоном поглядів Р. Рорті у праці Дж. Боррадори 

«Американский философ Джованна Боррадори беседует с Куайном, Дэвидсоном, Патнэмом, Нозиком, Данто, 

Рорти, Кэйвлом, Макинтайром, Куном» [с. 55-67]. 
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Р. Рорті, ідеї В. Селларса прекрасно вписувалися у прагматистську традицію, 

адже він був готовий до того, що прагматисту не потрібно слідувати за 

розумінням істини як успішного прогнозу в довгостроковій перспективі [178, 

p. 29]. Відомо, що метою В. Селларса стало дослідження людських практик 

оцінювання: способи, якими ми виправдовуємо те, що маємо зробити, і 

способи, якими ми визначаємо дії як правильні чи неправильні, аргументи – як 

вагомі чи невагомі, вірування – як добре обґрунтоване чи недостатньо 

обґрунтоване: «Це дослідження буде проводитися через спостереження за 

певними типовими ситуаціями, в яких терміни «достовірності» та 

«коректності» будуть правильно чи, краще сказати, коректно працювати» 

[171, p. 293]. На думку мислителя, ми знаємо, як застосовувати нормативні 

терміни в нашій мові. Це - вміння  розвинути щось краще чи гірше - так само, 

як хтось, наприклад, краще чи гірше може застосовувати правила водіння 

автомобілем. Виходячи з цього, філософ закликав до «прагматичного 

емпіризму» [171, p. 301], який покаже, що означає слідувати та 

виправдовувати наше слідування правилам.  

В. Селларс бачить, що потрібно пояснити ідею, і те, як можна докопатися 

до правди, враховуючи ту обставину, що правила мови, логіки та науки 

можуть змінюватися: «Чому один набір правил, а не інший? Яким чином 

прийняття набору правил власне може бути виправданим? Я хотів би бути в 

змозі сказати, що хтось виправдовує прийняття правил прагматично і що це, 

насправді, буде першим кроком у наближенні до істини. Стає очевидною 

спорідненість моїх поглядів з більш софістичним варіантом прагматизму» 

[171, p. 314-315]. Він закінчує застереженням, вираженим ще 

Л. Вітгенштайном, що ми не можемо докопатися до самого дна наших правил. 

«Реальний зв'язок» або необхідність – це просто «тіні» наших правил. Ми 

оперуємо лише каркасом «правил, за якими живемо» і не можемо зрозуміти чи 

виправдати їх через вихід за межі цього каркасу до більш об’єктивної оцінки. 

Ця наближеність до реальності, якою живуть люди, та мінливості контексту 

дійсно наближує погляди В. Селларса та Р. Рорті. 
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На відміну від Д. Девідсона, В. Селларс ніколи не заперечував свого 

зв’язку з ідеями прагматизму, звернувши свою увагу на метафору 

фундаментальних основ для людського знання: «Передусім, зображення 

оманливе, тому що має статичний характер. Хтось змушений обирати між 

зображенням слона, який лежить на черепасі (Що підтримує черепаху?) і 

зображенням величної гегельянської змії пізнання, яка пожирає сама себе (Де 

початок?). Ми не будемо цього робити. Для емпіричного знання, типу 

софістичного прагматизму, наука раціональна не тому, що має основу, а тому, 

що вона є підприємством, що само-коректується і може поставити будь-яке 

твердження в небезпеку, хоча і не всі одразу» [170, p. 77].  

Але найбільше Р. Рорті поціновував атаку В. Селларса на логічний 

емпіризм, котра виявляється в тому, що він піддає сумніву «епістемічну 

привілегію, котру логічний емпіризм надавав певним твердженням як звітам 

про привілейовані репрезентації» [154, p. 173]. Тобто, Р. Рорті сильно 

покладається на біхевіористську критику В. Селларса щодо привілейованого 

доступу до «ментальних положень» емпіризму
36

. Останній, дійсно, будує 

стійкий та фатальний наступ на те, що він називає «міфом даності» (четверта 

догма емпіризму), тобто на «так звані суворі та правильні спостереження, що 

конституюються через певні само-автентичні невербальні епізоди, авторитет 

яких перекладається і на вербальні та квазі-вербальні перформанси» 

[170, p. 77]. Міф – це дуже сильна ідея, викладена в ранніх працях логічних 

емпіристів, про те, що «епістемічний факт може бути проаналізований без 

заглиблення… в не-епістемічні факти, феноменальні чи біхевіористичні, 

публічні чи особисті» [170, p. 19]. В. Селларс стверджує, що не існує базових 

або чистих знань, а вірування можуть бути виправдані іншими віруваннями. 

Більше того, всі вірування мають неминуче концептуальний елемент. 

Розуміння навіть найпростішого, наприклад, трикутника вимагає концепції 

                                                 
36

 «Селларс запитує, як саме авторитет оцінок від першої особи, наприклад, оцінок про те, якими нам видаються 

речі, про біль, яку ми відчуваємо та про думки, які пропливають перед нашим розумом, відрізняються від 

авторитету оцінок експерта, наприклад, про розумовий стрес, шлюбну поведінку птахів, кольори фізичних 

об’єктів» [154, p. 173]. 
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трикутника - такої, щоб можна було класифікувати його як такий. Усвідомити 

щось, в першу чергу, означає відповісти через застосування концепції. 

Усвідомлення – «це справа лінгвістики» [170, p. 63]. Хтось може сказати, що 

має переконання, якщо він здатен розмістити це переконання в «логічному 

просторі причин». Саме значення речення і сам акт пізнання, для В. Селларса, 

– це функції чи роль в грі запитування та прийняття причин: «виправдовувати 

і бути здатними виправдати те, що хтось говорить» [170, p. 76]. Саме тому 

пізнання та розуміння є концептуальними та інференційними (тобто 

формуються учасниками комунікації в процесі інтерпретації отриманих 

повідомлень), крім того вони відкриті для помилок. В. Селларс стверджує, що 

ці види діяльності фундаментально нормативні тільки таким чином: володіти 

концепцією означає, що хтось здатен застосувати її коректно, так щоб інший 

міг надати чи не надати підстави для її застосування. Здатність 

використовувати мову лежить в серці людського життя, а нормативність 

лежить в серці використання мови. 

Отже, за В. Селларсом, «будь-яке усвідомлення видів, схожостей, фактів і 

т.п., одним словом, усвідомлення абстрактних сутностей – і, насправді, 

усвідомлення навіть одиничності – це справа лінгвістики» [170, p. 63; 

154, p. 182]. Разом з тим, усвідомлення видів, схожостей та фактів, що 

належать безпосередньому досвіду, також передбачається процесом освоєння 

мови. Висновки про те, що будь-яке усвідомлення є лінгвістичним, надають 

точку опори для рортівських висновків, що людські знання та пізнання 

реальності також справа лінгвістики. На відміну від своїх попередників, які не 

завжди були задоволені принципами лінгвістичного натуралізму, Р. Рорті 

доводить цей принцип до крайньої межі, стверджуючи, що до-лінгвістичної 

свідомості взагалі не існує: «Оскільки для мого погляду суттєво, що у нас 

немає жодної до-лінгвістичної свідомості, до якої має пристосовуватися мова, 

а також що немає жодного глибинного смислу в тому, яким чином існують 

речі, сенси, котрі філософи мають артикулювати в мові» [150, p. 21].  
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Разом з тим, Р. Рорті був неуважний до більш пізніх робіт В. Селларса
37

, 

коли будував свої аргументи у праці «Філософія і дзеркало природи». Вони ж 

демонструють амбівалентність В. Селларса в питанні лінгвістичного 

характеру усвідомлення. Так, якщо в праці «Емпіризм і філософія розуму» 

(«Empiricism and the Philosophy of Mind») філософ був упевнений, що процес 

усвідомлення є лінгвістичним, то пізніше він писав, що: «[…] не вся 

«організована поведінка» має лінгвістичну структуру. Можна стверджувати, 

що так зване «концептуальне мислення» по суті пов’язане з мовою, а також 

центральна або основна концепція, що осмислюється, належить 

концептуальному мисленню» [173, p. 305]. Цей погляд входить в суперечність 

з поглядом, який захищає Р. Рорті, коли говорить, що потрібно «або наділити 

концепції чимось (наприклад, пристроєм для автоматичної зміни пластинок не 

програвачі), що може реагувати вибірковим чином на класи об’єктів, або ж 

пояснити чому ми можемо провести лінію між концептуальною думкою та її 

примітивним попередником в різних місцях, з одного боку, та між думкою, що 

набула мова, і тією, що все ще знаходиться в процесі удосконалення, з 

іншого» [154, p. 186]. 

У 1950 році, до виходу праці «Емпіризм і філософія розуму», В. Селларс 

пише статтю під назвою «Language, Rules and Behavior» («Мова, правила і 

поведінка»), в якій обґрунтовує те, що стане його головним внеском до 

філософії – натуралістсько-прагматистську позицію з когерентною та 

глибокою оцінкою нормативних понять достовірності та правильності. У цій 

статті, В. Селларс говорить нам, що прагматизм дуже часто характеризується 

як грубий дескриптивізм, відповідно до якого «всі змістовні концепції та 

проблеми належать емпіричним та дескриптивним наукам». Вказуючи на 

Дж. Дьюї, він говорить, що прагматисти інколи пропонують ці дескриптивні 

інтерпретації істини та морального обов’язку «з усім запалом голландського 

хлопчика, що захищає родючі землі натуралізму від загрозливих 

раціоналістичних повеней» [171, p. 291-292]. Однак прагматизм може ще бути 

                                                 
37

 Мова йде про статтю «Структура знання» («The Structure of Knowledge») [173]. 
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більш софістичним. Він прагнув узяти ідеї прагматизму і запропонувати щось 

менш палке та більш раціоналістичне. Він намагався прийти до 

натуралістичної позиції
38

, що має момент нормативності.  

Може видатися, що практики запитування і надання підстав є радикально 

суб’єктивними, але В. Селларс, насправді, хоче захистити науковий реалізм 

від емпіризму, що бачить людське буття як буття, що застрягло в реальності 

спостереження, не маючи знання про навколишній світ. Він говорить: «Якщо я 

відкидаю каркас традиційного емпіризму, це не тому, що я хочу сказати, ніби 

емпіричне знання не має основ. Щоб викласти це таким чином, потрібно 

запропонувати, чим власне є «так звані емпіричні знання» і помістити їх у 

коробку з чутками та містифікаціями. Існує якийсь сенс у тому, щоб 

зображувати людські знання як такі, що перебувають на рівні речень, звітів 

спостережень, і які не перебувають так само на решті речень як інші речення, 

що перебувають на них» [170, p. 75]. Так само, як К.І. Л’юіс та Ч. Пірс, 

В. Селларс хоче вивчати досвід, не вдаючись до його містифікації. Досвід не 

може бути чистим або вільним від наших концепцій, але це не означає, що він 

не є фундаментом знань.  

У свою чергу, Р. Рорті не цікавить бажання В. Селларса захистити 

науковий реалізм та елементи нормативності в натуралізмі, - він бачить його 

виключно як мислителя, котрий одним із перших викрив згубну схильність 

аналітичної філософії до сцієнтизму. Незважаючи не те, що свій прагматизм 

Р. Рорті також поєднує з натуралізмом
39

, виступаючи учнем В. Куайна, 

                                                 
38

 В. Селларс не тільки зміг через натуралізм звернутися до прагматизму, але захистити науковий реалізм від 

емпіризму: «Натуралізм […] так само невиразний та амбіційний, як і Прагматизм. Один міг не вірити майже 

ні в що у світі та в дещо про Бога, й залишатися Натуралістом»; «Я віддаю перевагу терміну «Натуралізм», що 

[…] набуває субстантивного змісту, котрий, якщо не приводить до наукового реалізму, принаймні, не є 

несумісним з ним» [172, p. 1-2]. Це знову ж оголює проблему відмінності між працями В. Селларса та їх 

використанням Р. Рорті.  
39

 Р. Рорті називає себе матеріалістом, а також прихильником натуралізму та фізикалізму. Ці три поняття 

займають дуже близькі позиції, але роблять різні наголоси. Матеріалізм – це погляд, відповідно до якого все 

складається з матеріальних компонентів (питання в тому, з яких саме); фізикалізм – погляд, відповідно до 

якого усе в світі має фізичні властивості (або більш слабка версія: все може бути описано в термінах фізичних 

властивостей). Матеріалізм – це доктрина про субстанції (хоча сучасні матеріалісти не обов’язково говорять в 

термінах субстанції, вони, скоріше, притримуються думки, що десь там існують лише матеріальні об’єкти). На 

противагу, фізикалізм – це доктрина про властивості, це - вид антиесенціалізму. Натуралізм – це погляд, що 

заперечує ісеування будь-яких надприродних істот чи притримується думки про те, що будь-які істоти 

існують відповідно до законів природничих наук. Натуралізм сумісний як з матеріалізмом (у запереченні 
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Д. Девідсона та В. Селларса, його натуралізм має більш радикальний та 

широкий розмах. Фактично, до Р. Рорті натуралістичний прагматизм був 

натуралістичним лише на рівні методології: єдина причина для надання 

переваги фізичному поясненню реальності полягає в тому, що пояснює 

феномени більш комплексним, економічним та естетичним чином. Р. Рорті 

пов’язує лінгвістичний натуралізм з дарвінізмом, де мова виступає не 

«медіумом» між свідомістю та світом, а головним засобом соціальної 

комунікації та головним інтелектуальним засобом «пристосування» до 

навколишнього оточення. Р. Брендом інтерпретував натуралізм Р. Рорті так: 

«Критика репрезентаціоналізму [Рорті] заснована не на запереченні чи 

ігноруванні випадкового контексту […], а на тверезій наполегливості та 

фокусі на значенні цього контексту. Що відрізняє його погляди, так це, 

скоріше, претензія, що суть питання, котре доноситься до навколишнього 

оточення, має розумітися тільки у термінах випадковості» [145, p. 160-161]. 

Відповідно до логіки Р. Брендома, цей погляд є відлунням ідеї В. Селларса 

про те, що речі не можуть нормативно
40

 впливати на нас, а отже, лише зв'язок 

між нами та реальністю може бути випадковим. Тобто, заперечуючи 

привілейованість словника репрезентаціоналізму, Р. Рорті надає перевагу 

випадковим словникам, що підходять найкраще для виконання ненормативних 

описів та підтримуються елімінативним матеріалізмом на ранніх етапах 

творчості, а також не-редукційним фізикалізмом та натуралізмом 

дарвінівського зразка на більш зрілий
41

. Отже, Р. Рорті здатний ігнорувати 

репрезентаціоналістську картину відносин між людиною та світом за умови, 

                                                                                                                                                                  
ментальної субстанції), так і з фізикалізмом (у запереченні нефізичних властивостей). Крім того, всі ці 

поняття об’єднує те, що ідеалізм є їх опонентом.  
40

 Поняття «нормативності» є одним з ключових понять ідеалізму.  
41

 Р. Рорті протягом 1960-1970-х років активно розвивав та підтримував матеріалістичну концепцію про 

неможливість існування розуму та внутрішнього простору суб’єкта як субстанції. Він пропонував 

елімінувати такі поняття, як «ментальні явища», «розум», «Істина» тощо, а також припускав, що теорію 

свідомості можна цілком звести до філософії мови та нейрофізіології. Тому його позицію іноді справедливо 

називають елімінативним матеріалізмом. Однак пізніше він віддав перевагу не-редукційному фізикалізму, 

адже більше не потребував повного усунення онтологічних сутностей з розмови: «[…] коли ми опускаємо 

поняття «свідомість», немає жодної шкоди у продовженні розмови про відмінну сутність, названу 

людським «Я», що містить психічні стани людського буття: вірування, бажання, настрій і т.п. Важливо 

розуміти цю збірку сутностей як буття цього «Я», а не як щось, чим «Я» є насправді» [152, p. 123]. 
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якщо він припускає, що ці відносини є випадкові. Він не може просто сказати, 

що зовсім не існує зв’язку між реальність та людиною, оскільки це приведе до 

одного з небажаних наслідків – скептицизму, лінгвістичного ідеалізму та 

редукційного фізикалізму, які є неприйнятними поняттями для Р. Рорті, однак 

часто приписуються змісту його творчості. 

Іншим постійним співрозмовником та критиком Р. Рорті був Хіларі 

Патнем
42

. Есе «Патнем і загроза релятивізму» («Putnam and the Relativism 

Menace»), написане як відповідь Р. Рорті на звинувачення Х. Патнема, що він 

«культурний релятивіст», проливає світло на більш спеціалізоване 

філософське питання, що стосується позиції Р. Рорті щодо виправданої 

ствердності (warranted assertibility) та не-редуктивного фізикалізму. Ця 

відповідь показує і те, що Р. Рорті намагається включити «зневажливий» 

режим, як він сам це називає, щодо спроби критиків залучити його до дискусії 

та дебатів, які нікуди не ведуть, а лише сподіваються на привернення 

додаткової уваги до «безплідних» тем [164, p. 11]. Він визнає, що його 

стратегія втечі від багатьох критичних зауважень товаришів-філософів 

полягає у намаганні «перемістити все від епістемології та метафізики до 

культурної політики, від претензій на пізнання та апеляцій до очевидності до 

пропозицій того, що ми повинні спробувати» [164, p. 57]. 

Разом з тим, компанію Л. Вітгенштайну, В. Куайну, Д. Девідсону та 

В. Селларсу у рортівських переописах складають ідея «нормального» та 

«революційного» етапів розвитку науки Т. Куна
43

, методологічний анархізм 

                                                 
42

 Незважаючи на зусилля аналітичних філософів дистанціонувати себе від його інтерпретацій, Р. Рорті говорив, 

що «фактично, субстантивну різницю у філософських доктринах між мною та Девідсоном, чи мною та 

Патнемом досить важко визначити. Повсякчас, коли я намагаюся написати про ці відмінності, я схоплюю 

лише момент їх зникнення зперед моїх очей» [177, p. 144].  
43

 Хоча Томас Кун не включений Рорті до трійки найбільш важливих філософів ХХ ст., Н. Гросс помітив, що у 

праці «Філософія і дзеркало природи» він згадується так само часто, як і Дж. Дьюї. Вплив Т. Куна на Р. Рорті 

був очевидним ще в есе «Cartesian Epistemology and Changes in Ontology» («Картезіанська епістемологія та 

зміни в онтології»), де явно спираючись на нього, Р. Рорті відмічає, що «наукові епохи визначають рішення, 

які вони приймають за зразок, в той же час філософські епохи визначають проблеми, які вони приймають за 

зразок» [148, р.275n1]. Проникливий аналіз важливості Т. Куна для Р. Рорті див. Gross N. «Richard Rorty» 

[122, p. 202-211]. Н. Гросс наголошує, що разом із пізнім Л. Вітгенштайном, Т. Кун «забезпечив Рорті 

символічними ресурсами, яких він потребував, щоб аргументувати вихід з мейнстрімної аналітичної 

філософії» [122, p. 209]. Власне думку Р. Рорті, яка продовжує дослідження Т. Куна, можна побачити у таких 

есе, як «Томас Кун, стовпи і закони фізики» («Thomas Kuhn, Rocks and Laws of Physics») у праці «Філософія і 



75 

 

П. Фейєрабенда, погляди його колишнього учня Р. Брендома
44

 та колеги 

Майкла Даммета, ідея власного «Я» як «центру наративного тяжіння» 

Д. Деннетта, концепт «метафоричної редескрипції» Мері Гессе
45

.  

 

2.2. «Putting pragmatism into better shape»
46

: Р. Рорті і класичний 

прагматизм 

 

Достатньо неочікуваним явищем у розвитку сучасної філософії стало 

помітне відродження інтересу до прагматизму. Ми говоримо «неочікуваним», 

оскільки незважаючи на те, що Р. Карнап, В. Куайн, Д. Девідсон та інші 

запевняли, що полум’я прагматизму буде продовжувати потроху горіти 

(напевно у їх працях), навіть попри спроби ранніх критиків погасити його, 

було важко передбачити, що це полум’я несподівано розгориться так яскраво і 

згенерує так багато тепла. І жоден не зробив більше для цього, ніж Р. Рорті. 

Очевидно, що багато в чому він завдячує саме прагматистській традиції, і, в 

першу чергу, В. Джеймсу і Дж. Дьюї.  

Співвідношення між Р. Рорті та прагматизмом ускладнюється 

переплетінням трьох інтенцій: а) між його трактуванням класичної 

прагматистської традиції та більш ортодоксальним прочитанням; б) між його 

версією прагматизму та іншими версіями; в) між прагматизмом загалом та 

іншими напрямами філософії. Ми не зможемо детально розібратися у 

                                                                                                                                                                  
соціальна надія» [153, р. 175-189]; «Наука як солідарність» («Science as Solidarity») у збірці «Об’єктивність, 

релятивізм та істина» [152, р. 35-45], де він називає прагматизм «лівим Кунізмом» [р.38]. 
44

 Р. Рорті залучає до аналізу творчість Р. Брендома менш відкрито, ніж філософію В. Селларса. Більш детально 

див. «Репрезентація, соціальна практика та істина» («Representation, Social Practice, and Truth») [152, p. 151-

161]; «Роберт Брендом про соціальну практику та репрезентації» («Robert Brandom on Social Practice and 

Representations») [164, p. 122-37]. Проте якось Р. Рорті сказали в одному з інтерв’ю, що, разом з В. Куайном, 

Х. Патнемом і Д. Девідсоном він був одним з «Великої четвірки американської філософії», на що Р. Рорті 

відповів, що «Великою четвіркою в поствоєнній аналітичній філософії були Куайн, Селларс, Девідсон і 

Брендом» [179, p.513]. 
45

 Використовуючи характеристику Мері Гессе наукової революції як «метафоричної редескрипції», Р. Рорті 

стверджує залежність культурних змін від вміння говорити «по-іншому» і нових описів нашого світу. Див. 

Hesse M. Revolutions and Reconstructions in the Philosophy of Science. – Blomington: Indiana University Press, 

1980. 
46

 «На мою думку, Дьюї і Джеймс є найкращими гідами у розумінні сучасного світу, який ми отримали, як і в 

питанні, як привести прагматизм у кращу форму після тридцяти років суперпрофесіоналізму» («I think 

Dewey and James are the best guides to understanding the modern world that we’re got, and that it’s a question of 

putting pragmatism into better shape after thirty years of super-professionalism.») [179, p. 294]. 
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переплетенні цих інтенцій та оцінити всі позитивні та негативні наслідки від 

прагматизму Р. Рорті в межах цього дослідження. Однак конструктивний 

старт може бути даний через осмислення того, яку роль відіграють ідеї 

фундаторів прагматизму у філософії Р. Рорті, враховуючи особливість його 

підходу до них.  

Есе написані Р. Рорті до виходу в світ праці «Філософія та дзеркало 

природи», такі як «Новітня метафілософія» («Recent Metaphilosophy», 1961), 

«Межі редукціонізму» («The Limits of Reductionism», 1961), «Реалізм, 

категорії та «лінгвістичний поворот» («Realism, Categories, and the «Linguistic 

Turn», 1962), дуже важливі для розуміння не тільки мотивів його критичного 

ставлення до аналітичної традиції, але й мотивів його філософської орієнтації 

на прагматизм.  

У ранній орієнтації Р. Рорті вражає його чітке небажання розглядати так 

званий провал філософії у пропозиції довгострокових рішень традиційних 

проблем як привід для розпачу. Ця фундаментальна позиція робить 

прагматизм дуже привабливим для нього вже тоді, оскільки з його допомогою 

Р. Рорті зміг відволіктися від погоні філософії за істиною та зосередитися на 

створенні умов, за яких можлива плідна розмова. Те, що відрізняє 

прагматичну позицію та оберігає її від редукціонізму, це можливість 

філософів змінити правила, які молодий Р. Рорті розглядає як прогрес, а не 

регрес. Іншими словами, його тішить, що прагматисти «розуміли, що 

продовжити спілкування означає виграти гру» [159, p. 302], саме тому всі вони 

можуть запропонувати «пораду про те, що має бути зроблено, щоб 

залишитися в діалозі» [162, p. 111].  

Почати потрібно з того, що у ранніх роботах Р. Рорті саме Ч. Пірс займав 

найвагоміше серед прагматистів місце, хоча там присутні і загальні 

зауваження щодо Дж. Дьюї та В. Джеймса. Тоді філософ цікавився так званим 

«нереалістичним підходом до пізнання» Ч. Пірса та пірсовою концепцією 

«класичного прагматизму», яка мислилася нероздільно з аналітичною 

традицією. Це виражалося в тому, що Ч. Пірс намагався зберегти значення 
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ідеї, що «істина – це щось об’єктивне», незважаючи на те, у що саме вірять 

люди. Інакше кажучи, ми повинні намагатися висвітлити базову ідею істини, 

враховуючи її зв'язок з дослідженням, судженням, переконанням та 

діяльністю. З цього слідує, що людські «справи» релевантні до істини 

[137, p. 416]. Разом з тим, коли Ч. Пірс стверджував, що істинні переконання – 

це ті, щодо яких в кінці дослідження була досягнута домовленість, то він 

вимагає, щоб домовленість була виправдана реальним станом речей, усім, що 

становить ту чи іншу область дослідження. Отже, коли люди запитують, як 

істина пов’язана з нашою практикою, вони відкривають, що істинне 

переконання – це те, що буде «непорушним»; або не підлягає покращенню; 

або ніколи не розчарує; або буде завжди відповідати на виклики розуму, 

аргументу та доказу. Істина, на думку Ч. Пірса, не має значення для окремих 

індивідів. Істинне значення має не приватний характер, а публічний характер, 

адже логічність коріниться в «соціальних принципах». Можна припустити, що 

в особі та філософії Ч. Пірса Р. Рорті міг побачити своєрідний «місток» до 

інших шкіл та традицій, зокрема пізньої творчості Л. Вітгенштайна. 

Отже, своє дослідження прагматизму Р. Рорті починає зі спроби 

становити доречність філософії Ч. Пірса для аналітичної традиції, 

звертаючись для цього до творчості В. Куайна, Мотрона Вайта, В. Селларса, 

Р. Карнапа, Нельсона Гудмена та інших аналітиків, а не В. Джеймса і 

Дж. Дьюї. Найбільше молодого Р. Рорті у прагматизмі приваблює те, що 

замість того, щоб зневіритися у філософській здатності змінити правила, його 

представники зайняли позицію, за якою філософія – це найбільша гра зі всіх, 

оскільки ця гра змінює правила. 

Однак ставлення до філософії Ч. Пірса змінилося разом зі зміною 

ставлення Р. Рорті до універсалістських претензій аналітичної традиції. Так, в 

есе «Прагматизм, релятивізм та ірраціоналізм» («Pragmatism, Relativism and 

Irrationalism», 1979) орієнтування на творчість В. Джеймса та Дж. Дьюї, а не 

Ч. Пірса, дозволяє Р. Рорті повернути прагматизм проти аналітичної філософії. 

Одночасно філософ попереджує про «тенденцію захвалювання Пірса», 
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оскільки останній розвинув «варіації логічних понять та варіації технічних 

проблем (такі, як проблема умовних висловлювань, що суперечать фактам), 

які були запозичені логічними емпіристами», та вів «розмову про загальну 

теорію знаків». І навіть більше, називає його «найбільшим Кантіанцем» за 

переконання, що «філософія дала нам всеохоплюючий аісторичний контекст, в 

якому можна визначити правильне місце і ранг усіх інших видів дискурсу» 

[149, p. 160-161]. Насамкінець Рорті просто зауважує, що його внесок до 

прагматизму полягав лише у тому, що він «просто дав прагматизму ім’я і 

стимулював Джеймса» [Там само]. Хоча пізні роботи Р. Рорті містять легкі 

натяки на Ч. Пірса, але більше він вже ніколи не займає важливого місця
47

. У 

1970-х рр. «духовним вчителем»
 
для Р. Рорті став Дж. Дьюї. 

Відомо, що у праці «Філософія та дзеркало природи» возвеличуються три 

філософи – Дж. Дьюї, Л. Вітгенштайн і М. Гайдеггер – за те, що їх творчість 

«скоріше терапевтична, ніж конструктивна, наставницька, ніж 

систематична» [154, р. 5]. Із них Дж. Дьюї, як засновник прагматизму, –

найменш суперечливий вибір, адже його філософія дійсно має спільні риси з 

власне рортівською. Так, вони обидва були радикальними 

антифундаменталістами, прихильниками натуралізму, історицистами 

романтично-гегелівського характеру та «публічними філософами» (у певному 

розумінні цих термінів та з вагомими відмінностями). Разом з тим, їх 

об’єднує: загальне неприйняття репрезентаціоналістської концепції пізнання 

та всієї «епістемологічної індустрії», що квітне на ній; акцент на рішучо 

«дарвіністському» розумінні влаштування речей; палкий захист ліберальної 

демократії (знову ж таки з важливими відмінностями) і т.п. Однак його вибір 

може здивувати, якщо згадати, що філософія Дж. Дьюї пішла у своєрідне 

забуття задовго до публікації праці «Філософія та дзеркало природи», і через 

це сам Дж. Дьюї зовсім не належав до тогочасної категорії «інтелектуальних 

                                                 
47

 Так, він любив використовувати пірсове поняття «переконання» як звичку дії; див., наприклад, у збірці 

«Об’єктивність, релятивізм та істина» [152, p. 93, 118]. У декількох есе пізнього періоду Ч. Пірс отримує 

трохи більше уваги: в есе «Дьюї між Гегелем і Дарвіном» («Dewey Between Hegel and Darwin») із праці 

«Істина і прогрес» [164, p. 290-306]; «Два значення «логоцентризму»: Відповідь Норрісу» («Two Meaning of 

«Logocentrism»: A Reply to Norris») із праці «Есе про Гайдеггера та інших» [151, p. 107-118]. 
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героїв», навіть в Америці. Все ж, для Р. Рорті Дьюї був філософом, який 

найбільш чітко і відверто відкинув спільну мету греків та німецьких ідеалістів 

(точна репрезентація справжньої природи реальності) на користь мети 

політичного характеру – побудови вільних суспільств та всесторонній 

розвиток у них особистостей» [153, p. 49]. Він також був філософом, який 

найбільш чітко усвідомив роль наставника і нащадка. Саме тому Р. Рорті 

вважає його найбільш корисною і визначною фігурою у філософії ХХ ст. 

У двох статтях «Подолання традиції: Гайдеггер і Дьюї» («Overcoming the 

tradition: Heidegger and Dewey») та «Метафізика Дьюї» («Dewey’s 

Metaphysics»), Р. Рорті окреслює межі своєї інтерпретації творчості 

Дж. Дьюї
48

. Перша стаття виокремлює схожості та відмінності між класичним 

прагматистом та М. Гайдеггером. Цих двох філософів, на думку Р. Рорті, 

об’єднує усвідомлення необхідності «деструкції історії західної онтології», 

але різнить «розуміння того, що, можливо, замінить «онтологію» [149, p. 42]. 

Дж. Дьюї змальований мислителем, який «бачив епістемологічні проблеми 

модерної філософії як пристосування старих метафізичних припущень до 

нових умов» [149, p. 44]. Разом із М. Гайдеггером, він розглядається як 

філософ, який має бажання звільнитися від припущень традиційної філософії. 

Дж. Дьюї здійснив поворот «від філософії як особливої діяльності до 

звичайного світу – проблем чоловіків та жінок», він відкинув розрізнення, які 

філософська розвинула традиція [149, p. 53]. 

Джеймс Гуінлок разом з іншими критиками наголошували, що Дж. Дьюї 

ніколи повністю не відкидав метафізики і що його метафізичні погляди, 

зокрема у праці «Досвід і природа», становлять потужне джерело для 

приваблення багатьох прагматистів [146, p. 77-78]. Есе «Метафізика Дьюї» 

Р. Рорті зосереджено на обговоренні саме цього твердження. Виходячи з того, 

що сам Р. Рорті мав антиметафізичну позицію, філософ намагається явно 

                                                 
48

 Окрім того, філософії Дж. Дьюї присвячені такі есе Р. Рорті, як «Прагматизм як романтичний політеїзм» 

(«Pragmatism as Romantic Polytheism») [155, p. 27-41], «Дьюї поміж Гегелем та Дарвіном» («Dewey Between 

Hegel and Darwin») [164, р. 290-306], «Кант проти Дьюї: поточна ситуація в моральній філософії» («Kant vs. 

Dewey: The Current Situation of Moral Philosophy») [155, р. 183-202]. 
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виправдати Дж. Дьюї тим, що останній мав намір більш ефективно 

переінтерпретувати працю «Досвід і природа», «змінивши головну назву так 

само, як і предмет вивчення з Досвіду і природи на Природу та культуру» 

[149, p. 72]. Така переінтерпретація асимілює працю з «історією ідей», а не з 

«жанром, який включає головні книги: Метафізику Аристотеля, Етику 

Спінози, Світ та Індивідуальності Ройса та інших прагматистів» [149, p. 72]. 

І далі: «За такої асиміляції, книгу можна розглядати не як «емпіричну 

метафізику», а як історико-соціологічне дослідження культурного феномену 

під назвою «метафізика». Вона може розглядатися як ще одна версія 

полемічної критики традиції, запропонованої в Реконструкції у філософії та 

Пошуку достовірності» [149, p. 73].  

Наявність у Дж. Дьюї метафізичних поглядів Р. Рорті пояснював 

«симптомом розриву філософської особистості»: «До кращого або гіршого, він 

хотів створити метафізичну систему. Протягом його життя, він коливався між 

терапевтичною позицією у ставленні до філософії та іншою відмінною 

позицією, за якою філософія повинна стати «науковою» та «емпіричною» й 

розробити щось серйозне, систематичне, важливе і конструктивне. Дж. Дьюї 

іноді описує філософію як культурну критику, але він ніколи не думав про 

себе остаточно як про непроханого порадника чи терапевта, чи 

інтелектуального історика» [149, p. 73]. Таким чином, Р. Рорті констатує 

коливання Дж. Дьюї між Г. Гегелем та Дж. Локком. Адже Дж. Дьюї 

«помилково» вважав, що для остаточного подолання «платонізму» потрібно 

виробити нову «теорію досвіду» або «систему відношень», прагматизм. Тут, 

на думку Р. Рорті, Дж. Дьюї допускає ту саму помилку, що й В. Джеймс та 

Ч. Пірс, які намагалися виділити щось позитивне в предметі посткласичної 

філософії. Ця помилка, у свою чергу, приводить до використання Дж. Дьюї 

таких туманних понять, як «родові риси буття», «закони природи» та 

«науковий метод». Зі свого боку, Р. Рорті активно підтримує «методологічний 

анархізм» Пола Фейєрабенда, оскільки для нього формулювання жорстких 

методологічних норм приводить скоріше до блокування, аніж до розчищення 
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шляху для дослідження. І хоча здається, що «це вороже відношення 

американського філософа до наукового методу віддаляє його від 

«автентичного» прагматизму Пірса, Джеймса і Дьюї», насправді, – зазначає 

І. Джохадзе, – Р. Рорті намагається довести, що «методологічний анархізм не 

тільки не суперечить ідеології прагматизму, але й незмінно витікає з неї, 

складає, поряд з антифундаменталізмом, історицизмом і критичним 

неприйняттям догм метафізики, «квінтесенцію» прагматитистської філософії» 

[16, с. 63]. Поняття «наукового методу», на думку Р. Рорті, взагалі може бути 

викреслено з робіт Дж. Дьюї: «Правда, Дьюї багато говорив про привнесення 

у філософію «наукового методу», але він ніколи не пояснював, в чому саме 

полягає цей метод і що саме він мав би додати до традиційних чеснот 

інтелектуала: допитливості, відкритості та здатності до діалогу» [60, с. 21]. 

Таким чином, Р. Рорті наполягає, що надії Дж. Дьюї на «філософську 

метафізику», на щось більш високе, більш «серйозне, систематичне, важливе 

та конструктивне», ніж культурна критика, були жалюгідними, навіть у його 

власному висвітленні: «Малоймовірно, що ми побачимо в Досвіді та природі 

щось, що може бути назване «метафізикою досвіду» як протилежність до 

терапевтичного трактування традиції – на основі того, що власний погляд 

Дьюї на природу та функцію філософії робить це неможливим» [149, p. 73]. 

Тому «натуралістичну метафізику» Дж. Дьюї та його «метафізику досвіду» 

Р. Рорті пропонує ігнорувати та вважати рештками уявлення І. Канта про те, 

що критика культури вимагає філософської основи.  

Щоб зрозуміти вклад Дж. Дьюї у спосіб мислення Р. Рорті, потрібно 

охопити розуміння суті прагматичного повороту Р. Рорті та спробувати 

побачити більш ясно заплутаність бачення в самому його центрі. Це бачення 

можна уточнити, приділивши увагу широкому, рішучому та культурно-

політичному значенню, яке Р. Рорті надає роботам Дж. Дьюї. Він цінує його за 

внесок у «всесвітньо-історичну зміну самоіміджу людства» [164, p. 132]. На 

думку Р. Рорті, монументальне значення Дж. Дьюї включає його внесок у 

«спробу змінити риторику, в загальному сенсі, та самоімідж [його] 
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співтовариства» [164, p. 41]. Разом з поетами епохи романтизму та Ф. Ніцше, 

Дж. Дьюї допомагає зрозуміти та застосувати «явно суперечливий самоімідж, 

описаний Дарвіном» [164, p. 41], від прийняття якого, наполягає Р. Рорті, ми 

всі виграємо в довгостроковій перспективі. «Дьюї бачив релігійну 

толерантність, Галілея, Дарвіна та (перш за все) розквіт демократичних форм 

правлінь і літературного електорату як центральний епізод в історії. Його 

власні зусилля у знищенні доктрини репрезентаціоналізму, зусилля, які 

втягнули його в безкінечні суперечки про об’єктивність, істину та релятивізм, 

були вчинені тому, що він вважав, ніби ці доктрини перешкоджають розвитку 

у людства почуття впевненості у власних силах. На мою думку, він був правий 

у цьому і його намагання варто продовжувати» [152, p. 17]. Три теми можна 

артикулювати у спробі Р. Рорті продовжити ці зусилля Дж. Дьюї:  

1) антиавторитаризм, для якого демократичний конструктивізм Дж. Дьюї 

слугував орієнтиром;  

2) меліоризм, форма якого постає з взаємної прихильності Дж. Дьюї та 

Р. Рорті до Ч. Дарвіна;  

3) експерименталізм зорієнтований в майбутнє, що об’єднує обох 

філософів.  

На думку Р. Рорті, дарвіністська теорія пропонує «уявлення про людину-

як-трохи-більш-складну-тварину» [164, p. 48]. Філософ вважає, що сприйняття 

себе як «розумних тварин» у жаргоні Ф. Ніцше допоможе нам звільнитися від 

«поняття, що існують нелюдські сили, перед якими відповідальні людські 

істоти» [150, p. 45]. Суть «авторитаризму», на думку Р. Рорті, полягає в тому, 

що існують такі сили, що репрезентують спільний знаменник між вірою в Бога 

і метафізикою Платона. Обидва явища маніфестують ідею, що «існує 

авторитет, котрий називається Реальністю, і перед яким ми маємо схилитися» 

[120, p. 376]. Р. Рорті все ж має велику надію не те, що ми можемо 

«спробувати досягти того рівня, де більше не будемо чомусь поклонятися, де 

ми нічого не будемо розглядати як квазібожество» [145, p. 22]. Це була також 

надія М. Гайдеггера (настільки, наскільки М. Гайдеггер міг на щось 
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сподіватися), в його прагненні подолати метафізику, звільнитися від могутньої 

влади «онтотеології». Взагалі, Р. Рорті залучає до цього хору 

«антиавторитаризму» також ідеї Ф. Ніцше, М. Фуко, Ю. Габермаса та інших.  

Р. Рорті сподівається, що сама ідея «авторитаризму» піде у забуття. І не 

тому що в один день ми відкриємо її об’єктивну хибність (чи непослідовність, 

чи незрозумілість), а тому що ми перестанемо мислити в термінах того, що 

В. Джеймс називає «живими, важливими гіпотезами», оскільки одного дня ми 

не будемо сприймати їх серйозно. «У своїй ідеальній формі культура 

лібералізму представляла б собою культуру […], в якій би не було ні сліду 

божественного – ні у формі обожненого світу, ні у формі обожненої особи… 

Процес розбожнення […] в ідеалі досягає своєї кульмінації, коли ми більше не 

можемо побачити ніякої користі в уявленні, що кінечні, смертні, випадково 

існуючі людські істоти можуть вивести сенс життя з усього чого завгодно, 

тільки не з кінечного, смертного, випадково існуючого людського існування» 

[150, р. 45]. Р. Рорті був натхненний можливістю, що його віддалені нащадки 

знайдуть очевидним і банальним факт про те, що Бога не існує; що не існує 

нічого у всесвіті, перед чим ми підзвітні, окрім як перед членами нашого 

людського співтовариства. У такому майбутньому до ідеї подібного 

«авторитаризму» (релігійного чи філософського) поставляться з такою ж 

недовірою, як сьогодні ставляться до полювання на відьом. Всі ці нечіткі надії 

позначають те, що Р. Рорті називає «войовничим антиавторитаризмом» [145, 

p. 376]. Загалом кажучи, це надія, що одного дня ми відкинемо всі джерела 

авторитету, за винятком результатів вільної та відкритої людської кооперації. 

Філософ не стверджує, що антивладне майбутнє такого виду буде більш 

раціональним чи більш корисним для нашої природи, або більше 

відповідатиме реальності. Це лише обіцянка, довготривалий експеримент, 

напрямок, в якому може рухатися людство. Антиавторитаризм Р. Рорті 

потрібно розуміти не як спробу точно репрезентувати реальність, а, скоріше, 

як яскравий приклад «культурної політики», про яку більш детально ітиметься 

трохи нижче. 
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Такий антиавторитаризм знаходиться в самому центрі філософії Р. Рорті. 

«Я мислю свою роботу, - написав він одного разу, - як намагання відвернути 

людей від поняття буття, пов’язаного з чимось великим, могутнім та 

нелюдським» [148, p. 49]. Антиавторитаризм був центральним не тільки в 

його професійних поглядах на істину, пізнання, докази та раціональність, але 

й визначав характер його синоптичного переказу західної сучасної історії 

філософії. Антиавторитаристська перспектива дійсно дозволяє краще 

зрозуміти всі погляди Р. Рорті.  

Джон МакДауел наводить красномовну «просту схему» 

антиавторитаристської схеми, що була в центрі робіт Дж. Дьюї: «Суть гріха, 

від якого звільнює себе Дьюї, є рефлексія релігійного світогляду, відповідно 

до якого людських істот закликали упокорити себе перед нелюдською силою. 

Бути в покорі відносно до чогось іншого, ніж до себе виглядає по-дитячому. 

Якщо людські істоти бажають досягнути зрілості, вони мають слідувати за 

Дьюї у звільненні себе від цього сорту релігії поклоніння перед 

божественністю Іншого. Але гуманізм, що не йде далі цього, є незавершеним. 

Ми також потребуємо дублікат світської емансипації. Під час того періоду в 

розвитку західної філософії, протягом якого Бог, що фігурував в релігії, був 

уражений, так би мовити, смертельною хворобою, хворобою, що призвела до 

смерті, яка була виголошена Ніцше, певні європейські інтелектуали відчули 

себе на порозі зародження світського світу… Цілковита людська зрілість 

вимагає від нас визнати авторитет, з яким не пов’язане людське приниження 

перед чимось нелюдським» [145, p.109-110].  

Паралель проведена з релігією є визначальною не тільки тому, що 

антиавторитаристська риторична стратегія заміни «релігії приниження» 

словником світського зразка була однією з найулюбленіших для Р. Рорті, але й 

тому, що таке риторичне використання релігії показує сильну схожість між 

антиавторитаризмом Дж. Дьюї та Р. Рорті, навіть якщо останній був набагато 

різкішим секуляристом (та атеїстом) з них двох. Парадоксально, що ця 

боротьба мала вигляд релігійної віри у майбутнє, де не знайдеться місця вірі в 
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релігію. «Моє розуміння святості, наскільки це можливо, пов’язане з надією 

на те, що одного дня якогось тисячоліття мої віддалені нащадки будуть жити в 

глобальній цивілізації, в якій любов буде єдиним законом. У такому соціумі, 

комунікація буде переважно вільною, про класи та касти забудуть, ієрархія 

буде питанням сучасної прагматичної зручності, а сила буде у повному 

розпорядженні вільної угоди літераторів та гарно освіченого електорату» [161, 

p. 40]. Таке розуміння святості актуальне й для Дж. Дьюї, як тільки він 

відмовився від конгрегаціоналістського християнства, в межах якого філософ 

був вихований у Вермонті. Незважаючи на фірмовий секуляризм, Дж. Дьюї 

дуже часто виражав свої погляди щодо захисту демократії у дусі мови релігії. 

Коли він написав, що «демократія – це спосіб контролювати життя за 

допомогою активної віри в можливості людської природи» [114, p. 242], то 

можна припустити, що демократія посіла центральну етичну роль, зайнявши 

місце його християнських вірувань. Насправді, Ален Райян цілком вірно 

припустив, що Дж. Дьюї розумів демократію «як сучасну світську реалізацію 

царства Божого на землі» [168, p. 86]. 

Те, що ми називаємо демократичним конструктивізмом Дж. Дьюї, слугує 

потужним джерелом натхнення для «войовничого антиавторитаризму» 

Р. Рорті. На думку Дж. Дьюї, не існує незалежного критерію «правильних 

дій», до яких надійно веде демократія. Якість та вартість отриманих 

розпоряджень, факт, що рішення приймаються у правильному напрямку, а 

саме свідомо, експериментально та демократично, визначають самі 

співтовариства. Так само, як Джон Роулз розумів справедливість як результат 

ідеалізованої законодавчої процедури («Original Position»), Дж. Дьюї оцінював 

демократичні рішення відповідно до умов, за яких вони виникають. Філософ 

цінував демократичний спосіб прийняття рішень, тому що він (і тільки він) 

конституював соціальне та політичне бачення багатого співтовариства, в 

якому об’єднані чоловіки та жінки, котрі регулюють свої справи в атмосфері 

загальної поваги та рівності. Дбайте про демократію, - міг би сказати 

Дж. Дьюї (вторячи конструктивістському слогану Р. Рорті про істину: «Дбайте 
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про свободy й істина подбає про себе»
49

), - і відголоси політичних результатів 

подбають про себе. 

Демократичний конструктивізм та антиавторитаризм Дж. Дьюї гарно 

поєднуються один з одним як різні вирази однієї і тієї ж ідеї. На нашу думку, 

демократія для Дж. Дьюї є тією ж формою антиавторитаризму, яка 

представлена у нашому соціальному та політичному житті; це такі 

суспільства, які переросли те, що Ф. Ніцше називав «метафізичним 

комфортом». Дж. Дьюї та Р. Рорті єдині у своєму запереченні ідеї, що ми 

маємо якісь зобов’язання перед чимось – істиною, волею Бога, моральним 

законом, владою розуму і т.д., що може затьмарити наш обов’язок 

співпрацювати один з одним в пошуку вільного консенсусу.  

Джон Дьюї вважав апріорі зрозумілим положення, що «мета [демократії] 

може бути досягнена лише за допомогою творчих зусиль та креативних дій» 

[114, p. 241]. Тут концепція креативності звертає увагу на фундаментальну 

сторону антиавторитаризму. Демократія цінна не тому, що вона допомагає 

громадянам знаходити те, що апріорно цінне в суспільному житті, а тому що 

вона заохочує креативність та артикулює моральну ідентичність 

співтовариства. У такому соціальному та етичному контексті члени 

співтовариства можуть осмислено відповідати на питання, що постають з їх 

власного характеру та само-іміджу. Отже, демократія забезпечує політичну та 

моральну підоснову для того, щоб свідоме співтовариство змогло відповісти 

на питання типу: «Хто ми такі?» і «Якими нам варто стати?» Це соціальний, 

етичний та політичний контекст, з яким «ми, які також є частинками 

мінливого сучасного, можемо створити самих себе, як ми створили невідоме 

майбутнє» [114, p. 88]. 

Демократія Дж. Дьюї була для Р. Рорті рівнозначна співтовариству, в 

якому відкривається «повністю людська зрілість», яка була в центрі його 

антиавторитарних надій. Члени такого співтовариства, на думку Р. Рорті, 
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приймуть той факт, що не існує авторитету, до якого потрібно апелювати, 

окрім вільного, свідомого консенсусу демократичних колег; вони були б 

переконані в тому, що має значення саме «солідарність», а не «об’єктивність». 

Як пояснює Р. Рорті: «Існують два способи, за якими людські істоти, що 

мислять, намагаються надати сенс власним життям. Перший, шляхом 

розповіді історії про їх внесок до співтовариства. Це може бути 

співтовариство реально історичне, в якому вони живуть, чи віддалене у часі та 

просторі, чи зовсім вигадане і складатися з дюжини героїв та героїнь, 

вибраних з історії чи літератури, чи і з того, і з того. Другий спосіб полягає в 

описі самих себе як таких, хто безпосередньо пов'язаний з нелюдською 

реальністю… І маю сказати, що історії першого виду ілюструють жагу до 

солідарності, а історії другого виду ілюструють жагу до об’єктивності» [152, 

p. 21]. Таким чином, людина, кинувши виклик давно прийнятому 

переконанню, замість того, щоб піддатися «безпорадній пасивності чи 

звернутися до сили» [150, p. 73], може піти двома шляхами. З одного боку, 

вона може апелювати до того, що Р. Рорті називає «об’єктивністю» (щось 

типу «волі Бога», «диктату розуму», «природи абсолютної реальності», 

«морального закону»), тобто до чогось великого та нелюдського, що робить 

переконання релевантним істині чи хибі. З іншого, вона може апелювати до 

певного співтовариства, певного етносу, з яким вона відчуває свою 

солідарність. Перший вид «авторитарної» відповіді апелює до чогось 

безумовного та позачасового; друга «антиавторитарна» відповідь – до чогось 

людського та відносного. «Демократичне співтовариство мрії для Дж. Дьюї, – 

пише Р. Рорті, – це співтовариство, в якому кожен вважає, що має значення 

людська солідарність, а не знання чогось поза людиною. Реально існуюче 

наближення такого цілковитої демократії, цілковито світського 

співтовариства… виглядає для мене найбільшим досягненням нашого виду» 

[153, p. 20].  

На відміну від антиавторитаризму Ф. Ніцше чи М. Фуко, 

антиавторитаризм Дж. Дьюї та Р. Рорті має яскраво виражений 
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«меліористичний» характер. Останні бачили можливе майбутнє як причину 

для надії, а не нігілізму, розчарування чи цинізму. В такому 

антиавторитарному майбутньому може бути досягнений грандіозний рівень 

свободи та зменшення страждань.  

Меліоризм належить до світогляду, головними ознаками якого є 

невизначеність, невпевненість і непостійність. Він виникає з прийняття факту, 

що «майбутнє завжди непередбачуване» [114, p. 87]. Прийняття положення, 

що не існує остаточної відповіді на більшість головних життєвих питань, не 

існує сталої та абсолютно універсальної сітки переконань та звичок, а також 

не існує потреби для чітко визначеної рефлексії про те, про що ми маємо 

турбуватися або що ми маємо робити – все це робить привабливим те, що 

В. Джеймс і Дж. Дьюї називали етосом «меліоризму». Меліоризм не робить 

жодних прогнозів про те, як майбутнє буде розвиватися; він не пропонує 

якихось над-знань про сили, що рухають людську історію; він не надає 

якихось унікальних ідей про природу людського розвитку. Меліоризм 

«зосереджений не на пророцтвах, а на аналізі» [115, p. 185]. Як говорив 

Дж. Дьюї, набагато простіше вірити, що «специфічні умови, які існують у 

певний момент, будучи відносно сприятливими або відносно несприятливими, 

в будь-якому випадку можуть бути покращеними» [113, p. 178].  

Прагматичний меліоризм – це не лише позиція чи схильність, це також 

більш конкретні положення, що робота реформаторів ніколи не може бути 

завершена; зростання, модифікації та покращення не припускають 

есхатологічного кінця. «Завершення людської активності полягає не у 

відпочинку, а в її збагаченні і покращенні», – зауважує Р. Рорті [152, p. 39]. 

Меліоризм, який відстоює В. Джеймс, Дж. Дьюї та Р. Рорті можна прирівняти 

до надії в те, що майбутнє дивуватиме та вражатиме, а не в те, що воно 

«відповідатиме плану» або «відповідатиме іманентній телеології», а [153, 

p. 28]. Представники меліоризму не вірять у те, що існує «гарне життя для 

людини», принаймні не в тому сенсі, в якому його розумів Сократ. Також не 

існує «ідеального суспільства», принаймні не в тому сенсі, в якому його бачив 
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Платон, Августин чи Маркс. Існують лише «більш цікаві модуси життя» і 

«краще майбутнє для суспільства», воно існує завжди, поки існує наш вид.  

Вище ми вказували на те, що Дж. Дьюї та Р. Рорті звертали особливу 

увагу на теорію Ч. Дарвіна. Прагматисти беруть від нього ідею, що етичне, 

культурне і політичне життя потрібно розглядати як продовження біологічної 

революції – що «культурна еволюція пов’язана з біологічною еволюцією» 

[153, p. 75]. Дж. Дьюї і Р. Рорті від дарвінізму беруть переконання, що 

індивідууми та суспільства не відрізняються від природи. Як еволюція виду не 

визнає telos або попередньо визначений сенс, так і наша індивідуальність чи 

соціальне життя не можна описати чіткою термінологією, певним набором 

вірувань і практик, який остаточно закріпив би розрив між «насправді 

правильним» і «правильним у майбутньому». Ця ідея підсумована у фразах 

Дж. Дьюї: «розвиток є самоціллю» та «немає нічого, до чого відносний 

розвиток, крім самого розвитку». 

Як Дж. Дьюї, так і Р. Рорті звертається не випадково до Ч. Дарвіна. 

Насправді, як Р. Рорті змальовує свою версію сучасної історії філософії, 

зростаючої ймовірності серед філософів відкритого, невизначеного 

майбутнього – їх зростаючого скептицизму щодо того, що Дж. Дьюї називав 

«філософським пошуком незмінності» [116, p. 26-48], пошуком «певної 

завершеності й вічності» [115, p. 194-195] – в значній мірі пояснюється 

«дарвіністською теорією… що мала спільний сенс для європейських 

інтелектуалів» [153, p. 264]. «Після Дарвіна … стало можливим повірити, що 

природа не веде до чогось – що вона нічого не має на увазі. Ця ідея припускає, 

що різниця між тваринами і людьми не доводить існування імматеріального 

божества. Вона підштовхує до того, що люди повинні придумати своє бачення 

людського життя і не можуть апелювати до нелюдських стандартів для 

визначення, чи були вони обрані з розумом» [153, p. 266]. Це ядро мудрості в 

максимі прагматизму гіперболічно виразив Р. Рорті: «не існує такого явища, 

як пошук істини, котре відрізняється від пошуку щастя» [145, p. 376]. Під 

поняттям «щастя» мається на увазі процес відкриття нових шляхів для 
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досягнення бажаних цілей. Тому «щастя» – це не явище, якого ми досягаємо 

одного разу і назавжди; прагматисти завжди шукають чогось кращого.  

Меліоризм став ще більш очевидним у роботах Р. Рорті, де він говорить 

про приватну іронію та індивідуальне самотворення через самоосвіту. На 

думку Р. Рорті, справжній моральний прогрес був досягнутий за тих часів, 

коли ми «почали мислити самоусвідомлення як самотворення» [150, p. 24]. 

Він вважає необхідним «створити нові способи буття людини і вигадати нові 

проекти» [141, p. 154]. Він погоджується з Дж. Дьюї, що «індивідуальність 

перш за все спонтанна і неоформлена; це – потенційність, здатність до 

розвитку» [114, p. 86]. «Ні минулі досягнення, ні Платон чи, навіть, Христос, 

не зможуть нам розкрити остаточне значення людського життя. Ці досягнення 

не зможуть нам дати шаблон, згідно з яким ми зможемо створити наше 

майбутнє. Майбутнє безкінечно розширюється. Експерименти з новими 

формами особистого та соціального життя сприяють їх взаємодії та 

підсилюють один одного. Особисте життя стане немислимо різноманітним, а 

соціальне – вільним. Мораль, яку ми можемо взяти з минулого Європи і, 

фактично, з християнства, – це не інструкція про ідеал, за якою ми маємо 

жити, а порада про те, як зробити самих себе дивовижно відмінними від 

усього того, що колись було» [147, p. 24]. «Ліберальний іронік» Р. Рорті 

знаходить задоволення в розширенні своїх етичних горизонтів за допомогою 

дослідження різних благ, цікавих модусів життя і нових способів буття 

людини. Насамперед іроніст надихається перспективою створення нових 

явищ, а не відкриттям того, що завжди тут було. Він завжди намагається 

збільшити свою конгеніальність, міру своєї лояльності та знайти нові модуси 

життя, щоб їх проекспериментувати. Для нього характерно іронізувати про 

самого себе, приймати теперішнього себе іронічно, сподіваючись на ще краще 

майбутнє, «переводити увагу з вічності на майбутнє» [153, p. 29]. «У 

людського «Я» немає центру, – стверджує Р. Рорті у стилі меліоризму, – 

існують лише різні способи вплетіння нових кандидатів для переконань та 

бажань в апріорно існуючі сітки переконань та бажань» [150, p.83]. Найбільш 
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важливо для буття людини, принаймні для її приватної сфери, вплести в себе 

найкраще і найцікавіше.  

Р. Рорті переконаний, що слова потрібно використовувати. Цей аргумент 

є вирішальним елементом в концепції соціального прогресу. Це підстава для 

твердження, що певні новели – «Хатинка дяді Тома», «Холодний дім», «1984», 

«Лоліта» та інші – можуть служити джерелом гострих моральних уроків. 

Головною причиною є те, що мета літератури і поезії полягає в процесі 

популяризації альтернативних описів, процесі, який є рушійною силою як для 

приватного проекту самотворення, так і для гуманізації публічного життя, що 

для Р. Рорті полягає у зменшення рівня жорстокості. Популяризація 

альтернативних описів відповідно до культурних та політичних надій – це 

суть «культурної політики» Р. Рорті. «Щось, що традиційно вважається 

огидним, може стати об’єктом загального схвалення, чи, навпаки, результатом 

зростаючої популярності альтернативних описів того, що відбувається. Така 

популярність розширює логічний простір шляхом творення описів ситуацій, 

які можуть виглядати божевільними для здорового глузду. Колись, наприклад, 

звучало як божевіллям описувати гомосексуальну содомію як зворушливе 

вираження глибокої прив’язаності… Все ж, такі описи наразі набирають 

популярності. Майже в усі часи вважалося божевіллям описувати деградацію і 

знищення безпорадних меншин як чистку морального і духовного життя 

Європи. Однак у визначений період і в певному місці – під час інквізиції, 

протягом релігійних воєн, під час правління нацистів – не звучало» [139, 

p. 204]. Як доповнення до зародження проектів ідіосинкратичного 

самотворення Р. Рорті вважає, що певні книги можуть допомогти нам стати 

менш жорстокими. Так, на його думку, книги «можуть бути розділені на (І) 

книги, що допомагають нам побачити ефект соціальних практик та інституцій 

на інших людях і (ІІ) такі, що допомагають нам побачити ефект особистої 

ідіосинкразії на інших людях» [150, p. 141]. 

Перетворююча сила слів та мови припускає, що «ми дивимося на 

відносно спеціалізовані й технічні дебати між сучасними філософами у світлі 
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наших надій на культурні зміни» [155, p. x]. Ця ідея виглядає більш розумною, 

якщо висвітлити її на тлі відкритого експерименталізму, що також об’єднує 

Дж. Дьюї та Р. Рорті. 

Одразу потрібно відмітити, що ми не стверджуємо, що їх 

«експериметалізм» був ідентичним. Так, Дж. Дьюї вважав, що схильність до 

експериментаторства вимагає від філософів стати більш науковими, тому 

поняття «методу» було для нього дуже важливим. Р. Рорті захищав свою 

версію в межах так званого «прагматизму без методу».  

Для прагматистів, фалібілізм та експерименталізм є доктринами, що 

взаємодоповнюють один одного. Усвідомлення того факту, що ми можемо 

завжди помилятися (фалібілізм), породжує відкритий, науковий і свідомий 

підхід до дослідження (експерименталізм). Допоки «конкретне мірило, що 

насправді істинне, не буде узгоджене», допоки нам бракує «непогрішного 

сигналу для знання де істина» [128, p. 207-208], найбільш корисно розглядати 

переконання як гіпотези для тестування та оцінки в експерименті. У праці 

«Воля до віри» («The Will to Believe») В. Джеймс стверджує: «Я живу, щоб 

впевнитися за допомогою практичної віри, що ми маємо продовжувати 

експериментувати і мислити за межами нашого досвіду, бо тільки так наші 

переконання стануть більш істинними; але притримуватися одного з них – 

мені абсолютно все одно якого – як такого, яке не може бути 

переінтерпретованим чи виправленим, я вірю, буде надзвичайною помилкою, і 

я вважаю, що вся історія філософії підтверджує це» [128, p. 207].  

Якщо ми тлумачимо наш фалібілізм в межах ідеї, що удосконалення 

звичок та переконань завжди можливе і бажане, то цілком імовірно розглядати 

дослідження не як пошук абсолютної істини чи непорушної впевненості, а як 

генерацію гіпотез, які потрібно використовувати та тестувати під час процесу 

реформації. «Тестувати» в цьому контексті не означає «вдивлятися і бачити». 

На противагу цьому, Баррі Ален зауважує: «Експериментування закликає до 

контрольованого втручання, надуманого спостереження, свідомого змінення 

нормальних умов мислення» [97, p. 52]. Визначальною ознакою 
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прагматичного експерименталізму, відповідно до Дж. Дьюї, є «підтримка 

нерозривності пізнання та діяльності, яка навмисно модифікує навколишнє 

середовище […], щоб адаптувати його до наших потреб і  наші цілі та бажання 

до ситуації, в якій ми живемо» [115, p. 180]. Кажучи по-іншому, 

прагматистське експериментування свідомо поєднує наші засоби з нашими 

цілями, а також співвідносить наші цілі у більш інтелектуальній конфігурації 

із засобами, що знаходяться у нашому розпорядженні у даний час. Отже, 

експериментувати в прагматистському сенсі означає балансувати між тим, що 

Дж. Дьюї називає «мистецтвом прийняття» і «мистецтвом контролю». 

Прагматичний експерименталізм відкидає безкорисливе «споглядання» у 

стилі Платона або Р. Декарта, а також принцип емпіризму «дивитися і бачити» 

у стилі Дж. Локка і Д. Г’юма. Насправді, прагматисти черпають натхнення від 

представників-експериментаторів нової науки, як «Галілео, Бекон, Бойл, Хук, 

Ньютон, Франклін, Фарадей, Гельмгольц та інші» [97, p. 52]. Знання – це не 

плід пасивного споглядання; ми не отримуємо їх, спокійно розмірковуючи 

перед каміном.  

Експерименталізм – це не тільки коректно сформовані упередження 

дослідників, не тільки відмова від того, що Дж. Дьюї називав «споглядальною 

теорією пізнання». Цей процес уособлює (особливо у творчості Дж. Дьюї та 

Р. Рорті) метод дослідження та спосіб вирішення проблем. Не існує нічого, 

чого не слід би було розглядати як інший експеримент, чогось фіксованого та 

перманентного, до чого привів би нас експерименталізм. Це не зручний спосіб 

дістатися до абсолютної істини, - процес експериментування не пропонує 

корисних відповідей на старі метафізичні проблеми, не обіцяє нового методу, 

за допомогою якого ми можемо наблизитися до Реальності. Прагматичний 

експерименталізм засновується на припущенні, що не існує такої речі, як вічні 

істини чи об’єктивна Реальність. Як розуміють це Дж. Дьюї та Р. Рорті, 

експерименталізм спирається на розв’язання всякого роду людських проблем, 

як, зокрема, проведення електрики до міста, відчуття голоду, побудова більш 

економічних машин, вирішення, за кого голосувати, розробка освітніх 
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стратегій для подолання расизму та гомофобії, або, як ми зазначали раніше, 

«спроба відсторонення людей від потреби бути у зв’язку з чимось великим, 

могутнім та не-людським» [177, p. 49]. У такому світлі етика, естетика і 

політична філософія будуть не менш «експериментальними», ніж хімія, 

психологія чи біологія.  

Приймаючи «культурну політику» та експерименталізм серйозно, як 

роблять це Дж. Дьюї та Р. Рорті, ми ефективно розташовуємо знання та істину 

в світі наших проблем і викликів, приводячи їх у відповідність з нашими 

потребами, спрямовуючи їх на практичне перетворення людського життя. Тоді 

теорія та практика розглядаються не як опозиції, що змагаються, а як 

інтегровані, взаємозалежні, об’єднані області дослідження.  

Не можна ігнорувати також того факту, що Дж. Дьюї (як і В. Джеймс) є 

прихильником ідеї антипрофесіоналізму – академічної філософії – яку Р. Рорті 

явно підтримує. Адже він докладає багато зусиль для розвінчання великих, 

прагнень традиційної філософії (з великої букви «Ф»), стверджуючи, як це до 

нього робив Дж. Дьюї, що філософи повинні спрямувати свою енергію на 

«проблеми людей», а не «проблеми філософів». Під таким кутом видно, що 

Дж. Дьюї та Р. Рорті об’єднує свідоме змішування розсудливого дослідження з 

романтичним фантазуванням; усвідомлення необхідності посередництва між 

неминучою кінечністю людського життя та необмеженим майбутнім; 

однозначний американський меланж розсудливості, усвідомленості, відваги, 

кооперації та надії. 

І якщо Ч. Пірс після 70-х рр. займає другорядну роль, Дж. Дьюї всіляко 

шанується, наскільки це можливо у Р. Рорті, то яке місце займає В. Джеймс!? 

Р. Рорті не надає В. Джеймсу такого холодного прийому, як Ч. Пірсу, але й не 

піддає його роботи настільки систематичній переробці, як це він робить з 

роботами Дж. Дьюї. Цікаво, що у праці «Філософія та дзеркало природи» він 

згадується хоча і прихильно, але в основному дуже побіжно; в збірці 

«Наслідки прагматизму» В. Джеймс стає більш помітним, але все одно стоїть 
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майже завжди поряд з Дж. Дьюї
50

. Тому дуже важко, а в деякий випадках 

неможливо відділити його індивідуальний внесок у творчість Р. Рорті. Він 

звісно захоплюється В. Джеймсом, але сприймає його філософію скоріше як 

джерело «ідей, що наводять на думки», а не як родоначальника певної 

доктрини чи методу. Це означає, що він звертається до праць В. Джеймса 

скоріше в пошуку натхнення, аніж детального філософського наставництва; 

скоріше в пошуку яскравих скетчів майбутніх можливостей, аніж точної карти 

існуючого стану речей.  

Рортівське ставлення до В. Джеймса загалом обмежене двома 

взаємозалежними факторами (натхнення і практичної корисності) та 

завданням «привести прагматизм у кращу форму». Найважливішу роль 

відіграє саме фактор натхнення Р. Рорті філософією В. Джеймса, значення 

якого неможливо ігнорувати. Нагадаємо, Р. Рорті вважає, що саме творча уява, 

а не раціональні аргументи, має бути рушієм культурних змін. Щоб така зміна 

відбулася, потрібно віднайти нові способи мислення та спілкування, котрі не 

можна набути лише через натиск на вже давно знайомі раціональні способи. 

Якщо Р. Рорті говорить, що В. Джеймс надихнув його перестати намагатися 

виробити нову теорію істини, то щоб узгодити це твердження з вченням 

В. Джеймса про «теорію істини», він повинен розповісти історію, яка показує, 

чому корисно брати до увагу таку позицію при прочитанні В. Джеймса.  

В есе «Прагматизм, релятивізм та ірраціоналізм» («Pragmatism, Relativism 

and Irrationalism») Р. Рорті пише, що «прагматизм – це просто антиесенціалізм 

до понять типу «істина», «пізнання», «мова», «мораль» і схожих об’єктів 

філософського теоретизування» та прямо посилається, в даному випадку, на 

розуміння «істинного» у В. Джеймса як того, що є «благом в області 

переконань» [149, р. 162]. І тому, на думку Р. Рорті, з його точки зору не існує 

жодної користі говорити, що істинність речень – це «відповідність 
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 Глибоке залучення думок В. Джеймса у Р. Рорті не буде аж до «Релігійна віра, інтелектуальна 

відповідальність та Романтизм» («Religious Faith, Intellectual Responsibility, and Romance») [153, p. 148-67]; 

крім того, варто звернути увагу на есе «Прагматизм як романтичний політеїзм» («Pragmatism as Romantic 

Polytheism») [155, p. 27-41]. Значення особистості Джеймса обговорюється у відношенні до Девідсона в есе 

«Прагматизм, Девідсон та істина» («Pragmatism, Davidson, and Truth») [152, p. 126-150]. 
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реальності», адже турбуватися треба не про цю реальність, а про «те, що 

«робить» їх істинними» [149, р. xvi]. Дійсно, В. Джеймс у своїй праці 

«Прагматизм і розуміння істини» («Pragmatism and The Meaning of Truth») 

говорить нам: «Істинне», якщо дуже стисло, – це лише зручне і доцільне 

(expidient) в образі нашого мислення, так само як «справедливе» – це лише 

зручне і вигідне (expidient) в образі нашої поведінки» [108, р. 106]. 

Незважаючи на критику такого погляду на істину Бертраном Расселом
51

, 

Р. Рорті навіть не намагається виправдати його, вказуючи на тонкі технічні 

недоліки расселівської критики, і не висуває радикально переглянутого 

підходу істини. Насправді, він сміливо виголошує те, що він вважає, що саме 

антиесенціалізм має бути фундаментальною ознакою «прагматичної теорії 

істини» [149, p. xiii], звеличує достоїнства цієї теорії та надає їй присмаку 

сучасності у дебатах проти доктрини реалізму. Взагалі, Р. Рорті наголошує на 

тому, що «істина – це не той сорт предмету, щодо якої ми маємо мати 

філософсько цікаву теорію» [149, p. xiii], і висуває три головні причини, чому 

зовсім не бажано мати таку теорію та чому її пошук має бути припинений: 1) 

статус prima facie істинних тверджень; 2) багаторічна відсутність 

філософських успіхів у віднайденні чогось цікавого, що можна було б сказати 

про універсальну суть істини; 3) неможливість виконання операції «мета-

перевірки» необхідної для кореспондентної теорії істини. Тому можна сказати, 

що прагматизм Р. Рорті – це «прагматизм без теорії істини» [134, p. 76]. 

Р. Рорті використовує ідеї Д. Девідсона, щоб зміцнити свій підхід у 

інтерпретації праць В. Джеймса. Так, завдяки тому, що Д. Девідсон стирає 

межу між способом розуміння мови та способом розуміння світу, він показує 

нам, як обійтися без проблемних посередників. Це включає ідеї та досвід, 

стовпи традиційного емпіризму. Деякі критики припускають, що відкидаючи 

емпіричну залежність від досвіду класичних емпіристів, Р. Рорті певним 

чином заперечує цінність досвіду як такого, але зрозуміло, що це не так. 
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 Див. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями / Науч. 
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Звісно, у своїх творах Р. Рорті, використовує це, щоб відсторонити 

В. Джеймса від емпіричної традиції. Для Р. Рорті досвід, насправді, не є 

чимось проблематичним. Його хвилюють певні погляди щодо досвіду 

виключно тому, що вони витікають з історично впливової картини того, як 

людські істоти пов’язані зі світом, який за його глибоким переконанням наразі 

вже не існує. Така всюдисуща картезіанська картина, в якій уми – це 

вмістилища ідей, що або репрезентують, або не репрезентують стан речей у 

світі як такому. Р. Рорті стверджує, що картезіанська картина поступово, 

систематично ліквідовувалася з середини ХХ століття. Він бере від 

В. Селларса, наприклад, урок, що досвід не має природних епістемологічних 

властивостей: ми не можемо зчитувати з голого змісту досвіду дещо, що 

кваліфікується як знання. Також філософ вважає, що Л. Вітгенштайн підірвав 

уявлення про те, що досвід є за своєю суттю приватним, - чимось, що 

відбувається за закритими дверима розуму. Отже, Р. Рорті по відношенню до 

В. Джеймса намагається зберегти холістичну істину його прагматистського 

«месседжа» неушкодженою, але оновити його через знекровлення результатів 

філософського прогресу у результаті лінгвістичного повороту. Отже, 

В. Джеймс у Р. Рорті – це той, хто навчився пов’язувати істину з мовою, а не з 

досвідом: «Спроби Дьюї та Джеймса дати «більш конкретний», більш 

холістичний і менш зациклений на дуалізмі погляд на досвід були б марні, 

якби вони не намагалися зробити «істину» предикатом досвіду, а його 

предикатом – речення» [164, p. 298]. Такого В. Джеймса можна легко 

переконати у підтримці двох головних рекомендацій Р. Рорті у наданні 

прагматизму кращої форми: 1) перестати говорити про досвід і замість того 

говорити про мову; 2) перестати визначати науку як таку дисципліну, яку 

філософія намагається наслідувати.  

Головна ж заслуга Дж. Дьюї разом з В. Джеймсом для Р. Рорті полягає в 

тому, що вони натякнули нам на те, як наше життя може бути змінене, а вже 

чи буде воно змінене саме так, того неможливо повністю передбачити, адже 

багато залежить від випадковості. 
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2.3. Ідіосинкратичне
52

 використання Р. Рорті ідей постніцшеанської 

філософії  

 

Р. Рорті з європейською філософією пов’язує багато питань, дискусій і 

суперечок. Цей зв'язок відрізняється різноманітністю проявів і складністю. 

Певних представників європейської філософської традиції Р. Рорті серйозно і 

глибоко критикує (Платон, І. Кант, М. Фуко, пізній М. Гайдеггер), ідеї інших – 

живо обговорює та вибірково використовує у своїх працях (молодий Гегель, 

Ф. Ніцше, ранній М. Гайдеггер, Ж. Дерріда, Ж.-Ф. Ліотар). Р. Рорті не вважав 

себе постмодерністом. У вступі до збірки «Есе про Гайдеггера та інших» 

(«Essays on Heidegger and others») він сухо зазначає, що іноді використовував 

термін «постмодернізм», але в дуже вузькому сенсі, взятому у Ф. Ліотара, «як 

недовіра до метанаративів» й наразі жалкує про це [151, р. 1]. Причина цього 

полягає в тому, що терміном настільки зловживали, що він почав приносити 

більше шкоди, ніж користі. Згодом він із жалем зазначає: «Очевидно я 

приречений називатися «постмодерністом», хоча тільки певний час я 

використовував цей термін у назві «Постмодерністський буржуазний 

лібералізм», де намагався пожартувати. Немає значення, скільки разів я буду 

ухилятися, я не зможу спекатися цієї мітки» [145, p. 233]. Тому, Р. Рорті 

пропонує для опису творчості М. Гайдеггера, Ж. Дерріда, М. Фуко та інших 

французьких і німецьких мислителів, ідеї яких його цікавили, термін 

«постніцшеанська філософія». Цю філософію він звісно поміщає в контекст 

прагматизму.  

У дуже особистій автобіографії «Троцький та дикі орхідеї» Р. Рорті 

відтворив так процес звернення до «постніцшеанської філософії»: «Років в 20 

чи десь біля того я вирішив, що готовність молодого Гегеля перестати 
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 Ідіосинкратичний від ім. «ідіосинкразія» (гр. idios – «своєрідний» та synkrasis – «змішання») – у психології, 

підвищена чутливість окремих індивідів до різних, часто незначних впливів та подразників. Цей епітет 

стосовно творчості та ідей Р. Рорті часто вживав Девід Холл у праці «Ричард Рорті: пророк і поет нового 

прагматизму» («Richard Rorty: Prophet and Poet of the New Pragmatism») [123, p. 40, 78, 85, 234, 236], частіше за 

все у сенсі особливої, своєрідної і вибіркової оцінки філософом певних речей та явищ.  
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працювати на вічність і бути всього лиш дітищем свого часу, була гідною 

відповіддю на моє розчарування в Платоні. Так я виявив, що повернувся до 

Дьюї. Тепер Дьюї здавався мені філософом, який засвоїв від Гегеля, як 

уникнути визначеності та вічності, і при цьому отримав імунітет від 

пантеїзму, прийнявши всерйоз Дарвіна. Це моє відкриття Дьюї співпало з моїм 

першим знайомством з Дерріда (знайомство, котрому я зобов’язаний 

Джонатану Араку, моєму колезі по Принстоні). Дерріда відвів мене назад до 

Гайдеггера, і мене вразила схожість між критикою картезіанства у Дьюї, 

Вітгенштайна і Гайдеггера. Раптово речі почали сходитися: мені здалося, що я 

бачу можливість сумістити критику картезіанської традиції з 

квазігегелівським історизмом М. Фуко, Яна Хокінга та Аласдера Макінтайра. 

Мені здалося, що я можу вкласти все це в квазі-гайдеггерівський сюжет про 

напруження всередині платонізму. Результатом цього скромного прозріння 

стала книга, названа «Філософія та дзеркало природи» [64]. 

І хоча сама назва «постніцшеанська філософія» спонукає нас почати з 

Ф. Ніцше, все ж у нашому дослідженні ми спочатку звернемося до опису 

впливу творчості М. Гайдеггера на філософію Р. Рорті, адже від свого 

повороту і до смерті він визначив три філософські творчі орієнтири для 

«наслідування»: Дж. Дьюї, Л. Вітгенштайна та Мартіна Гайдеггера. Про 

останнього у свій час Р. Рорті навіть намагався написати окрему монографію, 

але в результаті свій задум він виконав лише наполовину у збірці «Есе про 

Гайдеггера та інших». Отже, якщо найяскравішим «героєм» під час 

обговорення аналітичної філософії був Л. Вітгенштайн, під час аналізу 

прагматистської традиції – Дж. Дьюї, то під час інтерпретації 

«континентальної» філософії таким має стати М. Гайдеггер
53

. 
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 Його ім’я згадується майже повсюдно у Р. Рорті, але безпосередньо М. Гайдеггеру присвячені такі рортівські 

есе: «Гайдеггер, випадковість і прагматизм» («Heidegger, contingency and pragmatism») [151, p. 27-49], 

«Вітгенштайн, Гайдеггер та гіпостазування мови» («Wittgenstein, Heidegger and reification of language») [151, 

p. 50-65], «Гайдеггер, Кундера і Діккенс» («Heidegger, Kundera, and Dickens») [151, p. 66-84], «Філософія як 

наука, як метафора та як політика» («Philosophy as science, as metaphor and as politics») [151, p. 9-26], а також 

йому присвячено багато місця в працях «Філософія та дзеркало природи» та «Випадковість, іронія та 

солідарність». 
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Як влучно зазначав А. Колесніков: «Надзвичайно цікава річ – оцінювати 

Гайдеггера, відомого мислителя, що змусив по-новому подивитися на історію 

філософії, метафізику, мову, філософську культуру, очима сучасного 

американського філософа, який виріс в атмосфері аналітичної філософії та 

прагматизму» [30]. Відомо, що М. Гайдеггер не високо цінував 

прагматистську традицію, однак, незважаючи на це, Р. Рорті протягом всього 

свого творчого життя вважав його винятковим мислителем Західної філософії. 

У власному інтерв’ю 1994 року Р. Рорті відверто говорив, що найбільш 

впливовим «континентальним» філософом він вважає саме М. Гайдеггера, 

чию працю «Буття і час» вперше прочитав у 1950-х рр., оскільки цікавився 

тим, що відбувається в Європі: «Я вважаю, що все своє життя Гайдеггер 

прагнув до однієї мети - самовизначення. «Лист про гуманізм» відкидає 

«Буття і час» подібно, як «Що таке мислення?» відкидає «Лист про гуманізм». 

Це важливо для розуміння «справи Гайдеггера» та його ставлення до 

нацизму» [5, с. 135].  

Для Р. Рорті М. Гайдеггер – це філософ, який винайшов безліч категорій 

(пояснення, початок, автентичність, історичне буття та інші), які не повинні 

мати нічого спільного з наукою, епістемологією або картезіанськими 

процесами достовірності. Перед Р. Рорті тепер стояло завдання змусити ці 

категорії служити зовсім не гайдеггерівській меті. Найголовніший внесок 

М. Гайдеггера у філософії, на думку Р. Рорті, полягає у викладенні історії 

онтології: «Чуття Вітгенштайна в руйнації образів, що полонили філософів, 

має бути доповнено історичним усвідомленням джерела всього дзеркального 

образу, і, на мою думку, в цьому й полягає найбільше досягнення Гайдеггера. 

Гейдеггерівський перегляд історії філософії дозволяє нам побачити 

виникнення декартівського образу в грецькій філософії та метаморфозах цього 

образу в останні триста років. Таким чином, він дозволяє нам 

«дистанціюватися» від традиції» [154, р. 7]. Тобто, М. Гайдеггер зміг 

показати, яким чином філософія опинилася під владою онтотеологічної 

традиції та у полоні «візуальної метафори». Однією з вирішальних подій 
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цього історичного процесу стало платонівське визначення Буття як «ідеї». 

Взагалі, на думку Р. Рорті, в праці «Буття та час» М. Гайдеггер якраз 

зосереджений на проблемі, як не стати приміткою до Платона. Його відповідь 

– перевести опис того, що він бажає написати, з феноменологічної онтології та 

історію Буття, і саме цей переопис і дав змогу М. Гайдеггеру постати 

мислителем нового типу. 

Важливо, що за часів видання праць «Філософія та дзеркало природи» 

(1979) та «Наслідки прагматизму» (1982) ми не можемо говорити про 

прагматичну інтерпретацію «Буття та часу», тому що усвідомлення цієї 

можливості у Р. Рорті відбулася після прочитання статті Роберта Брендома 

«Категорії Гайдеггера в бутті та часі» («Heidegger’s Categories in Being and 

Time») (1983)
54

 та праці Марка Окрента «Прагматизм Гайдеггера» 

(«Heidegger’s Pragmatism») (1988)
55

 [151, p. 32, 60]. Філософ переймає їх 

розуміння «Буття та часу» як критики картезіанства, а також думки, що 

М. Гайдеггер будував своє філософування «на твердженні первинності світу 

(Welt) по відношенню до дійсності (Wirklichkeit), підручного по відношенню 

до наявного та витлумачення по відношенню до висловлювання» [51, с. 134]. 

У якості додаткових прикладів можна згадати співвідношення між 

інструментальним буттям (ready-to-hand) та предметним буттям (presence-at-

hand). Екзистенціально-онтологічна першість інструментального буття у 

відношенні до предметного можлива виключно на базі прагматичної обробки, 

що є пріоритетною для дискурсивного визнання.  

З огляду на все це Р. Рорті зауважував: «Можна уявити Гайдеггера, який, 

після формулювання в перших розділах «Буття і часу» соціально-

практичного прагматизму у дусі Дьюї, відчув би, що його справа завершена. 

Але ранній Гайдеггер керувався тією ж спонукою до чистоти, що і ранній 

Вітгенштайн. Це дозволило Гайдеггеру в більш пізніх частинах «Буття і 

часу» ввести поняття «автентичності» та «буття-як-смерті», що мотивувало 
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 Okrent M. Heidegger’s Pragmatism. – Itacha, N.Y.: Cornell University, 1988. 
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Вітгенштайна написати заключну частину Трактата – частину, де вчення про 

показування розповсюджено від логіки до етики» [151, p. 60-61]. Навіть 

більше того Р. Рорті стверджує у декількох місцях, що Буття не відіграє 

есенційно-онтологічної ролі в праці «Буття та час». На його думку, 

М. Гайдеггер розглядав Буття лише як хороший приклад, щоб наголосити на 

важливості випадковості: «Причиною того, що Гайдеггер запитує про Буття, є 

не прагненням привернути нашу увагу до, на превеликий жаль, знехтуваної 

проблеми дослідження, а бажанням вказати на відмінності, що існують між 

філософією та поезією, між вибором влади та прийняттям випадковості. Він 

намагається передбачити, якою була б наша культура, якби література та 

поезія, а не філософія та наука, визначали парадигми для людського життя» 

[151, p. 36]. Іншими словами, відповідно до Р. Рорті, М. Гайдеггер у «Бутті та 

часі» намагається виділити відчуття випадковості, відчуття крихкості 

людської діяльності та неможливості її передбачити. Він хоче наголосити на 

цьому підході, який був майже втрачений через розвиток метафізичної 

онтологічної традиції. Р. Рорті також вказує на базі текстів М. Гайдеггера, що 

роль мови змінюється в залежності від етапу філософського розвитку 

німецького філософа: «Акції мови ростуть у міру того, як падають акції 

Dasein; у міру того Гайдеггер починає все більше і більше переживати, що 

його ранні роботи можуть бути заражені «гуманізмом», характеристикою віку 

картини світу, що Сартр, можливо, прочитав його роботи не так і 

неправильно, а також що Гуссерль не без підстав побачив у «Бутті та часі» 

просту антропологію. Тобто, поворот Гайдеггера від питання «Яке коріння 

традиційної онтотеологічної проблематики» до більш пізнього «Де ми 

знаходимося в історії Буття» супроводжується чимось більшим, ніж, за його 

словами, історією змін саморозуміння людей» [151, p. 62, 63]. Звісно, дуже 

дивно спостерігати, як Р. Рорті виділяє прагматичні елементи в праці «Буття 

та час», але важливо зрозуміти, що на думку нашого філософа, прагматизм 

вбудований в ідею М. Гайдеггера, адже він розглядає бажання та переконання 
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разом, пошук теоретичної істини у нього стає продовженням практики, а світ 

розглядається в його працях як місце для практичної діяльності. 

Крім того, для Р. Рорті М. Гайдеггер є репрезентантом радикального 

історизму. Це очевидно, якщо ми приймаємо, що в «Бутті та часі» людське 

буття (Dasein) історично не слідує з історії світу, з факту, що ми «частинки» 

історії. Навпаки, відповідно до М. Гайдеггера, ми можемо творити світову 

історію виключно тому, що ми – оригінальні створіння, які характеризуються 

темпоральністю та історичністю. Ми не можемо існувати іншим чином, і, 

відповідно до М. Гайдеггера, навіть так зване «божественне» темпоральне
56

.  

Р. Рорті також дуже стурбований проблемою гіпостазування мови і 

філософії пізнього М. Гайдеггера. Як ми вже зазначали, цінність мови 

зростала в очах німецького філософа пропорційно до того, як падала цінність 

Dasein. І якщо мова в праці «Буття і час» не відігравала значної ролі, то в 

«Листі до гуманізму» вона перетворилася в «дім для Буття», а після 1951 року 

про неї можна було прочитати таке: «Людина діє так, як ніби вона є 

оформлювачем і господарем мови, в той час, як мова залишається господарем 

людини… Власне, це мова, щоб говорити. Людина спершу говорить, тоді, і 

лише тоді, вона звертається до мови, слухаючи її застосування» [126, p. 213-

214]. Р. Рорті розуміє, що М. Гайдеггер прагне зрозуміти мову не тільки як 

інструмент, як це роблять Л. Вітгенштайн та Дж. Дьюї, але як щось більше. 

Пізній М. Гайдеггер ставиться до мови як до «квазіагента, навислої 

присутності, чогось такого, що стоїть поза та чинить опір людям» [151 , p. 3]. 

Це означає, що Р. Рорті критикує М. Гайдеггера за те, що він не поділяє 

натуралістичного, дарвіністського погляду на мову і досі певним чином 

поділяє розрізнення між Geist і Natur Дільтея; він розглядає мову так, начебто 

вона має «божественне» походження. Критика, написана в есе «Вітгенштайн, 

Гайдеггер та гіпостазування мови» («Wittgenstein, Heidegger and the Reification 

of Language»), розкриває протест Р. Рорті проти «процесу становлення 

«Мови» як більш сучасної заміни «Бога» чи «Розуму» – чимось містичним, що 
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неможливо описати тими ж термінами, якими описуємо столи, дерева та 

атоми» [151, p. 4]. Наступне речення розкриває суть рортівської критики 

М. Гайдеггера: «Хоча молодий Гайдеггер дуже намагався звільнитися від 

уявлення про філософа як спостерігача за часом та вічністю, який нібито 

здатен споглядати світ з позиції «обмеженої цілісності», зрілий Гайдеггер все 

ж опустився до подібного стану. Ця «обмежена цілісність», від якої Гайдеггер 

хотів дистанціюватися, була названа ним «метафізикою» або «Заходом». Він 

почав сприймати себе як містика, оскільки він «мислить після кінця 

метафізики» – дивиться їй услід, бачить її як дещо закінчене та те, що 

залишається позаду. І нарешті старий Гайдеггер почав розглядати Захід як 

особливий дар Ereignis (події), чашу з написами Платон і Ніцше по обидва 

боки, яка у своєму роді досконала, а тому має право на існування» [151, p. 51]. 

Таким чином, М. Гайдеггер гіпостазував сам себе. І хоча Р. Рорті вдячний 

йому за нову мовну гру, однак це робить неможливими його спроби 

дистанціюватися від Заходу, від метафізики. 

У творчості пізнього М. Гайдеггера ми також можемо помітити не тільки 

зміну ставлення до західно-філософської традиції, але й до прагматизму. Його 

відносна симпатія до них у праці «Буття і час» була змінена на неприхильне та 

іронічне ставлення. Однак навіть цю, начебто очевидну, неприязнь Р. Рорті 

інтерпретує на користь прагматизму. Це найкраще видно з початку есе 

«Гайдеггер, випадковість та прагматизм» («Heidegger, Contingency and 

Pragmatism»): «Однією з найбільш інтригуючих філософських умовиводів 

пізнього Гайдеггера є його теза про те, що розділяючи мотиви та припущення 

Платона ми отримуємо своє завершення в прагматизмі. На мою думку, у 

відповідній інтерпретації це твердження справедливе. Але, на відміну від 

Гайдеггера, я вважаю прагматизм найкращим «завершенням» філософування» 

[151, p. 27]. Так, відповідно до звинувачення М. Гайдеггера, історія західної 

філософії виглядає як ескалатор, що рухається вниз і ніхто не може зійти з 

нього до кінцевої зупинки, якою є прагматизм. Він підсумовує цю 

концептуальну трансформацію в праці «Нариси з історії Буття як метафізики» 
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(«Sketches for a History of Being as Metaphysics»), яка представляє собою 

стислу історію західної філософії від грецьких пошуків способу осягнення 

речей, що виходять за межі повсякденного людського існування, до 

американської орієнтації на продуктивну дію та інструментального 

витлумачення пізнання, де головну роль відіграють люди. Якщо хтось прийме 

платонівську точку зору, то його обов’язково віднесе до Ф. Ніцше або, 

іронічно зауважує Р. Рорті, «ще гірше – до Дьюї». Відповідно до поглядів 

Платона, єдиною метою людського мислення є пошук безумовних 

достовірностей. Вся історія метафізики, в межах цієї онтотеологічної традиції, 

яка відкидає можливість та випадковість, це лише послідовні інтерпретації 

речей, мета яких полягає у стійкій достовірності та у прагненні, разом з 

кантіанськими виразами, вивести філософію на безпечний шлях науки.  

Однак після століть стало очевидним, що в кінці цих філософських спроб 

«лише в одному ми можемо бути абсолютно впевненими: у тому, що ми 

хочемо» [151, p. 29]. Це означає, що платонівські вимоги абсолютно точно 

відносять нас до необхідності у прагматизмі: «Коли ми зробимо останній 

крок, коли людські бажання стануть критерієм «істинності», тоді зникнуть 

останні залишки платонівської ідеї щодо пізнання як контакту з чимось 

нелюдським, тим, що лежить в основі всього. Ми станемо прагматистами. 

Однак ми лише обираємо шлях, що приведе нас до прагматизму, тому що 

Платон говорив нам, що ми маємо прийняти всерйоз докази та достовірність, 

а, отже, скептицизм. Ми тільки стали прагматистами, тому що Платон та 

Аристотель вже надали нам інструментально-техніцистську оцінку того, про 

що краще помислити» [151, p. 30]. На думку Р. Рорті, М. Гайдеггер, таким 

чином, говорив: «якщо хто збирається залишитися з цією традицією, тоді він, 

з таким успіхом, стане прагматистом… Тому, якщо єдиний вибір полягає між 

платонізмом та прагматизмом, Гайдеггер обирає прагматизм» [151, p. 32]. 

Основну причину цього можна знайти на сторінках праці «Буття і час», де 

М. Гайдеггер визнавав за істину те, що випадковість є перманентною 

частиною наших життів. Ранній М. Гайдеггер став філософським атеїстом 
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настільки, що навіть Буття він розумів тільки як феномен і все більше місця 

відводив у своїй філософії для мови. Р. Рорті трактував ці знаки по своєму, а 

тому тенденція філософії М. Гайдеггера для Р. Рорті була перемогою поезії 

над філософією [151, p. 34-35]. Цей контекст став причиною для сильної, 

сміливої, постпрагматичної переінтерпретації Р. Рорті.  

З іншого боку, він прекрасно усвідомлював, що робив у своїй критичній 

інтерпретації творчості німецького філософа, про що свідчить цей уривок: «На 

мою думку, Гайдеггер продовжує завдавати «питання про буття», не 

пропонуючи відповіді, тому що Буття – це гарний приклад того, про що не 

можна сказати щось визначене і вичерпне… Вирішальне значення в цьому 

переописі, наскільки я бачу Гайдеггера, має його припущення, що ми бачимо 

«волю до істини» як замасковану форму поетичного натхнення. Він показує 

метафізику як неавтентичну форму поезії, що мислить себе антипоезією і 

складається з метафор, що створювалися так, щоб уникнути метафоричності» 

[151, p. 36, 37]. Для Р. Рорті Буття – це те, про що словники, а якщо точніше, 

це те, про що кінечні словники. Останні творяться індивідуальностями, вони 

мають історичне походження, а ми лише вростаємо в них, і тому можемо 

дізнатися про їх випадковість тільки після оволодіння ними. Якщо Буття не 

може бути нічим іншим, окрім як кінечним словником сучасної філософії, то 

воно не може обмежитися однаковим для всіх словників описом, скоріше, 

навпаки, - це щось різне у кожному з них. Отже, жодне визначення Буття не 

може бути більш чи менш істинним за інші визначення. Якщо прийняти це 

судження, то в такому випадку Р. Рорті має рацію у запитуванні: чи має 

М. Гайдеггер «насправді таку неприязнь до прагматизму, як він показує»? 

[126, p. 39]. Відповідь Р. Рорті дуже чітка: іноді М. Гайдеггер начебто приймає 

цей логічний наслідок, «але часто, оскільки він використовує термін «Забуття 

Буття», він начебто говорить протилежне» [Там само]. 

Таким чином, Р. Рорті дійсно бачить М. Гайдеггера як історициста, 

номіналіста, іроніка, прагматиста, пост-ніцшеанського філософа, який мав 

грандіозний запас креативності для інтерпретації та руйнівної критики онто-
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теологічної традиції, так і не зовсім щасливого поета та філософа, що 

переклав творчість Ф. Ніцше на академічний жаргон та мав невдале політичне 

минуле. 

В одному зі своїх есе «Філософія як наука, як метафора та як політика» 

(«Philosophy as Science, as Metaphor, and as Politics») Р. Рорті виділяє схоже та 

відмінне у Дж. Дьюї (а отже і в прагматизмі) та М. Гайдеггера. Так, вони 

обидва боролися з фундаменталізмом і візуальною метафорою, але їх 

боротьба, звісно, мала різне оформлення. Однак для Р. Рорті очевидно, що 

найбільш суттєва відмінність між ними полягає у ставленні до сучасної 

політичної історії [151, p. 18]. Р. Рорті, звісно, визнавав гайдеггерівский 

філософський талант, але не сприймав його антидемократичних настроїв, а 

також його незграбності у політичних та соціальних питаннях. М. Гайдеггер 

«був нещасною людиною, але він був також людиною з творчою уявою 

могутньої сили, чий вплив буде продовжуватися» [177, p. 94]. Схоже, він не 

приймає антидемократичних поглядів Ф. Ніцше та постмодерністського 

політичного радикалізму М. Фуко та Ж. Дерріда. Так, на відміну від Ф. Ніцше, 

егалітарні ідеї, втілені в демократії, репрезентують для Р. Рорті не «мораль 

рабів», а надію подолати всі види сучасних та майбутні форми жорстокості. 

Ф. Ніцше був не лібералом («той, хто вважає, що жорстокість найгірша річ у 

світі» [150, p. 74]), а антилібералом: «Ви, проповідники рівності! Безсиле 

безумство тирана волає у вас про «рівність»: ваше найпотаємніше бажання 

тиранії драпірується в слова доброчинності! […] Я не хочу, щоб мене плутали 

з цими проповідниками рівності. Тому, що так говорить справедливість: 

«Люди не рівні» [42, О тарантулах]. На відміну від Ф. Ніцше, для Р. Рорті 

демократія не була ознакою занепаду Заходу. На його думку, «ми маємо 

відокремлювати хорошого Ніцше – критика платонізму – від поганого Ніцше, 

того, хто не використовував християнство та демократію» [177, p. 93]. Р. Рорті 

акцентує увагу на тому, що подібні М. Гайдеггеру та Ж. Дерріда філософи 

наслідують прагнення поетів епохи Романтизму і проводять відносні «пошуки 

соціальної справедливості»; але вони конкретизують наше бачення того, як 
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могло б виглядати життя в демократичній утопії, де «соціальні інститути 

майже не стоять на заваді пошукам автономії» [155, p. 310]. 

Власне про Ф. Ніцше Р. Рорті ніколи прямо не говорив, як про свого 

«героя», але його вплив на рортіанську філософію незаперечний. Так само, як 

і Ф. Ніцше, Р. Рорті: 1) був дуже критично налаштований до «чисто» 

філософських праць мислителів, метою яких, відповідно до Платона, є пошук 

«того, що реально існує» («really real»); 2) вводить новелістів та поетів у 

середовище філософів; 3) вважав, що ми живемо у постфілософській культурі, 

де філософи мають не вирішувати вузькоспеціалізовані «проблеми», а стати 

усебічно розвинутими інтелектуалами, які намагаються зробити життя 

кращим; 4) думав, що наука не має привілейованого доступу до «того, що 

реально існує»; 5) акцентував, що творчість та уява мають важливе значення в 

нашому житті. І якщо у випадку з переінтерпретацією творчості 

М. Гайдеггера, американський філософ звертається до робіт Р. Брендома та 

М. Окрента, то у випадку з Ф. Ніцше він багато бере з праці Александра 

Негамаса «Ніцше: життя як література» («Nietzsche: Life as 

Literature»)
57

 [62, с. 51].  

Р. Рорті оголошує Ф. Ніцше провісником некласичного мислення, що 

отримало своє визнання у працях Ч. Пірса і Дж. Дьюї та прямо пов’язує його 

розуміння істини як «вид омани, без якої певний визначений рід живих істот 

не може існувати» з прагматизмом [41, §493]. Ф. Ніцше говорить: «Насправді 

«критерій істини» представляв просто біологічну корисність такої системи 

принципових фальсифікацій: і оскільки відома порода тварин не знає нічого 

більш важливого, ніж самозбереження, то можна дійсно говорити тут про 

«істину». Критерій істини лежить в підвищенні почуття могутності» [41, 

§534]. Не дивно, що Р. Рорті звернув увагу на таку інтерпретацію. Фактично, 

він може погодитися зі всім, що написано у праці «Воля до влади», крім 

антиегалітарних ідей та критики християнської моралі. Однак, як би добре 

уявлення про істину як про зручну фікцію не піддавалося прагматичній 
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інтерпретації, воно також піддається критичному переопису з боку Р. Рорті: 

«Якщо істини – всього на всього зручні фікції, то як справи з істинністю 

самого цього твердження? Чи є воно також лише зручною фікцією? Зручною 

для чого? Для кого?» [160]. Тобто, визнаючи фікцію, ми, таким чином, 

зберігаємо істину як корелят хиби, як те, завдяки чому фікція набуває своєї 

фіктивності й може бути визначена як фікція. На думку, Р. Рорті не можна 

ліквідувати традиційні концепції істини, якщо користуватися виробленими 

ними словниками, а сам процес творення нових словників прямо пов'язаний з 

творенням нових метафор. І це судження має своїм корінням, як доречно 

зауважує І. Джохадзе, тезу Ф. Ніцше про «істини як забуті метафори» [16, 

с. 88], котра згодом була розвинута Ж. Дерріда в ідеї «стертої метафори» в 

статті «Біла міфологія» («La Mythologie blanche»). Саме метафори, що є 

результатом творчого експериментування, у разі їх проникнення в мову, 

видозмінюють загальноприйняті, старі істинні установки та прискорюють 

розвиток нових лінгвістичних структур
58

. 

І все-таки, основним каркасом для рортівської прагматистської 

інтерпретації творчості Ф. Ніцше, а також Ж. Дерріда та М. Фуко, слугувало 

довготривале змагання філософії та поезії. Порівняння цих двох видів 

творчості є улюбленою темою для Р. Рорті. На його думку, з ХІХ століття 

нашу епоху характеризує саме поезія, а не теологія, наука чи філософія. Все 

більше і більше, за сприяння віянь Французької революції, Романтизму та 

класичного німецького ідеалізму, ставало зрозуміло, що істину не знаходять, а 

творять, а місце теологів, філософів та науковців як головних інтелектуалів 

суспільства мають зайняти поети. В одному з його есе 2004 року («Філософія 

як перехідний жанр» («Philosophy as a transitional genre») він говорить: 
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– представляє собою, точнісінько як вважали Гайдеггер і Набоков, колекцію мертвих метафор. Істини – це 

скелети, які залишаються після того, як звичка та тривале використання притупили здатність породжувати 

сенси, викликати хвилювання… Як тільки метафора втрачає свою свіжість, залишається плоска, буквальна, 

прозора мова – мова, яка не належить певній визначеній особистості, а «здоровому глузду», «розуму» та 

«інтуїції» [150, р. 94-95]. Тобто для того, щоб особиста метафора увійшла до загального вжитку і набула 

поширення, вона має бути буквалізована. На думку Р. Рорті, ці два процеси однаково важливі для мови.  
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«Озброєний поняттями «спокутної істини» та «інтелектуала», я можу 

висловити мої тези. На мою думку, західні інтелектуали, з часів Ренесансу, 

пройшли три етапи в своєму прогресуванні: вони сподівалися на отримання 

спокути від Бога, потім від філософії та, на разі, від літератури. 

Монотеїстична релігія пропонує надію на спокуту через входження в контакт 

з найвищою  могутньою нелюдською персоною. Віра в предмет 

віросповідання стає єдиною суттю таких взаємовідносин. Для філософії 

істинні переконання є істотними: процес спокутування через філософію 

полягає у надбанні набору переконань, що речі репрезентують однозначно 

такими, якими вони є насправді. Література, нарешті, пропонує спокуту через 

знайомство з такою грандіозною варіативністю людського буття, з якою 

тільки можливо. У цьому випадку, як із релігією, істинні переконання знову 

грають малу роль» [155, p. 91]. Центром літературної культури є так званий 

сильний поет. Як раніше за допомогою Л. Вітгенштайна та Д. Девідсона Рорті 

показує випадковість мови, так і за допомогою Ф. Ніцше та З. Фрейда захищає 

випадковість нашого «Я». Кожен має випадкову персональність, але тільки 

сильний поет може усвідомити в цьому факті можливість для свободи, 

можливість самотворення. Тільки сильний поет може перенести свободу 

розпізнаної необхідності на свободу «розпізнання випадковості» [150, р. 41].  

Перш ніж повернутися до тематики підрозділу, потрібно коротко 

пояснити, кого Р. Рорті вважає «сильним поетом». На його думку, таким 

можуть вважатися «подібні Галілею, Йєйтсу та Гегелю», це ті, хто «оновлює 

речі» [150, р. 12]. Отже, сильний поет – це той, хто здатний переописати речі 

таким чином, щоб створити нові словники, та цим змінити людське життя. Це 

означає, що сильний поет може розумітися як вершина у свободі само-

творення, як той, хто оновлює наші соціальні практики та підходи. Він є 

чимось більшим, ніж буденна персона, він – один із центрів наративного 

тяжіння. Сильний поет є чимось більшим, оскільки він, за словами Р. Рорті, 

творить нові редескрипції, нові розповіді, нові словники за допомогою 

метафор, котрі є виразом без чіткого та широко розповсюдженого загального 
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значення. Але процес утворення нових словників пов’язаний саме з процесом 

деметафоризації, коли вони, набуваючи такого загального значення, 

перетворюються у мертві метафори. 

На думку Р. Рорті, страх перед смертю у сильного поета набагато 

більший, ніж у звичайної людини. А сам процес самотворення, що належить 

приватній сфері, може бути не тільки у гармонії з публічним життям, але й 

може йому суперечити. Як говорив Р. Рорті: «Тільки поети, підозрював Ніцше, 

можуть по-справжньому оцінити випадковість. Всі інші приречені залишатися 

філософами та наполягати на тому, що існує насправді тільки один істинний 

інвентарний список, один істинний опис людської ситуації, єдиний 

універсальний контекст наших життів» [150, р. 28].  

На думку Р. Рорті, саме Ф. Ніцше надає нам хоча антидемократичну, але, 

одночасно, радикальну інтерпретацію індивідуальної свободи, котра 

розуміється як самотворення: «Він бачив у самопізнанні самотворення. 

Процес самопізнання, протиставлення власної випадковості, відстеження 

власних причин тотожний процесу винайдення нової мови, тобто процесу 

придумування нових метафор. Адже будь-який буквальний опис 

індивідуальності, іншими словами, будь-яке використання успадкованої 

мовної гри з цією метою обов’язково зазнає невдачі. Схоже, неможливо 

відстежити витоки такої ідіосинкразії, можна лише побачити дещо абсолютно 

не схоже на ідіосинкразію, що буде зразком, котрий відтворює тип, копією або 

реплікою чогось, що вже було ідентифіковано. Зазнати невдачу як поет і тим 

самим, згідно з Ніцше, як людина – означає прийняти чужий опис самого себе, 

виконувати завбачливо підготовлену програму, писати, щонайбільше, 

витончені варіації раніше неописаних поем» [150, с. 28, 29]
59

. Цього 

М. Гайдеггер зовсім не хотів! Із 1930-х рр., з того часу, як він почав посилено 

цікавитися Ф. Ніцше, М. Гайдеггер концентрується, за Р. Рорті, лише на 

                                                 
59

 На відміну від Ф. Ніцше, рортіський захист образу «сильного поета» менш емоційний, він не прагне 

розглядати самовизначення та впевненість у своїх силах як особисті пошуки досконалості та «духовної 

чистоти» [151, p. 2]. Сильні поети є творчими персонами не тому, що вони знають, як використовувати «волю 

до влади», та вони трагічні герої, котрі витримують всі страждання без жалю, а тому що вони здатні творити 

нові словники.  
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одному питанні: «Як я можу уникнути того, щоб не бути ще одним 

метафізиком, ще однією приміткою до Платона?» [150, р. 111]. Для нього ця 

робота полягала у створенні словника, котрий незмінно викривав би сам себе і 

приймав би себе всерйоз. Однак, на думку Р. Рорті, саме з цим М. Гайдеггер 

не зміг впоратися. Так, в п’ятому розділі праці «Випадковість, іронія і 

солідарність», американський мислитель відрізняє іронічного теоретика та 

іронічного письменника від метафізика, а у змаганні між двома іроніками, на 

думку Р. Рорті, перемогу отримує письменник, адже він працює, орієнтуючись 

на стандарти краси. У свою чергу, іронічний теоретик завжди прагне 

зрозуміти універсальні передумови піднесеного, і він завжди зазнає поразки, 

як її зазнав і М. Гайдеггер. Піднесене завжди творить метафізику. 

М. Гайдеггер не зміг вирішити парадокс: «яким чином можна написати 

історичну розповідь про метафізику – про послідовні спроби знайти таке 

переописання минулого, яке не змогло б описати майбутнього – самому не 

впадаючи в метафізику?» [150, р. 109]. Це означає, що М. Гайдеггер не зміг 

стати захисником радикальної поезії.  

Хто був вражений та обтяжений творчістю М. Гайдеггера, тому Р. Рорті 

радить познайомитися з роботами Жака Дерріда, особливо якщо «ви відчули 

силу гайдеггерівської мови, але бажаєте уникнути опису себе її термінами» 

[164, р. 307]. Тобто, Ж. Дерріда, на думку Р. Рорті, продовжує напрацювання 

Ф. Ніцше та М. Гайдеггера, адже зробив можливим помислити філософію, як і 

багато інших речей, лише «симптомом нав’язливого неврозу» [156]
60

. 

М. Гайдеггер прочитав історію західної філософії як серію відчайдушних 

спроб відкрити те, що Ж. Дерріда називав «фундаментальною непорушністю 

та надійною впевненістю за межами гри». Французький філософ поєднує 

З. Фрейда та М. Гайдеггера у своїй праці «Про поштову листівку від Сократа 
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 Див. «Філософія як вид письма: есе про Дерріда» («Philosophy as a Kind Of Writing: An Essay on Derrida») 

[149, p. 90-109], «Деконструкція та обман» («Deconstruction and Circumvention») [151, p. 85-106], «Два 

значення «логоцентризму» («Two Meaning of «Logocentrism») [151, p. 107-118], «Чи є Дерріда 

трансцендентальним філософом?» («Is Derrida Transcendental Philosopher?») [151, p. 119-128], «Габермас, 

Дерріда та функції філософії» («Habermas, Derrida, and the Functions of Philosophy») [155, p. 307-326],  

«Дерріда та філософська традиція» («Derrida and the Philosophical Tradition») [155, p. 327-350] та ін. 
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до Фрейда і не тільки», що має назву «Envois»: «Ось Фрейд та Гайдеггер, я 

об’єднав їх у собі, як два великі фантоми «великої епохи». Два дідусі, котрі 

залишилися живими. Вони не знають один одного, але завдяки мені 

утворюють пару, і фактично саме тому вони утворюють цю одиничну 

анахронію. Вони пов’язані один з одним, не читаючи один одного і не 

переписуючись… Вони звернені в одну сторону» [Цит. з 150, р. 130]. Таким 

чином, він надає нам наставницьку оцінку того, як потрібно читати цих 

філософів і одночасно боротися до переможного кінця зі спадком «дідусів». 

Спроби стати на місце Бога у пізнанні М. Гайдеггер називав 

запереченням людської обмеженості. Ж. Дерріда, спираючись на З. Фрейда, 

характеризував їх як вираження фалоцентризму – переконання, що людський 

інтелект має стояти гордо і твердо, підносячись над м’яким світом надій та 

страхів [156]. У статті «Біла міфологія» Ж. Дерріда, на думку Р. Рорті, описує, 

що станеться з філософами, котрі одержимі чистотою мови. Вони просто 

намагаються очистити дискурс від будь-якого сліду метафор. Його есе 

показує, подібно до того, як це робив М. Гайдеггер, що західна філософська 

традиція насправді є сіткою творчих метафор. На думку Р. Рорті, найбільше 

значення тут має твердження Ж. Дерріда, що слова отримують свої мінливі 

значення від мінливого контексту, в який люди їх вміщують [156]. Тобто 

значення мають не співвідношення слів і реальності, а співвідношення різних 

контекстів. На думку Р. Рорті, і це можна вважати відлунням твердження 

Л. Вітгенштайна, ми маємо зупинитися завдавати питання про значення і 

почати запитувати про їх використання. Тут Р. Рорті наголошує на схожості 

між поглядами Ж. Дерріда та Р. Брендома. Так, для останнього той факт, що 

двоє людей не можуть мати однакової основи переконань, означає, що вони 

ніколи не матимуть ідентичних висновків з одного й того ж твердження, тобто 

два різних використання речення не будуть мати ідентичного вираження. На 

думку Р. Рорті, Ж. Дерріда був солідарним з цією думкою. І справа не в тому, 

що раціональний дискурс неможливий або авторські інтенції не можуть бути 
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відкриті, а в тому, що обидва філософи вважають, що «ми можемо триматися 

разом без фіксованості, якою одержимі філософи» [156].  

Ж. Дерріда пішов далі від Ф. Ніцше та М. Гайдеггера у пошуку слів, котрі 

виражають умови можливості всієї попередньої епохи, всієї метафізики і всіх 

попередніх спроб підірвати метафізику. Він трансформує такі систематичні 

проекти «підриву» у private joke. Ж. Дерріда залишає спроби розглянути всіх 

своїх попередників заради того, щоб фантазувати про них, грати з ними, дати 

волю асоціаціям. І хоча в цих фантазіях відсутня мораль або суспільна 

користь, однак вони демонструють нові речі, які можна віднайти або 

переописати. Саме в цьому полягає найбільша заслуга Ж. Дерріда: намагання 

створити нові речі для письма, яке буде не про світ, а про тексти. Він показав, 

що якщо книги «розповідають про істини», то тексти «коментують інші 

тексти», і ми повинні перестати намагатися перевіряти тексти на точність 

репрезентації, адже як говорив Ж. Дерріда: «читання [...] не має права 

виходити за межі тексту, звертаючись до чогось іншого, до зовнішнього 

об’єкту (метафізичної, історичної, психобіографічної та іншої реальності) або 

до позатекстової змістової сторони знака, зміст якої б виник поза мовою, 

тобто у певному сенсі слова, поза письмом як таким. Позатекстової реальності 

взагалі не існує» [13, с. 313]. 

Щодо методу «деконструкції», то до нього Р. Рорті ставиться достатньо 

критично: «Це також означає відмову від думки, що Дерріда розробив «метод 

деконструкції», який «точно» показує, як «вище» поняття в парних опозиціях 

(таких, як форма-матерія, присутність-відсутність, одиничність-множинність, 

господар-раб, французький-американський) деконструює само себе. Поняття 

нічого не вбивають, навіть самих себе, люди вбивають поняття» [150, р. 134]. 

Р. Рорті волів думати, що Ж. Дерріда краще б зізнався, що корисність від 

слова «деконструкція» вже вичерпалася і краще позбавитися від ідеї «методу 

деконструкції», адже останнє, що потрібно філософії – це новий метод, щоб 

замінити трансцендентальну рефлексію І. Канта, ейдетичну редукцію 

Е. Гуссерля, логічний аналіз Б. Рассела та багато інших, які обіцяли  так 
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багато, а зробили так мало [151, p. 85]. Але, на жаль, як Ф. Ніцше часто 

називають «філософом надлюдини», так Ж. Дерріда – «філософом 

деконструкції». На думку Р. Рорті, роботи обох філософів потрапляли у 

неправильні руки: «Найбільш сучасні читачі Ніцше вважають, що його 

важливість полягає не в його випадкових фантазіях про Ubermenschen, а в 

історії, в якій він розкриває неладний ефект від платонівської одержимості 

фіксованістю та достовірністю, а також в його пихатості, притаманній 

західним філософам, що вважають себе «аскетичними священниками» – 

людей, котрі спираються на дистинкції форми та матерії, розуму і тіла, 

об’єктивного та суб’єктивного, реальності та вигадки, щоб інші люди відчули 

себе негідними та присоромленими. Гайдеггер уклав цю історію у власну 

більш широку оцінку західної інтелектуальної традиції, а Дерріда вклав 

Гайдеггера у власну, ще ширшу та більш творчу розповідь» [156].  

Тобто, Р. Рорті цінує Ж. Дерріду не так за теоретичний зміст його 

творчості (хоча він інтерпретує його прихильність до «письма» з власної 

тектсуалістичної позиції), як за оригінальний спосіб аргументації, вільну 

творчу манеру розповіді та вільне поводження з філософськими тестами, що 

дісталися нам у спадок. Французький філософ «не хоче пальцем поворухнути 

в межах мовної гри, яка розрізнює фантазію та аргумент, філософією та 

літературою, серйозним та ігровим письмом, – мовної гри la grande epoque» 

[150, с. 133]. 

Звісно, Р. Рорті називав набагато більше імен європейських філософів у 

своїх працях. Серед них був і М. Фуко, якого він називав «лицарем автономії» 

[151, p. 194] та цінував за критику традиційних понять раціональності, 

об’єктивності й істини, а також вміння бути поза методом. Проте Р. Рорті 

критикував його за абстрактні судження про «стратегії влади» та їх взаємодію 

з дискурсивними практиками, вважаючи його іроніком, який не бажав бути 

ліберальним політиком: «Фуко намагався служити людській свободі, але був 
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зацікавлений у власній автономії, намаганні бути безликим, без коріння, 

бездомним диваком для людства та історії» [151, p. 195]
61

.  

Можна припустити, що постмодерністський аналіз Р. Рорті знайшов 

найбільш яскраве втілення у створенні, в першу чергу, життєвої позиції, 

особливої дослідницької установки та «героя» - позиції «іроніка»: «Я 

використовую слово «іронік» для позначення людей, які готові примиритися з 

випадковістю своїх, його або її найглибших переконань та бажань – тих, хто є 

історицистом та номіналістом в достатній мірі, щоб відмовитися від думки, 

що ці найголовніші переконання та бажання співвідносяться з чимось за 

межами досяжності часу та випадку» [150, p. xv]. Тобто іронік – це людина-

дослідник, в якій поєднується здоровий сумнів з бажанням до переопису; це 

не просто релятивіст, це філософ, котрий бачить релятивістів в інших людях. 

Як альтернативу «приватним іронікам» Р. Рорті часто наводив приклад 

Юргена Габермаса, котрий, навпаки, був лібералом і не бажав бути іроніком 

та яскраво критикував всіх названих вище філософів у праці «Філософський 

дискурс про модерн». Він зараховує їх до представників «філософії 

суб’єктивізму», котрих цікавить виключно розвиток автономії та 

індивідуальності, а їх екскурс у політику обумовлений особистими мотивами. 

Фактично, це ті, кого Р. Рорті називає «іронічніми теоретиками». Ю. Габермас 

має намір замінити цю традицію «філософією інтерсуб’єктивізму», котра 

збереже те, що було корисного у просвітницькому раціоналізмі, але 

відмовиться як від метафізичних спроб обґрунтувати цей раціоналізм у 

«природі суб’єкта», так і від іронічних спроб «заперечити» його [155, p. 309]. 

Р. Рорті дійсно дуже імпонує, що ця філософія інтерсуб’єктивізму 

розгортається навколо практичної сторони ліберальних суспільств і ставить у 

свій центр комунікативне досягнення консенсусу, але, на його думку, така 

агресивна критика «приватних іроніків» не буде потрібна, якщо розділити 

людську життєдіяльність на дві сфери – приватну та публічну, тоді їй 
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знадобляться як приватні проекти Ф. Ніцше, М. Гайдеггера, Ж. Ліотара, 

Ж. Дерріда та М. Фуко для особистого вдосконалення, так і суспільно-

філософські рефлексії Ю. Габермаса для нагадування, що «жорстокість це 

найгірша річ у світі»
62

. 

Захоплення Р. Рорті творчістю Ю. Габермаса є незаперечним фактом
63

, 

але воно обмежене дуже загальним, поверховим рівнем. Їх стосунки також є 

досить складними та заплутаними. Як він сам стверджував у відповіді 

німецькому мислителю: «Праця Філософський дискурс про модерн справила 

на мене величезне враження. З того часу, як я прочитав її, я почав думати про 

«лінгвістичний поворот» як широкий зсув від суб’єктивно-об’єктивної 

раціональності до комунікативної раціональності» [145, p. 56]. Для Р. Рорті, 

такий перехід означає відмову від ідеї філософії як суворої науки або 

королеви наук. Тобто, обидва ставляться з підозрою до просвітницького ядра 

філософського проекту – епістемологічного фундаменталізму – і обидва 

надають підтримку для просвітницького політичного проекту, що намагався 

створити інклюзивні суспільства, замість минулих традиціоналістських, 

ексклюзивних суспільств. На сьогодні, за Р. Рорті, найкращою формою таких 

інклюзивних суспільств є конституційна, ліберальна демократія 

північноатлантичних країн. Він вважав, що Ю. Габермас солідарний у цій 

думці з ним, тому говорить: «Для Дьюї, так само як і для Габермаса, бажання 

прийти до вільної згоди зі співвітчизниками має замінити бажання точно 

репрезентувати реальність, тобто визначним має стати бажання бути 

повноправними активними членами вільного співтовариства дослідників» 

[153, p. 119]. Ця лінія Дьюї-Габермаса у філософуванні залишає «війну між 

наукою та теологією» осторонь та зосереджується на тому, що Р. Рорті описує 

як «комбінацію інтелектуальної історії та культурного критицизму» 

[155, p 148]. 
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Із цієї загальної рортівської перспективи Ю. Габермас дійсно виглядає як 

квазіпрагматист. Однак, коли звернутися до більш специфічних питань, то 

Р. Рорті скоріше вступає в полеміку з ним, адже Ю. Габермас, на думку 

нашого прагматиста, недостатньо радикально відмовляється від 

фундаментальної філософії. Цю полеміку можна прослідкувати, виділивши 

три теми - функція філософії, ідеал універсальної обґрунтованості, теорія 

демократії - та порівнявши погляди цих двох мислителів на них. 

Рорті зазначає: «Габермас розділяє… припущення, що реальне значення 

філософського бачення полягає в його політичних імплікаціях… Для традиції, 

в межах якої працює Габермас, ясно, що політична філософія відіграє головну 

роль у філософії взагалі, так само, як для аналітичної традиції ясно, що 

головна роль належить філософії мови» [150, p. 83]. Тому для Ю. Габермаса 

головною функцією філософії є, по-суті, політично-соціальна функція. Він 

нагадує Р. Рорті філософа, який намагається уніфікувати всі можливі людські 

стосунки лиш у сфері суспільної користі. На противагу, Р. Рорті вважає, що не 

існує такого явища, як центральна функція філософії, оскільки ми не здатні 

віднайти єдине поняття філософії, що може включати таких різних 

мислителів, як І. Кант, Г. Гегель, Ф. Ніцше, С. К’єркегард, Р. Карнап, 

Дж. Роулз та Ж. Дерріда. Саме тому, на його думку, нам краще не намагатися 

встановити якусь центральну функцію на заміну іншої, адже це прояв 

авторитаризму та універсалізму. 

Відповідно до Р. Рорті, Ю. Габермас не тільки переконаний, що політична 

філософія є центральною, але й намагається зберегти у цій сфері певні 

суперечливі ідеї фундаменталізму: «Теорія комунікативної дії [Габермаса] – 

це сурогат метафізики та епістемології» [151, p. 108]. На думку 

американського прагматиста, такі поняття, як «неспотворена комунікація» та 

«ідеальна мовна ситуація» викликають підозру, але мета його критики зовсім 

не специфіка теорії Ю. Габермаса, адже багато нефундаменталістів 

чіпляються за ідеал універсальної обґрунтованості. І причина тут скоріше 

політична, аніж філософська. Так, Ю. Габермас та його послідовники 
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вважають, що якщо ми відкинемо поняття універсальної обґрунтованості, то 

не зможемо захистити ліберальну демократію від ворогів. Якщо не буде 

універсального виправдання для демократичних зобов’язань, то вони будуть 

тільки однією думкою серед інших. На противагу цій лінії мислення, Р. Рорті 

наполягає, що нам краще відмовитися від поняття «універсальної 

обґрунтованості», адже воно намагається звучати переконливо для всіх 

можливих аудиторій, включаючи «ті, що існували в минулому чи будуть 

існувати в майбутньому, чи ті, які складаються з людей, чиї переконання 

радикально відрізняються від наших» [145, p. 12-14]. Однак, за Р. Рорті, це 

лише мрія філософів; насправді, ми можемо виправдати наші теорії чи 

інститути лише у співтоваристві, члени якого розділяють велику кількість 

наших цінностей та переконань. Може це звучить як релятивізм, але Р. Рорті 

не релятивіст в цьому питанні, він точно переконаний, що демократія – це 

найкраща форма правління. Він лише стверджує, що не існує спільної основи 

для дискусії між прихильниками демократії та авторитаризму, не тому, що 

вони не можуть порозумітися або мають несумірні погляди, а тому, що вони 

покладаються на істотно різні передумови. Свою позицію він називає 

«етноцентризмом» як вказівку на те, що можливості виправдання завжди 

обмежені дискурсом співтовариства, члени якого приймають певну 

раціональну причину як таку. 

Крім того, на думку Р. Рорті, причини такої позиції Ю. Габермаса 

містяться і в історичній сфері: «Ідея комунального самотворення, реалізації 

мрії, яка не шукає жодного виправдання в безумовному зверненні до 

універсальної обґрунтованості, звучить підозріло для Габермаса та Апеля, 

тому що вони асоціюють її з Гітлером. Однак вона звучить краще для 

американців, тому що вони асоціюють цю ідею з Джефферсоном, Уїтменом та 

Дьюї» [145, p. 3]. Можливо, саме тому Ю. Габермас шукав аісторичні, 

нейтральні, залежні від контексту принципи, щоб захистити ліберальну 

демократію. У свою чергу, для Р. Рорті захист демократії полягає не в 

аргументації, а в соціалізації, освіті та конструюванні переконливих наративів.  
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Оскільки Ю. Габермас вважає, що філософія має важливе політичне 

значення або, навіть, що її головне значення є політичним, а також вірить в 

необхідність виправдання демократії за допомогою теоретизування, тому не 

дивно, що він розробляє реальну теорію демократії – теорію деліберативної 

демократії. А у зв’язку з тим, що такі поняття як «консенсус» та «розмова» 

часто з’являються у працях Р. Рорті, деякі інтерпретатори приписують йому 

схожу на концепцію демократії Ю. Габермаса
64

, але це не так. Хоча тема 

демократії є надзвичайно важливою темою для Р. Рорті, у його роботах ми не 

знайдемо детальної, нормативної теорії демократії. Навпаки, на думку 

Р. Рорті, ми не потребуємо такої теорії для розуміння демократичної політики. 

Очевидно, що Р. Рорті дуже прагнув залучити та переописати ідеї 

континентальних філософів для своєї постпрагматичної програми. Його мета 

полягала у створенні більш широкого наративного каркасу, в який він зміг би 

синтезувати головні фігури як континентальної, так і аналітичної та 

прагматистської традиції, котрі в прямому сенсі збунтувалися проти 

картезіансько-кантіанської концепції філософії, головним завданням якої було 

пізнання об’єктивної реальності. Залишається уточнити, що саме Р. Рорті 

розумів під ненормативними проектами «літературної культури» та 

«політичного лібералізму». 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Упродовж 1960-х рр. Р. Рорті зосередив свою увагу на вивченні 

можливостей «лінгвістичного повороту» у вирішенні традиційних 

філософських проблем. Головну причину невдач філософ бачить у пошуку 

безумовного методу та узгодженого критерію, який допоміг би у цьому. Тоді 

до нього прийшло усвідомлення, що філософські проблеми можуть бути 

вирішені лише реформуванням мови або більш глибоким вивченням тієї, яку 
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ми використовуємо. Тому філософія не може прогресувати, – вона може лише 

змінюватися. У праці «Філософія та дзеркало природи» (1979) його 

метафілософські погляди стають більш радикальними. Він піддає радикальній 

критиці всю аналітичну традицію, за спробу гіпостазувати мову. 

2. Одні вважають, що у творчості філософа можна помітити різкий 

перехід від метафілософа до критика (Н. Гросс), однак більш вірогідно, що 

співпраця з аналітичною традицією – це не особливий етап, а тривале явище. 

Р. Рорті регулярно був учасником аналітичних дебатів та продовжував 

постійно проводити паралелі між прагматизмом та аналітичною традицією, 

тільки це були його власна версія прагматизму і творчість окремих 

аналітичних мислителів, яка, за його власним прочитанням, містить елементи 

близькі до його проекту прагматизму. І якщо раніше його турбувала проблема 

розділення між аналітичною та континентальною традиціями, то тепер він 

пропонував прийняти цей розрив як незворотній та нешкідливий.  

3. Атака Р. Рорті на логічний емпіризм має «паразитичний» характер, 

оскільки ґрунтується на ідеях таких аналітичних філософів, як 

Л. Вітгенштайн, В. Куайн, Д. Девідсон, В. Селларс, Р. Брендом, Т. Кун, 

Х. Патнем та ін. При цьому рортівське звернення до їх творчості є вибірково 

інструменталістським та достатньо самобутнім, адже всі ідеї узгоджуються з 

його версією прагматизму. У Л. Вітгенштайна, перш за все, він цінує критику 

атомістичної теорії значення та можливості індивідуальної мови, на основі 

яких Р. Рорті будує критику доктрин репрезентаціоналізму. Погляди 

В. Куайна (положення про плюралізм мов, холізм, критика двох догм 

емпіризму, відстоювання онтологічної відносності та неперекладності мов), 

Д. Девідсона (критика можливості універсальної мови та дуалізму «схема-

зміст») та В. Селларса (критика «міфу даності» та сирих відчуттів) він 

поширює не тільки на аналітичну філософію, але й на всю традиційну 

філософію з її проблемами досвіду та раціональності. Всі ідеї вищезазначених 

філософів Р. Рорті доводить до логічного завершення. Так, його версія 

натуралізму має більш радикальний та широкий розмах. Його лінгвістичний 
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натуралізм був поєднаний з дарвінізмом, де мова виступає головним засобом 

інтелектуальної адаптації до навколишнього середовища. 

4. Своє дослідження прагматизму Р. Рорті починає ще в 1960-ті рр. із 

творчості Ч. Пірса, оскільки вона служила для нього «переходом» до інших 

шкіл та традицій і була найближча до аналітичної традиції. Саме його версія 

«класичного» прагматизму та «нереалістичний підхід до знання» займає 

найбільш впливове місце у «раннього» Р. Рорті (1960-ті рр. ХХ ст). У 

прагматизмі на той час його приваблює те, що його представники зайняли 

позицію, за якою філософія – це найбільша гра зі всіх, оскільки ця гра змінює 

правила. Після прагматичного «повороту» Р. Рорті більше не намагався 

виправдати корисність прагматизму для аналітичної філософії. Вона була 

очевидною для нього, а аналітична філософія втратила свій вплив. Відповідно, 

симпатія до Ч. Пірса змінюється на гостру критику (за розвиток технічних 

проблем та логічних понять, за рівняння на творчість І. Канта, за намагання 

обмежити філософське дослідження тощо).  

5. Після прагматичного повороту зразковим філософом для Р. Рорті став 

Дж. Дьюї. Його творчість він цінував найвище та постійно порівнював із 

досягненнями інших філософів. Якщо зосередитися на загальних тенденціях, 

що об’єднували двох філософів, то їх можна виразити через тематичну трійцю 

– антиавторитаризм, меліоризм і експерименталізм. Цей фундаментальний 

погляд відкриває для нас їх зв'язок у свідомому змішуванні розсудливого 

дослідження з романтичним фантазуванням, в американському меланжі 

розсудливості, усвідомленості, відваги, кооперації та в орієнтації на надію у 

процесі побудови кращого майбутнього.  

6. До праць В. Джеймса Р. Рорті звертається скоріше для пошуку 

натхнення та яскравих описів можливостей майбутнього, аніж детального 

філософського наставництва. Воно досить поверхове, у порівнянні з Дж. Дьюї, 

та умовно обмежене двома взаємозалежними факторами – натхненням 

(начебто саме В. Джеймс надихнув Р. Рорті відмовитися від намагань 
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виробити нову теорію істини) та практичною користю (дозволив подивитися 

на істину, як на зручне та доцільне в образі нашого мислення).  

7. Хоча рортівська критика репрезентаціоналізму явно перегукується з 

постмодерністською критикою просвітницьких ідеалів, однак вони мають 

різні цілі. Р. Рорті вважав, що терміном «постмодернізм» занадто зловживали, 

тому для опису творчості М. Гайдеггера, Ф. Ніцше, Ж. Дерріда, М. Фуко та 

інших французьких і німецьких мислителів, ідеї яких близькі до його версії 

прагматизму і з яких не всі були постмодерністами, філософ вживає термін 

«пост-ніцшеанська філософія».  

8. Для Р. Рорті, ранній М. Гайдеггер – це філософ, який винайшов безліч 

категорій (пояснення, початок, автентичність, історичне буття та інші), які не 

повинні мати нічого спільного з наукою, епістемологією або картезіанськими 

претензіями на достовірності. Американський прагматист змусив служити 

категорії М. Гайдеггера зовсім не гайдеггерівським цілям. До цього він 

прийшов в 1980-х рр. і перейняв сміливу прагматичну оцінку М. Гайдеггера у 

Р. Брендома та М. Окрента. Філософ дійсно оцінює М. Гайдеггера як 

історициста, номіналіста, іроніка, прагматиста, який прагнув до 

самовизначення, а також мав грандіозний запас креативності для інтерпретації 

та руйнівної критики онтотеологічної традиції.  

9. Основною для рортівської прагматистської інтерпретації творчості 

Ф. Ніцше, Ж. Дерріда та М. Фуко слугувала ідея переваги поезії над 

філософією. Р. Рорті вражає вільна літературна стилістика написання творів у 

мислителів «пост-ніцшеанської епохи», а також нові мовні ігри, що вони 

змогли запропонувати та започаткувати. При цьому філософ не приймає 

антидемократичних поглядів Ф. Ніцше, незграбності у політичних та 

соціальних питаннях М. Гайдеггера та постмодерністського політичного 

радикалізму М. Фуко і Ж. Дерріда. Для Р. Рорті ліберальна демократія може 

створити найкращі умови для розвитку особистості.  
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РОЗДІЛ ІІІ 

ПОСТПАРГМАТИСТСЬКА ПРОГРАМА Р. РОРТІ:  

ВІД АНТИРЕПРЕЗЕНТАЦІОНАЛІЗМУ ДО ЛІБЕРАЛІЗМУ 

 

У третьому розділі розкрито специфіку уявлення Р. Рорті 

постметафізичної культури, а також встановлено зв'язок між його критикою 

есенціалістської традиції та культурологічними та політико-ліберальними 

поглядами філософа, які дають змогу говорити про постпрагматистський 

аспект творчості Р. Рорті. 

 

3.1. Образ постметафізичної літературної культури у творах Р. Рорті 

 

Уся антирепрезентаціоналістська програма Р. Рорті мала на меті 

показати можливості, які відкриваються перед людиною, у випадку розквіту 

пост-філософської літературної культури, адже вона однаково орієнтується 

на само-творення особистості та побудову ліберального космополізму. 

Першим кроком до цього має стати відмова від картезіанської філософської 

картини світу, яка своє коріння має ще в платонівських ідеях та стала 

центральною для філософії як професійної дисципліни в ХVІІ ст. Вона  

розглядала філософію як предмет, що займається «постійними, вічними 

проблемами, з якими зустрічається кожна людина, яка вдається до роздумів» 

[154, с. 3]. Ця філософська доктрина має чотири основні теми, які постійно і 

повсюдно критикує Р.Рорті: 

1. Істина як центральна тема філософії та підхід, що її потрібно шукати у 

певній відповідності між суб’єктом і об’єктом, між власним «Я» та 

реальністю: «Традиційна точка зору полягає в тому, що існує ядро людського 

«Я», яке можна розглядати, обирати, використовувати і яке може виражати 

себе через ці вірування та бажання. Далі, ці вірування та бажання можуть 

піддаватися критиці, непросто відповідно до своєї здатності узгоджуватися 

один з іншим, але відповідно до чогось зовнішнього, до сітки, всередині якої 
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вони перебувають. Згідно з таким поглядом, переконання відповідають 

реальності» [150, р. 10]. 

2. Існування тільки однієї реальності, про яку ми зобов’язані говорити у 

певному визначеному сенсі: «Я визначаю платонізм як твердження, що 

вважає дослідження процесом входження в контакт з чимось типу Буття чи 

Благо, чи Істина, чи Реальність, з чимось великим і могутнім, що ми просто 

зобов’язані правильно сприйняти» [151, p. 27]. 

3. Погляд на проблеми філософії як вічні проблеми, що з’являються 

щойно ми про них починаємо рефлексувати: «Хтось думає про філософію як 

про ім’я для вивчення деяких визначених і перманентних проблем; глибоких 

питань, котрі мають протистояти будь-яким іншим точкам зору: проблеми, 

перед якими професори філософії мають моральні зобов’язання у 

продовженні роботи над ними, незалежно від їх поточної зайнятості» [149, p. 

31]. 

4. Питання мети філософії, що полягає у подоланні нашої культурної 

обмеженості, щоб увійти в контакт із достовірністю, котра, передусім, 

залежить від об’єктивної реальності: «Я припускаю, що прагнення 

об’єктивності – це, частково, замаскована форма страху смерті нашого 

співтовариства, що є відлунням звинувачення Ніцше у тому, що філософська 

традиція, яка йде від Платона, – це спроба уникнути загрози випадковості, 

втекти від часу і можливості» [152, p. 32].  

Така філософія стала наступницею теології й зосередилася на пошуках 

нейтральних точок зору, які не будуть ще одним контекстом, а будуть за 

межами усіх контекстів. Словами Томаса Нагеля, вона намагалася знайти 

«погляд нізвідки» («view from nowhere»). Для досягнення цієї мети філософія 

повинна мати спеціальний метод, «чистіший» і чіткіший, ніж нефілософські 

методи. Дж. Локк, Р. Декарт та І. Кант були зайняті пошуками такого чистого 

методу, тобто пошуками «основи, за яку можна було б зачепитися, каркасу, 

за межами якого не потрібно блукати, об’єктів, що нав’язують себе, 

репрезентацій, які не спростуєш» [154, с. 233]. Як висновок, картезіанська 
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картина стверджує, що існує певний світ і наше мислення має відповідати 

цьому світу. Відповідно, ми закриваємо розрив між суб’єктом і об’єктом. 

Таким чином, важливою стає питання: як правильно відповідати світу?  

Р. Рорті ставить завдання показати хибність такого підходу, 

розкритикувати репрезенталіоналізм та дуалізм, а через нього й ідеологію 

аналітичної традиції, що розуміє процес репрезентації тепер не як ментальну, 

а скоріше мовну діяльність, що спрямована на конструювання вічної 

нейтральної моделі дослідження, а основи пізнання вбачає у філософії мови, 

а не у трансцендентальній критиці. Саме тому аналітична філософія – це 

всього лиш новий варіант кантіанства: «Наші сучасні уявлення про те, що 

означає бути філософом, настільки пов’язані з кантіанською спробою 

розглядати всі пізнавальні твердження сумірними, що складно уявити, чим 

ще може бути філософія без епістемології. Інакше кажучи, складно уявити, 

що певна діяльність могла б бути гідною звання «філософії», якби вона не 

була пов’язана з пізнанням – якби вона не була у певному сенсі теорією 

пізнання, або методом отримання знання, або, принаймні, натяком на те, де 

міг би бути знайдений вкрай важливий вид пізнання. Складність випливає з 

твердження, що поділяється платоністами, кантіанцями та позитивістами, а 

саме, що людина має сутність, що полягає у відкритті сутностей. Уявлення 

про те, що наше головне завдання – точно відображати нашою власною 

Дзеркальною сутністю всесвіт навколо нас – є доповненням до уявлення, 

спільному для Демокрита та Декарта, згідно з яким всесвіт зроблений з дуже 

простих речей, котрі ясно і чітко пізнаються та пізнання сутності яких дає 

нам універсальний словник, що відповідає за сумірність всіх дискурсів» [154, 

р. 357]. Саме від такого класичного підходу до світу та людини Р.  Рорті 

намагається відмовитися, для того щоб відмовитися і від самої 

епістемологічно орієнтованої філософії та культури.  

Р. Рорті пропонує прагматизм як основного кандидата, який може стати 

«центральним для нашої культури та нашого само-іміджу» [149, p. 174]. У 
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збірці «Наслідки прагматизму» філософ наводить три основні 

характеристики програми цього філософського напряму:  

1) антиесенціалізм щодо об’єктів філософської теорії, типу істини, 

пізнання, мови та моралі, котрий підтримується апеляцією до «словника 

практики»; 

2) нівелювання різниці між нормативною та емпіричною істиною, 

фактом та цінністю, мораллю та наукою, таким чином, щоб всі дослідження 

нагадували роздуми щодо співвіднесення принад різних альтернатив, а не 

спробу зробити все правильно відповідно до однозначного критерію;  

3) переконання, що не має ніяких обмежень для дослідження, що, 

насамперед, закликає до прийняття випадковості наших ідей та до відмови 

від надії на подолання цієї випадковості [149, p. 162-166]. 

Вказавши на можливість «постфілософської» культури в збірці 

«Лінгвістичний поворот» (1967) і «посткантіанської культури» в праці 

«Філософія та дзеркало природи» (1979), Р. Рорті намагається оголосити 

пришестя нової «історичної епохи», в якій прагматизм гратиме важливу роль. 

Про це свідчить, на його думку, такі передумови: випереджаюча 

секуляризація, зменшення ролі науковців в інтелектуальній культурі та 

заміщення священників і філософів поетами й новелістами у ролі 

«моральних вчителів для молоді» [154, p. 5]. Спираючись на це переконання 

Р. Рорті намагається відкрити очі своїм товаришам по цеху на вагомі зміни, 

що зробили абсурдними їх найглибші припущення. 

Цей процес він розпочав ще на початку 70-х рр. минулого століття в 

таких есе, як «Світ цілком міг би загинути» («The World Well Lost»), 

«Збереження філософії чистою» («Keeping Philosophy Pure»), «Чи існує 

проблема вигаданого дискурсу?» («Is There a Problem about Fictional 

Discourse?»). Ці твори часто характеризуються незвичним міксом вільних, 

рішучих і дуже сміливих тверджень про історію філософію, покроковим 

технічним аналізом інших позицій, частим посиланням на терміни 

символічної логіки. Так, есе «Реалізм і референція» («Realism and 
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References», 1976) починається із твердження: «Наші предки вірили в багато 

речей, яких не існувало – богів, відьом, світлоносний ефір, флогістон, 

здатність душі до реінкарнації, чуттєві дані, концептуальний аналіз і т.п.» 

[157, p. 327]; тоді, на думку автора, виникає питання: «якщо ми маємо право 

сказати, що наші предки, буквально, не знали що вони обговорювали […] 

чому ми маємо вважати себе кращими за них» [157, p. 329]. 

У есе 1970-х років Р. Рорті екзаменує «проблеми» традиційної філософії 

та їхні передумови, щоб визначити, чи існує хоч якась причина 

продовжувати вірити в них. «Само-імідж філософів – його ідентифікація себе 

як філософа (а не як історика, чи математика, чи поета) – залежить майже 

повністю від того, як він бачить історію філософії» [149, p. 41]. Однак 

замість демонстрування крок-за-кроком аргументів для підривання сталих 

філософських точок зору, Р. Рорті починає пропонувати альтернативні 

погляди або «редескрипцію» (переопис) як варіант того, як ми можемо по-

різному уявити себе відносно до філософської традиції та ключових 

мислителів. І, звертаючи увагу на прагнення та бажання людей в межах цього 

альтернативного історичного наративу, починає вимальовуватися нова, 

некартезіанська концепція того, що філософи могли б зробити. Всі ранні 

посилання цього містяться в його збірці «Наслідки прагматизму» (1982). 

Наприклад, в есе «Подолання традиції» («The Overcoming the Tradition») 

Р. Рорті пропонує «розглядати замальовки Дьюї так, начебто він, імовірно, 

слідкував за Гайдеггером та Гайдеггера так, начебто він, імовірно, слідкував 

за Дьюї» [149, р. 42]; в есе «Метод, соціальні науки та соціальна надія» 

(«Method, Social Science, and Social Hope»), він розповідає нам, що моральні 

філософи XVII ст. «повинні бути описані» з Галілея [149, p. 193]; а в есе 

«Філософія в Америці сьогодні» («Philosophy in American Today») філософ 

захищає «навчання задля розповіді історій про те, що хто робить» і 

стверджує, що розказування оповідей «хороша річ для заняття» [149, p. 223]. 

Концепція редескрипції історії філософії дає змогу побачити дві важливі 

ініціативи, котрі визначають постфілософський проект Р. Рорті. По-перше, 
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намагання зрозуміти наслідки того, що означатиме вийти за межі «всієї 

культурної традиції, яка зробила істину […] центральною цінністю» 

[149, p. 45]. Це міркування філософа про наслідки цього зсуву для політики, 

етики, юстиції й релігій, на додаток до філософії, а також обґрунтування 

позитивного вираження характерних рис культури, яка більше не бачить 

потребу у філософському обґрунтуванні та підтримці. По-друге, 

спрямованість «терапевтичної» роботи на очищення від застарілих концепцій 

та припущень, яка необхідна для допомоги в переорієнтації не тільки 

філософам, а й всім іншим членам суспільства. Як зауважує Р. Рорті у 

передмові до праці «Філософія та дзеркало природи», він був «вражений 

способом, в який філософські проблеми з’являлися, зникали чи змінювали 

форму, у результаті появи нових словників». Беручи до уваги його історичну 

чуттєвість, Р. Рорті знав, що «філософська проблема» - це всього на всього 

«продукт несвідомого прийняття припущень, вбудованих в словник, у якому 

ця проблема зафіксована – припущень, які були поставлені під сумнів до 

того, як сама проблема була прийнята всерйоз» [154, p. xiii–xvi].  

Для Р. Рорті як прагматиста, речі насправді виявляються такими, якими 

людина вирішила їх бачити, а це приводить до переконання в тому, що 

глибоко в середині нас не існує нічого, крім того, що ми самі туди поклали. І 

справа тут не в радикальному соліпсизмі, а скоріше в прагматичному 

етноцентризмі та акцентуванні на конкретних історичних умовах, адже 

«немає ані критерію, який ми не створили в ході здійснення практики, ані 

стандарту раціональності, який не апелює до такого критерію, ані доказової 

аргументації, яка не кориться нашим власним умовам» [71, c. 58].  

Філософ дуже добре розуміє, що спроба звести все різноманіття 

людської діяльності до сукупності випадкових, не пов’язаних між собою 

цілей приречена на невдачу, тому що веде до небажаної редукції та не дає 

змоги осмислити своє існування. На думку Р. Рорті, має існувати певна мета, 

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

говорити про певну актуальну для всіх істину, але таким чином, щоб не 
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зробити її абсолютною або ж об’єктивною. Таку відносну істину він знайшов 

у понятті «щастя», котре фіксує стан справ, що склалися та є певним 

емпіричним висновком, а не догмою або ж категоричним імперативом. 

Просто людське прагнення до щастя знайшло своє втілення у «спокутній 

істині», «ряді вірувань, які раз і назавжди ставлять точку у суперечках про 

те, що людині потрібно робити з собою» [160, p. 2]. Вона потрібна для того, 

щоб вписати всі речі, людей, ідеї та поеми в єдиний контекст, який можна 

було б назвати природним, наперед визначеним та унікальним. У ній 

людське життя набуває найвищий сенс. Р. Рорті зосереджує увагу на 

важливості спокутної істини для людей, адже визначаючи сенс їхнього 

життя, вона структурує цілі у різноманітті її вчинків. Однак така істина 

змінюється з часом і не претендує на адекватне відображення реальності. 

Такі зміни впливають на розвиток культури. Саме тому він і виділяє три 

історичні види спокутної істини: релігійна, філософська та літературна. 

Перша орієнтувалася на порятунок від Бога, тому намагалася відповідати 

образу Божому, друга – на пізнання реальності, тому шукала об’єктивну 

істину, третя – на здатність людини творити нові форми людського 

існування, тому відмовилася від об’єктивної та абсолютної істини. За часів 

сучасної літературної культури, наполягає Р. Рорті, сенс життя полягає в 

тому, щоб знайомитися з альтернативними цінностями, культурами, 

словниками, не принижуючи їхнє право на власну позицію та вступаючи з 

ними в діалог для налагодження подальшої співпраці.  

Звинувачення в релятивізмі, у зв’язку з неприйняттям будь-яких спроб 

сформувати об’єктивні умови істинності, реальності чи блага, Р.  Рорті 

пояснює захистом позиції універсальної сумірності через гіпостазування 

певної привілейованої множини описів. Він стверджує: «Коли, наприклад, 

говорять, що когерентна або прагматична «теорія істини» допускає 

можливість того, що багато несумісних теорій будуть задовольняти множину 

умов «істинності», прихильники когерентного або прагматистських підходів 

відповідають, що ми не повинні мати основ для вибору серед цих кандидатів 
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на «істину». Мораль, яку потрібно винести, говорять вони, полягає не в тому, 

що вони пропонують неадекватний аналіз «істини», а в тому, що існують 

певні терміни, наприклад «істинна теорія», «правильні вчинки», корті 

інтуїтивно і граматично є одиничними, але дія яких не може бути виражена у 

множині необхідних і достатніх умов, які дозволили б здійснити однозначне 

вказування» [154, р. 373]. 

Таким чином, можна виділити такі погляди Р. Рорті щодо істини: 1) вона 

є людським конструктом і не існує як сутність; 2) істинність істини залежить 

від її здатності досягнути певної мети, а не від ступеня відповідності 

реальності; 3) критерій істини діє тільки за умови поміщення в життя людини 

в певний контекст, яка робить її осмисленою; 4) загальною метою, яка 

притаманна всім людям і без якою неможливий контекст, є прагнення до 

щастя. Він пропонує провести процес «поетизації» теорії істини, котрий 

можна протиставити процесам «сцієнтизації» та «раціоналізації». Розмови та 

дискусії, фантазії та творча уява повинні стати основними передумовами для 

створення істини. При цьому, релятивізм, який обов’язково виникає при 

дотриманні такого погляду, приносить набагато менше шкоди, ніж 

«універсалізм» з його авторитарним характером.  

Можна сказати також, що його революційна праця «Філософія та 

дзеркало природи» – це результат проекту, який намагається пояснити, що 

знання непотрібно розуміти як «групу точних репрезентацій» [154, p. 11]. І 

хоча, можливо, так не здається на перший погляд, але наслідки цього дійсно 

революційні. Як пояснював сам Р. Рорті у вступі, якщо культура вміщує 

різноманітні вимоги до знань науки, моралі, мистецтва й релігії, а також 

якщо філософія не сприймає сама себе як «основну теорію репрезентації», 

що «ділить культуру на ті області, які репрезентують реальність краще, ті, 

які гірше, а також ті, які зовсім її не репрезентують (всупереч, претензіям на 

це)», тоді зниження важливості, настільки точні наші репрезентації, залишать 

філософів без роботи [154, p. 3]. Передусім, постфілософи, на думку Р.  Рорті, 

визнають, що знання та мова – це не знаряддя репрезентації реальності, і що 
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критерії, поняття і категорії завжди релятивні до певних цілей та інтересів. 

Тому постфілософи мають здійснювати особливий вид культурної критики: 

інтегрування та осмислення, зіставлення і протиставлення різноманітних 

словників різноманітних епох, культур і практик у вишукуванні нових 

засобів для дії. Тобто для Р. Рорті очевидним є факт, що не існує 

«нормального» філософського дискурсу, а самі філософи мають займатися не 

систематизацією, а «наставництвом», тобто пошуком нової, кращої, 

цікавішої розмови та творенням «анормального» дискурсу, творенням нових 

метафор для створення нових словників. 

Важливо зауважити, що для Р. Рорті «прагматист» та «постфілософ» 

фактично є синонімами, адже, на його думку, саме прагматизм пропонує, так 

би мовити, «спуститися з небес на землю» та зайнятися важливішими 

проблемами практичного життя соціуму та людини, а не пошуками 

нейтральної об’єктивної реальності. Такі прагматитистські постфілософи 

мають стати особливими літературними інтелектуалами, творчими та 

кваліфікованими інтерпретаторами, які здійснюють не пошук шляхів для 

досягнення консенсусу, а створення нових, ефективніших словників. Якщо 

прагматизм – це «постфілософська філософія», тоді він окреслює для Р. Рорті 

не тільки контур постфілософської культури, тобто того, що трапиться «якщо 

прагматизм стане центральним в нашій культурі та нашому само-іміджі», але 

також й основні шляхи як дістатися до цієї культури [149, p.143, 174]. 

Важливо, що такий культурний розвиток «не надає жодного раптового 

нового відкриття того, як все насправді», а лише «демонструє повільний і 

болючий вибір між альтернативними само-іміджами» [149, p. xiv]. 

Виникає питання: оголошуючи прихід постфілософської культури, чи не 

стверджує Р. Рорті тим самим «смерть» філософії? Ні, не стверджує. 

Незважаючи на його розмови про «постфілософську культуру», які беруть 

початок ще з часів праці «Лінгвістичний поворот», Р. Рорті запевняє, що «не 

існує небезпеки завершення філософії» [149, p. 394]. Також потрібно 

звернути увагу на есе «Збереження філософії чистою» («Keeping Philosophy 
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Pure»), де він зауважує, що «Дослідження» [Вітгенштайна] може призвести 

до завершення філософії тільки в одному випадку, якщо ця книга якось 

зможе позбавити нас від «образу, який полонив нас» – образу людини, яка 

генерує традиційні проблеми. Вести розмову про завершення філософія не те 

саме, що стверджувати, що дотримання певних поглядів може стати 

немодним чи що філософська кафедра має бути реформована, але схоже на 

те, що центральна культурна традиція може відійти» [149, р. 32]. Разом з тим, 

у постфілософській культурі не залишиться місця саме для тих філософів, які 

намагаються пояснити особливе відношення певних галузей культури до 

реальності, але залишиться місце для спеціалістів, котрі розуміють, як 

предмети взаємозалежні між собою. Таким чином, філософія має свою роль 

постфілософській культурі Р. Рорті: вона сприяє соціальним і культурним 

змінам через дослідження переплетінь сітки людських переконань та бажань. 

Філософи можуть допомогти нам «залишити в минулому здоровий глузд, 

загальні способи говоріння, застарілі словники; модифікувати їх таким 

чином, щоб враховувати просвітницький секуляризм, демократичні форми 

правління, Ньютона, Коперника, Дарвіна, Фрейда» [177, p. 47]. Отже, мета 

роботи Р. Рорті полягає в тому, щоб показати користь від приходу таких 

нових словників та метафор. 

Зовсім не випадковим є те, що «герої» праці «Філософія та дзеркало 

природи» – Людвіг Вітгенштайн, Мартін Гайдеггер і Джон Дьюї – 

підносяться Р. Рорті за вітання культурних змін, що відбуваються та за 

відмову від своїх початкових намагань знайти нові способи вдихнути життя в 

банальні категорії та припущення. Всі троє, на думку американського 

прагматиста, «передбачають можливість таких форм інтелектуального життя, 

в яких словник філософських роздумів, успадкованих від XVII століття, 

здається так само безглуздим, яким словник ХІІІ століття здавався 

Просвітництву» [154, p. 6]. Як і творчість цих мислителів, праця Р. Рорті 

прагне бути «терапевтичною, аніж конструктивною, наставницькою, аніж 

систематичною, вона переслідувала мету змусити читача засумніватися у 
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його власних мотивах філософування, а не надати йому нову філософську 

програму» [154, p. 5]. Знову ж таки, цілі наставницької філософії включають 

допомогу як філософському істеблішменту, так і «соціуму в цілому» у 

пориванні з застарілими словниками та підходами. Саме тому мета цього 

«наставництва» – допомогти нам «стати іншими людьми» – може бути 

досягнута двома способами: вмінням встановлювати зв’язки між нашою 

власною культурою чи історичним періодом та іншими і здатністю уявляти 

можливості майбутнього. Тому наставницький дискурс «анормальний» і 

«покликаний витягнути нас з нашого старого «Я» силою дивацтва, щоб 

допомогти нам у становленні нових сутностей» [154, p. 360]. 

Фундаментальною ідеєю для Р. Рорті стала ідея, що всі наші 

співтовариства, філософські та інші, переплітаються з нашим «само-

іміджем» як індивідуальностей та як членів суспільства. Виникає питання: 

що таке «само-імідж» і чому саме ми маємо працювати над його зміною? Під 

поняттям «само-імідж» (self-image) Р. Рорті розуміє образ, за допомогою, 

якого ми надаємо сенс нашій історичній вкоріненості через наративне само-

розуміння. У праці «Випадковість, іронія та солідарність», він напряму 

пов’язує поняття «само-іміджу» зі «скінечним словником» (final vocabluary) 

особистості – «набором слів» або «історією нашого життя», які ми вживаємо 

для виправдання своїх дій, переконань і життів [150, р. 73]. На думку 

Р. Рорті, якщо ми зможемо досягти успіху у зміні само-іміджу так, щоб він 

був більш сумісний з нашими політичними ідеалами, такими як рівність, 

свобода і справедливість, тоді все може бути змінено. Вже в його вступі до 

збірки «Лінгвістичний поворот», філософ писав, що функція філософії після 

лінгвістичного повороту полягає виключно у зміні нашого 

самоусвідомлення. Вище вже зазначалося, що есе Р. Рорті середини 1970-х 

років показують важливість наративу в конституюванні філософської 

ідентичності: «само-імідж філософа», на його думку, «залежить майже 

повністю від того, як він бачить історію філософії» [149, p. 41]. Насправді, 

традиційні проблеми філософії, разом з поглядами на філософію як на чітко 
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визначену дисципліну, зберігаються тому, що професійний само-імідж 

філософа залежить від його професійної стурбованості образом Дзеркала 

Природи [154, p. 392]. Р. Рорті апелює до «версії Дьюї щодо історії 

філософії», тому що вона «призначена для очищення нашого само-іміджу від 

залишків попередніх епох в історії метафізики» [149, p. 51]. 

Суть проблеми зовнішнього образу філософів, на думку Р. Рорті, полягає 

в тому, що «ми більше не маємо історій для розповіді про зв'язок між 

нашими проблемами та проблемами з минулого» [149, p. 217]. Для побудови 

нової історії мислитель сходить до ХІХ ст., щоб визначити набагато ширшу 

концепцію інтелектуальної активності – культурну критику. Мораль його 

історії недвозначна: «Романи та поеми наразі є основними засобами, за 

допомогою яких яскрава молодь набуває само-іміджу» [149, p. 66]. 

Необхідність творчої генерації нових метафор, котрі мають зайняти свої 

місце – це те, що визначає помітну роль для поета в пост-метафізичній 

культурі Р. Рорті. Однак ми не здатні зробити цю роботу, доки ми не 

дістанемося туди, «де більше вже нічому не поклонятимемося, де ні з чим не 

будемо поводитися як з квазі-божеством, де ми будемо ставитися до всього – 

нашої мови, нашої совісті, нашого співтовариства – як з продуктами часу та 

випадку» [150, р. 22]. Р. Бернштaйн називає це «темною стороною» позиції 

Р. Рорті: щойно ми приходимо до точки зору, де все розглядається як 

випадковість, тоді «будь-що може бути зроблене хорошим чи поганим 

завдяки редескрипції». Тому зворотній бік рортівської надії – це «гостре 

усвідомлення, що не існує нічого, на щоб ми могли б покладатися при 

визначенні сценарію нашого майбутнього» [99, p. 274-275]. Відповіддю Р. 

Рорті на таку критику своєї позиції стала стаття «Злочинці та теоретики: 

Відповідь Бернштейну» («Thugs and Theorists: A Reply to Bernsteins») [163], 

де він стверджує, що найкраще, якщо ми ставимося «до злочинців як 

злочинців, а до теоретиків як теоретиків», замість того, щоб звертатися до 

філософії чи теорії як охоронця проти антигуманності та зла. На його думку, 

оскільки теорії невкорінені у якусь фіксовану сутність, вони не можуть 
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допомогти контексту, що постійно змінюється. Цю позицію він приймає в 

праці «Випадковість, іронія та солідарність» і ніколи в подальшому не 

відмовляється від неї. 

Р. Рорті говорить про проект широкої соціальної зміни вже в есе 

«Прагматизм, релятивізм та ірраціоналізм» («Pragmatism, Relativism and 

Irrationalism», 1979), де він натякає на необхідність глибше та повніше 

намітити як речі будуть виглядати «якщо прагматизм стане центральним в 

нашій культурі та нашому само-іміджі»: «Якщо ми залишимо цю надію, ми 

втратимо те, що Ніцше називав «метафізичним комфортом», але ми зможемо 

отримати нове бачення співтовариства. Наша ідентифікація з нашим 

співтовариством – нашим соціумом, нашою політичною традицією, нашою 

інтелектуальною спадщиною – посилюється, коли ми бачимо це 

співтовариство як наше, а не природи, оформлене, а не знайдене, одним з 

багатьох, яку створили люди. На завершення, прагматисти говорять нам, що 

наша лояльність до інших людських істот стримує пітьму, а не наша надія 

робить речі правильними» [149, p. 174]. Таким чином, спільнота 

інтелектуалів, котра звільнить себе від метафізичної культури та 

«кантіанських догм», зможе бути групою достатньо ексцентричних людей, 

котрі взаємодіють заради взаємного захисту, а не групою споріднених душ, 

котрі об’єднані загальною метою. 

«Зрілий» варіант опису постметафізичної літературної культури 

присутній в есе «Ідеалізм дев’ятнадцятого століття і текстуалізм двадцятого 

століття» («Nineteenth-Century Idealism and Twentieth-Century Textualism»): 

«Ця культура, яка вимагає прийняти та переформувати те, що варто зберегти 

в науці, філософії та релігії – дивлячись на всі три галузі під іншим кутом. 

Вона зголошується бути охоронцем загального блага – «творчою 

інтелігенцією нації» у дусі Колріджа. Ця культура тягнеться від Карлайла до 

Ісайї Берлін, від Метью Арнольда до Ліонеля Тріллінга, від Гейне до Сартра, 

від Бодлера до Набокова, від Достоєвського до Доріс Лессінг, від Емерсона 

до Гарольда Блума. Ця першокласна заплутаність не може бути виражена 
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просто словами «поезія», «новелла», «літературна критика». Ця культура 

феномен, який Просвітництво не могло передбачити» [149, р. 149]. Р. Рорті 

показує зв’язки між культурним критицизмом ХІХ ст. і «текстуалізмом» ХХ 

ст., який характеризує постструктуралістів (Жака Дерріда, Мішеля Фуко) і 

школу літературних критиків Єльського університету (Гарольда Блума, 

Джофрі Хертмана, Поля де Мана), а також істориків, таких як Гайден Вайт і 

соціальних науковців, таких як Пауль Ребінау. Антисцієнтизм та антиреалізм 

є загальними знаменниками цих інтелектуальних рухів. Таким чином, 

філософ приєднує свою творчість до текстуалізму, підтримуючи його 

основний принцип: поставити літературу в центрі культури та розглядає 

науку і філософію, в найкращому випадку, як літературні жанри.  

 

3.2. Зв'язок критики есенціалістської традиції Р. Рорті з його 

політико-ліберальними поглядами 

 

У світлі деструктивної антифундаменталістської позиції від Р.  Рорті 

зовсім не очікували такої уваги до політико-моральних питань та активного 

відстоювання ефективності буржуазної демократії. Однак ці політичні 

прагнення будуть менш вражаючими, якщо згадати про середовище, в якому 

виховувався мислитель та про раннє формування почуття співпереживання 

до повсюдності соціальної несправедливості. Ян Шапіро пропонує вдалий 

опис праць Р. Рорті в перше десятиліття після «Філософії та дзеркала 

природи» - «подорож від філософського діагнозу до політичного рецепту» 

[175, р. 20].  

У вступі до першої частини філософських досліджень «Об’єктивність, 

релятивізм та істина» («Objectivity, Relativism, and Truth») тільки 

припускається, що зв'язок між антирепрезентаціоналізмом і політичним 

лібералізмом – це той самий зв'язок, який Дж. Дьюї бачив між «відмовою від 

того, що він називає «споглядальною теорією пізнання» (spectator theory of 

knowledge) та потребою у демократичному соціумі». Інакше кажучи, «це 
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притаманно такому суспільству, яке не має жодних претензій на істину, крім 

тої, яка, найімовірніше, буде отримана у «вільній та відкритій зустрічі» 

думок у стилі Мілтона» [152, p. 1]. 

Хоча Р. Рорті довго симпатизував аналітичній традиції, його власне 

самоототожнення з американським прагматизмом в 1980-х роках надало 

засоби для вираження давньої прихильності до ліберальної демократії й 

соціальної справедливості, що виправдовує таку гостру критику традиційної 

філософії. Якщо точніше, то цей поворот до культурно-політичної тематики 

дає змогу точніше показати, що інституції й культура ліберальної демократії 

«найкраще обслуговуються» альтернативним «словником» моральної й 

політичної рефлексії, аніж, що вони начебто вибудовуються навколо понять 

істини, раціональності, об’єктивності та морального обов’язку [150, р. 46]. 

Суть «кращого обслуговування» зводиться у Р. Рорті до «питання 

ефективності»: як найкраще домогтися «глобальної демократичної утопії», 

яку нам заповідало Просвітництво, «планета, на якій всі представники 

нашого виду занепокоєні долею всіх інших»? [164, p. 12]. 

Уважний читач праці «Філософія та дзеркало природи» може помітити, 

як після частого розхвалювання Л. Вітгенштайна, М. Гайдеггера і Дж. Дьюї 

за їх колективні пропозиції терапевтичного характеру, Р. Рорті говорить про 

те, що Дж. Дьюї відрізняється від двох інших тим, як він «вів полеміку проти 

традиційного дзеркального зображення з точки зору нового 

суспільства» [154, р. 13]. Також у доповіді на конференції Американської 

філософської асоціації Р. Рорті аналогічно виділяє В. Джеймса і Дж. Дьюї у 

порівнянні з Ф. Ніцше та М. Гайдеггером на базі того, що перші два 

мислителі борються з кантіанським спадком саме «у дусі соціальної надії»; 

тобто, В. Джеймс і Дж. Дьюї «просять нас визволити нову цивілізацію, 

відмовившись від поняття «основи» для нашої культури, нашого морального 

життя, нашої політики, наших релігійних вірувань» [149, p. 163]. Р. Рорті 

вважає, що пропозиції Дж. Дьюї щодо відмови від репрезентаціоналістських 

доктрин були вмотивовані «переконанням, що ці доктрини стали 
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перешкодою для розвитку у людей почуття впевненості у своїх силах (self-

reliance)» [152, p.17]. 

Використовуючи ресурси прагматичної традиції за допомогою свого 

почасти ідіосинкратичного прочитання, Р. Рорті здатний перенести своє 

поняття філософської зміни у площину прийняття нового словника для 

соціуму в цілому та переключити свою увагу з концепції розпитування до 

програми соціальної й політичної зміни. Однак узгодження прагматичної 

традиції з власною концепцією культурного критицизму і розуміння 

морального прогресу оформлює його версію прагматизм особливим чином. 

Такий підхід виключає «сцієнтистські» аспекти прагматизму та підкреслює 

його зв'язок з романтизмом: «Базовим мотивом прагматизму, як і 

гегельянства, було […] розповсюдження впливу Романтизму на науки про 

природу, котрі канонізували Просвітництво» [151, p.18]. Таким чином, 

Р. Рорті хотів уникнути «заволодіння природознавцем ролі в культурі, яку 

звільнив філософ-як-супернауковець» [152, p. 75]. Хоча прагматизм 

В. Джеймса більше узгоджується з цим зусиллям, ніж власне прагматизм 

Дж. Дьюї, Р. Рорті, все-таки, виділяє саме філософію Дж. Дьюї. Зокрема, він 

бере у нього розуміння важливості зміни само-іміджу людини, особливо це 

стосується «переходу від відчуття залежності від чогось апріорно даного до 

відчуття утопічних можливостей майбутнього, котрі залежать від здатності 

боротися зі станом обмеженості за допомогою таланту до само-творення» 

[152, p. 17]. 

Погляд на поетизовану і обов’язково постметафізичну культуру з 

витоками в ХІХ ст., що згадується в декількох есе Р. Рорті 1970-х років, 

змінюється в есе з «філософських досліджень»
 65

 під впливом інтенцій 

політичного характеру. В результатів, ця зміна мала свою кульмінацію в 

твердженні, що «роман є жанром демократії, жанром, який найбільше 

асоціюється з боротьбою за свободу та рівність» [151, p.68]. Хоча філософ 

                                                 
65

 Мається на увазі збірки «Обєктивність, релятивізм та істина», «Есе про Гайдеггера та інших», «Істина і 

прогрес», «Філософія як культурна політика», які обєднані назвою «Філософські дослідження».  
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завжди усвідомлював роль наративу в структуруванні нашого розуміння 

історії філософії, на разі, його захист наративних розповідей набув відверто 

соціально-політичної форми. Разом з тим, він використовує парадигму 

Романтизму, на разі, вже менш як засіб боротьби проти сцієнтизму, а більше 

як приклад конкретної прогнозованої орієнтації на політичні та соціальні 

зміни.  

Інакше кажучи, «плеяда» романтизованих, літературних ідей Р.  Рорті на 

початку 90-х років ХХ ст. переростає у конкретнішу стратегію самокритики 

та реформування західних суспільств, яка мала б зробити їх більш чуйними 

до страждань та несправедливості. Разом з тим, конкретизуються основні 

контури поетизованої культури, яка має відійти від прагнень до 

раціональності, реалізму та кореспондентної теорії істини. Так, у цій 

культурі надія змінює трансцендентальне знання, легкий скетч можливого 

майбутнього займає місце апеляції до незалежної від нас реальності, 

оповідання витісняють раціональні аргументи, суб’єктивістське твердження 

«Мені це симпатичне» Д. Г’юма замінює категоричний імператив «Я 

повинен» І. Канта, а абстрактні поняття людяності та прав поступаються 

емоційним ідентифікаціям з конкретними співтоваристами. Таким чином, 

Р. Рорті пропонує повномасштабну програму «виховання почуттів», 

призначеної для культивації інклюзивної моральної ідентичності. Ця 

програма не тільки акцентує на альтернативній орієнтації громадян і само-

іміджу західних суспільств, але й відновленні здатності демократичних 

інституцій служити на благо соціальної справедливості
66

. 

Важливо зрозуміти, що Р. Рорті, незважаючи на постмодерністський 

характер філософування, бачить «культуру ліберальних демократій як таку, 

що забезпечує безліч можливостей для самокритики і реформ» [151, p. 15]. 

Філософ ніколи не сумнівався у власній «здогадці», що «західна суспільно-
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 В есе «Освіта як процес соціалізації та як процес індивідуалізації» («Education as Socialization and as 

Individualization») говориться, що «якщо довузівська освіта навчає громадянин бути грамотними, а 

вузівська освіта навчає особистостей займатися само-творенням, тоді питанням, чи вчать студентів 

істини, можна знехтувати» [153, p. 118]. 
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політична думка, можливо, мала останню концептуальну революцію, яку 

потребувала». Її суть полягала в «пропозиції Дж.С. Мілля» державам 

сконцентрувалися на оптимізації балансу між невтручанням в особисте 

життя людей та попередженням страждань [150, р. 63]
67

.  

За такі погляди Р. Рорті був звинувачений у захисті status quo, адже 

практично всі його роботи 1980-х років, які не присвячені специфічним 

дебатам з конкретними аналітичними філософами, намагаються спростувати 

твердження, що західні ліберальні демократії потребують дещо 

радикальніших трансформацій. Однак в його поглядах присутній і глибокий 

демократичний імпульс до удосконалення, який Р. Рорті позначає як 

прагматистський «антиавторитаризм», особливості якого ми описували вище 

у контексті його схожості з Дж. Дьюї
68

. Тобто, на нашу думку, для Р. Рорті 

схильність традиційної філософії до реалізму, раціоналізму та істини, що, 

начебто, обґрунтовують її претензії на епістемологічну привілегію, є просто 

антидемократичними, в тому сенсі, що вони апелюють до чогось за межами 

обов’язкової етноцентричної сітки вірувань і бажань того чи іншого 

співтовариства. Звертаючись до питання співвідношення його філософської 

позиції та демократії в есе «Прагматизм як романтичний політеїзм» 

(«Pragmatism as Romantic Polytheism»), Р. Рорті подає це так: «Хоча я не 

вважаю, що існує шлях, знайдений завдяки логічним міркуванням, який веде 

від антирепрезентаціоналістських поглядів на істину та пізнання, що 

об’єднують Ніцше, Джеймса і Дьюї або до демократії, або до антидемократії; 

я вважаю, що існує правдоподібний умовивід, що йде від демократичних 

переконань до таких поглядів» [155, p. 34]. Таким чином, протест Р.  Рорті – 

це протест проти прагнення оминути процес досягнення демократичного 

консенсусу і спроби знайти щастя, апелюючи до авторитету чогось за 

межами нас. Р. Рорті підтримує суспільство, де «як монотеїзм, так і певний 

                                                 
67

 У примітці, Р. Рорті пояснює, що це не означає, «що світ пережив останню політичну революцію, яка 

була йому необхідна. Важко уявити зменшення жорстокості в країнах, типу Південної Африки, Парагваю 

та Албанії без насильницької революції» [150, р. 63n21].  
68

 Найбільш прямо ця позиція представлена в есе «Pragmatism as Anti-Authoritarianism» (A Companion to 

Pragmatism, Malden, MA, 2006, p. 257-266).  
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вид метафізики або науки, що претендують розповісти вам, який світ 

насправді, замінені демократичною політикою» [155, p. 30-31]. 

Одним з найбільших викликів для проекту Р. Рорті стало прагнення 

звільнити просвітницький лібералізм та його високі ідеали від пошуку їх 

підґрунтя в раціональності та об’єктивності, таким чином, щоб наші 

традиційні ліберальні звички та надії вижили. Очевидно, що це можна 

зробити при зверненні саме до прагматизму та спадку Дж. Дьюї. Через 

критику безумовного дослідження на службі раціонально узгодженого 

критерію, Р. Рорті не може виправдати його поворот до прагматизму чи 

власні ліберальні надії зверненням до традиції та транскультурної 

раціональності. Тому він звертається до виправдання у дусі прагматизму: це 

виправдання, що, знову ж таки, «спирається на різноманітну конкретну 

практичну користь», а не на якийсь критерій [152, p. 26]. Підхід Р. Рорті у 

збереженні просвітницької політичної програми без її класичних основ 

включає: поділ людської життєдіяльності на приватну та публічну сферу, 

відстоювання випадкового характеру моралі та програму сентиментального 

виховання, бажання узгодити етноцентризм та плюралізм, а також 

розрізнення культурної та «реальної» політики.  

У середині 1980-х років Р. Рорті вийшов за межі аналітичної та 

прагматичної традиції та почав інтерпретувати творчість континентальних 

мислителів, таких як М. Фуко та Ж. Дерріда, у дусі власної критики 

«епістомологічної традиції Платона-Канта». Його вміння проводити паралелі 

між несумірними традиціями дозволили йому знайти схожість між Ф.  Ніцше 

та В. Джеймсом, М. Фуко та Дж. Дьюї. Однак, коли він звертається до опису 

політичних наслідків його філософської критики, ці мислителі почали 

здаватися «дивними» сусідами. Тому він і позначає різницю, що перетинає 

прагматистсько-текстуалістську нерозривність, між публічним прагматизмом 

В. Джеймса та Г. Блума, з одного боку, та приватним прагматизмом 

Ф. Ніцше та М. Фуко, з іншого. У результаті, спосіб роботи Г. Блума з 
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текстами зберігає наше відчуття загальної людської скінченності, а спосіб 

М. Фуко цього не робить. 

Поділ «публічне-приватне» – це субстантивна частина філософської 

світогляду Р. Рорті, яка тісно переплетена з комбінацією «приватної іронії та 

ліберальної надії». Він вперше усвідомив потребу у такому поділі в середині 

1980-х років, ознаки якої він детально описав у праці «Випадковість, іронія 

та солідарність». За Р. Рорті, нагадаємо, бути іроніком означає усвідомити та 

прийняти випадковість свого словника одночасно з фактом його відкритості 

до процесу безперервного перегляду та «переопису»
69

. Однак зберігання 

іронії у приватному секторі гарантує те, що наші постійні проекти 

самотворення не змусять нас випустити з уваги важливість зусиль у 

зменшенні жорстокості та страждань в світі, надаючи випадкової природи 

таким публічним ліберальним зобов’язанням. Можливість, що хтось 

цілковито прийме радикалізм постмодерної філософської критики і при 

цьому залишиться реформістом ліберального зразка стане опорним ідеалом 

для проекту Р. Рорті.  

Потреба наполягати на цьому розриві є маніфестацією глибшої думки 

Р. Рорті, що виходить з його бажання захистити як просвітницький 

лібералізм, так поетизовану, постметафізичну культуру, яка постійно 

погрожує політичній меті лібералізму. З одного боку, Р. Рорті прагне 

мобілізувати «потенціал прагматизму для провадження радикальних 

культурних змін» [155, p. ix], а також він аналізує можливість у 

невизначеному майбутньому прихід нових словників, створених за 

допомогою творчої уяви, нових концепцій співтовариства і, навіть, нової 

культури. З іншого боку, він хоче захистити проект ліберальних цінностей та 

практик, до яких він глибоко прихильний, вважаючи, що «сучасні ліберальні 
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 В есе «Ідеалізм дев’ятнадцятого століття та текстуалізм двадцятого століття» («Nineteenth Century 

Idealism and Twentieth Century Textualism») Р. Рорті проводить паралелі між прагматизмом та 

текстуалізмом. Так, одна з вимог прагматизму, яку поділяє і текстуалізм, полягає в тому,  що «всі 

словники, навіть ті, що породжені нашою власною ліберальною уявою,  - це тимчасові історично 

зумовлені місця для відпочинку», тобто не існує «апріорної моральності» або «універсального словника», 

до якого ми можемо звернутися, щоб перекласти плоди нашої приватної уяви на публічний дискурс.  
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суспільства вже містять інститути для свого покращення» [150, р. 63]. 

Р. Рорті не поділяє соціально-політичних поглядів Ф. Ніцше, М. Фуко та 

інших постмодерністів. Наприклад, на відміну від Ф. Ніцше, для Р. Рорті 

демократія та християнство не були ознаками занепаду Заходу, тому він 

відокремлював «хорошого Ніцше – критика платонізму – від поганого 

Ніцше, того, хто не використовував християнство та демократію» [177, p. 

93]. На відміну від Ф. Ніцше, егалітарні ідеї втілені в демократії 

репрезентують для Р. Рорті не «мораль рабів», а надію подолати всі види 

сучасних та майбутніх форм жорстокості. Філософія М. Фуко в політичному 

сенсі також не має користі. Хоча останньому, на думку Р. Рорті, певною 

мірою вдалося захопити західних мислителів абстрактними роздумами про 

стратегії влади, їх співвідношенням з дискурсивними та ідеологічними 

практиками, але він не зміг сформувати жодної програми.  

Саме тому Р. Рорті наполягає на потребі «приватизувати прагнення до 

автентичності та чистоти Ніцше-Сартра-Фуко» у ліберальних соціумах [150, 

р. 65]. З цього моменту стає більш явним прагнення Р. Рорті «відокремити те, 

що часом називають «постмодернізмом» від політичного радикалізму», щоб 

«відділити полеміку проти «метафізики присутності» від полеміки проти 

«буржуазної ідеології», а також критику раціоналізму та універсалізму 

Просвітництва від критики лібералізму, реформізму політичної думки» [163 , 

р. 564]. Таким чином, він зміг ізолювати ліберальний реформізм від більш 

радикальних імплікації постмодерністської теорії, що дозволило йому, 

певним чином, відгородитися не тільки від Ж. Дерріда та М. Фуко, але й 

розділити філософів і письменників на тих, хто «прагне до індивідуального 

самовдосконалення» (С. К’єркегор, Ф. Ніцше, Ж. Дерріда, М. Пруст, 

Ш. Бодлер, В. Набоков) та тих, хто «шукає справедливості» й чия творчість 

допомагає нам бути добрішими та терпимішими (К. Маркс, Дж. Дьюї, 

Дж. Роулс, Е. Золя, Ч. Діккенс, Дж. Оруелл) [150, р. xiv]. Логіка цього 

розділення між приватним та публічним дозволяє йому одночасно 

охоплювати все, що було анти-картезіанського та 
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антирепрезентаціоналістського у Ф. Ніцше, Ж. Дерріда та М. Фуко і зберегти 

свою прихильність до ліберальної культури та цінностей, включаючи 

важливість почуття співучасті (Дж. Дьюї).  

У есе «Ідеалізм дев’ятнадцятого століття та текстуалізм двадцятого 

століття» («Nineteenth Century Idealism and Twentieth Century Textualism») 

Р. Рорті вказує, що неможливо віддати комусь перевагу за допомогою 

«аргументів або, навіть, точного розрахунку релевантних відмінностей», але 

це можливо завдяки «широкій дискусій про можливість комбінування 

приватного творення, самореалізації з публічною моральністю, турботою про 

справедливість» [149, р. 158]. Дев’ять років по тому в праці «Випадковість, 

іронія та солідарність» він пропонує таку дискусію. Ця праця починається 

такими словами: «Прагнення об’єднати публічне та приватне лежить в основі 

як спроби Платона відповісти на питання «Чому вигідно бути 

справедливим», так і християнського переконання, що досконалість 

самореалізації може бути досягнена в служінні іншим» [150, p. xv]. Філософ 

приходить до висновку, що на рівні теорії неможливо пов’язати воєдино 

самотворення і справедливість: «Словник самотворення обов’язково 

приватний, він не поділяється з іншими і не підходить для дискусії. Словник 

справедливості обов’язково публічний, він поділяється з іншими і є 

посередником в дискусії» [150, p. xiv]. Отже, ми можемо «дробити» самих 

себе на «приватного самотворця та публічного ліберала», і саме так ми 

можемо бути «поперемінно то Ніцше, то Дж.С. Міллем» [150, p. 85].  

Цей поділ Р. Рорті поширює і на мораль. Так, за допомогою осмислення 

творчості З. Фрейда, Р. Рорті робить розподіл між «публічною моральністю» 

(позначає намагання бути на одній хвилі з іншими і стосується моралі, що 

«кодифікується статутами та максимами») та «приватною моральністю» 

(стосується розвитку характеру, «пошук досконалості в собі») [151, p. 153]. 

Зі своїх міркувань про З. Фрейда філософ робить висновок, що приватній 

моралі немає чого робити у сфері політики та соціальних відносин  з іншими. 

Отже, він позитивно ставиться до спроби З. Фрейда децентрувати нашу 
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особистість, але попереджає про небезпеку цієї децентрації у публічному 

житті. Розмежування публічного та приватного, для Р. Рорті, – це спосіб 

захисту почуття солідарності й чутливості до «загальнолюдських проблем».  

Хоча, приватна уява – це креативне джерело для нових метафор та 

оригінальних словників, інтеракція між публічним та приватним необхідна. 

Р. Рорті не вважав, що приватні переконання можуть бути відгороджені; 

адже вони впливають на те, як людина поводить себе у відношенні до іншої 

людини. З іншого боку, неможливо, на думку Р. Рорті, однозначно вирішити 

питання про співвідношення «приватного» та «публічного» в людині, як 

неможливо і провести якусь чітку межу між ними. Те, що він мав на думці, 

коли робив це розрізнення, що «мова громадян, у сфері публічної 

відповідальності та участі у державних справах, не прагне до того, щоб бути 

оригінальною, мовою само-творця» [177, р. 50]. Що ж стосується балансу 

між публічною та приватною сферою, то його треба шукати не на рівні 

абстрактно-теоретичного дослідження, а на рівні практичного експерименту.  

Неможливо уявити філософський проект Р. Рорті без захисту 

філософської та політичної життєздатності випадковості, а також 

нефундаментальності наших моральних обов’язків. На думку Р.  Рорті, 

«основною передумовою» його найоригінальнішої праці «Випадковість, 

іронія та солідарність» стало те, що «переконання все ж може регулювати  

дію, що посеред людей, які добре усвідомлюють, що будь-яке переконання 

не обумовлене нічим глибшим, ніж випадкові історичні обставини, може 

існувати цінність, за котру можна віддати своє життя» [150, p. 189]. Тобто він 

не відкидає важливості відповідальності та морального обов’язку, але 

акцентує, що передумови для них потрібно шукати не в розумі, об’єктивній 

реальності чи всесвіті, а в історичному, випадковому та етноцентричному 

понятті «ми», тобто в нашому співтоваристві, нашій комуні.  

У праці «Філософія та дзеркало природи» Р. Рорті стверджує, що 

«наставницький дискурс має бути анормальним, покликаним витягти нас з 

нашого застарілого Я силою дивацтва, щоб допомогти нам у становленні 
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нових істот» [154, p. 91]. Оскільки в серці концепції людського прогресу  

Р. Рорті стоїть курс на зміну нашого само-іміджу, тобто уявлення того як ми 

самі себе бачимо, то власне «Я» стає «центром наративного тяжіння», а не 

фіксованою есенцією чи суттю людської природи. Він прив’язує таку зміну і 

до моральної реальності: «Моральний розвиток індивідуальності, як 

моральний прогрес людського роду в цілому, – це процес перетворення 

людського «Я» таким чином, щоб помножити варіації відносин, що 

конституюють це «Я» [153, p. 79]. Отже, суть процесу «перетворення 

людини», за Р. Рорті, полягає не в тому, щоб зробити її раціональнішою, а в 

тому, щоб посилити її чутливість до потреб різноманітних людей та явищ. 

Для прагматистів, звернення до нелюдського поняття «істини» чи 

«морального блага» має бути замінене ідеєю «постійно зростаючого 

залучення людей в наше співтовариство» [153, p. 82]. 

Загалом, Р. Рорті говорить про випадковість морального обов’язку через 

відмежування трьох областей етичного життя, що потребують культивації: 

здатність ідентифікувати себе з іншими, емоційна прив’язаність (неважливо, 

це сором чи гордість) до певних суспільств та культур, частиною яких ми є, 

та відчуття впевненості у своїх силах. В есе «Людські права, раціональність 

та сентиментальність» («Human Rights, Rationality, and Sentimentality») він 

встановлює важливість конгеніальної ідентифікації, вважаючи: «Найкращим 

та, мабуть, єдиним аргументом проти фундаменталізму є той, що я вже 

пропонував: зробити так було б ефективніше, тому що це дозволить 

сконцентрувати нашу сили на вихованні почуттів» [179, p. 358]. Тут Р. Рорті 

захищає свій підхід «ефективності» та «причинної дієвості», а саме, що 

культивація конгеніальності просто надає кращі результати, ніж 

використання кантіанської ідеї «безумовного морального обов’язку» [179, p. 

355, 362]. Сентиментальне виховання або виховання почуттів – це термін 

Р. Рорті, запозичений у Г. Флобера, для виконання роботи через наратив, а не 

теорію. Саме сентиментальне виховання бере до уваги «такі жанри, як 

етнографію, журналістський репортаж, збірник комікс, документальні драми 
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та, особливо такий жанр, як роман» [150, p. 4]. Така форма маніпулювання 

почуттями просто пропонує нам уявити себе на місці пригноблених, тобто 

розвиває здатність до емпатії. Мета сентиментального виховання розширити 

уявлення про те, що ми розуміємо під висловлюваннями «наші люди» чи 

«люди як ми», таким чином зробити наші моральні ідентифікації 

змістовнішими. Для Р. Рорті, «все виходить від того, кого ми вважаємо 

співвітчизниками» [179, p. 359].  

За відсутності універсальних норм та транскультурної моралі, на думку  

Р. Рорті, справедливість найкраще можна зрозуміти через терміни нашої 

моральної ідентифікації. Почуття солідарності має етноцентричний характер 

і його неможливо помислити в масштабах людства, так само як неможливо 

помислити універсальну мораль для всього людства. У цьому випадку 

моральний прогрес означає культивування «нової та широкої лояльності», 

що включатиме «глобальне моральне співтовариство», котре охоплювало б 

усіх створінь, що живуть на нашій планеті. Таким чином, етноцентричний 

проект має намір побудувати «співтовариство довіри між власним «Я» та 

іншими», починаючи з того, де ми перебуваємо [155, p. 55]. Разом з тим, цей 

проект передбачає з часом мінімізацію кардинальних відмінностей між 

людьми: «відмінностей між християнами та мусульманами в конкретному 

поселенні в Боснії, відмінностей між чорними та білими в конкретній 

католицькій конгрегації в Квебеку. Надія зшиє такі групи разом за 

допомогою тисячі маленьких шматочків, котрі акцентують увагу на тисячі 

маленьких спільностей, а не виділяють якусь одну величну, загальну 

гуманність» [155, p. 87].  

Вже відомо, що відмова від надії на втечу від випадковості людського 

існування означає відмову від «метафізичного комфорту» (Ф.  Ніцше), але це 

«оновить наше співтовариство», що і стане нашим виграшем [149, p. 166]. 

Використання ярлика «комунітариста» може ввести в оману, як він сам 

стверджує в есе «Пріоритет демократії над філософією» («The Priority of 

Democracy to Philosophy»), адже Р. Рорті вважав суперечку комунітаристів та 
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лібералів, яка розгорілася після виходу в 1971 році праці Дж. Роулса «Теорія 

справедливості», безглуздою, тому що певним чином і ті, і ті мали рацію.  

Так, він прихильно ставився до атак комунітаристів на етичний формалізм та 

універсалістську претензії лібералів. Однак, з іншого боку, він поділяв 

політичну концепцію лібералів, що найкращим чином відповідає конкретним 

уявленням співвітчизників про справедливість та закон: пріоритет права над 

благом, захист егалітаризму та позиція нейтральності держави у відношенні 

до альтернативних етичних та філософських моделей. Р. Рорті визнає, що у 

випадку якщо хтось хоче мати теорію власного «Я», що «добре узгоджується 

з ліберальною демократією», то вони мають прийняти розуміння 

співтовариства, як такого, що конституює людське «Я» [179, p. 242].  

У кінці 1980-х рр. стало очевидним, що етноцентризм також поєднує 

антирепрезентаціоналізм та концепцію політичного лібералізму Р.  Рорті. Так, 

за допомогою антирепрезентаціоналістської концепції дослідження Р.  Рорті 

пропонує полишити пошуки чогось неможливого та раціонально 

незбагненного (небесних крюків) та зосередитися на пошуках точок опору 

[152, p. 2]. Етноцентризм є однією з них.  

Бути прихильником етноцентризму означає розділити людську расу на 

людей, що мають виправдати свої переконання та інших. При цьому люди 

першої групи (етнос) поділяють достатню кількість переконань, щоб 

утворити плідну розмову. У цьому сенсі, «кожен етноцентричний, коли 

залучений до фактичних суперечок, й немає ніякої різниці наскільки реальна 

риторика про об’єктивність» [152, р. 30]. Р. Рорті пояснює, що тут він 

посилається не на конкретний етнос, в сенсі «лояльності до соціополітичної 

культури, яку марксисти називали «буржуазною демократією», а 

етноцентризм як «неминучий стан, синонімічно близький до стану «людської 

скінченності» [152, р. 15]. Етноцентризм дозволяє нам, на думку Р. Рорті, 

також не стати на слизьку доріжку релятивізму. Як пояснює сам філософ: 

існує різниця між «тим, щоб говорити, що кожне співтовариство хороше, як і 

будь-яке інше [релятивізм] і тим, щоб говорити, що ми повинні працювати з 
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мережами, в яких ми перебуваємо, із спільнотами, з якими ми тепер 

ідентифікуємо себе [етноцентризм]» [152, р. 202].  

Якщо етноцентризм є невід’ємним предикатом людини, тоді більше 

неможливо стверджувати, що «єдиний моральний словник та єдина сітка 

вірувань придатна для кожного людського співтовариства» [179, p. 253]. Така 

застаріла позиція вимагала б свого роду раціональної згоди щодо критерію, 

котру, як вже показував Р. Рорті, філософи, зазвичай, не могли забезпечити; 

ще менш імовірно досягти такої згоди в політичній та моральній області 

думки. Зокрема, суть перешкоди у досягненні такої згоди полягає в тому, 

кого вважати порядною людиною, а кого ні. Ця відсутність згоди і є 

основною причиною безкінечних філософських сварок між школами. Саме 

тому для нього етнос складається з людей, котрі поділяють достатню 

кількість переконання, щоб створити плідну розмову. Якщо ми вважаємо 

людину «невиправно божевільною, нетямущою, грубою чи грішною», ми 

ніколи не зможемо побачити в цій людині «можливого партнера для 

розмови» [152, p. 203]. Спосіб, який він пропонує для простих людей та 

політиків схожий на той, який він пропонував для філософів: розмова
70

. 

Р. Рорті сміливо стверджує, що «все дозволено, якщо мова йде про слова, а 

не про вчинки, про силу переконання, а не про примус» [150, p. 53]. 

Ліберальна культура, орієнтуючись на етноцентризм, завжди відкрита до 

зустрічей з фактичними та можливими культурами і робить цю відкритість 

основною у нашому само-іміджу. Ліберальна культура скоріше пишається 

«своєю здатністю примножувати свободу та відкритість зустрічей, а не 

опановувати істину» [152, p. 2]. 

Що робить ці зустрічі наскільки суттєвими, так це перспективи, що не 

вписуються в «схему вірувань та бажань, котрі ми вважаємо своїми», але 

вони конче необхідні для самокритики культур. Як ми вже помітили, для 

Р. Рорті моральний прогрес – це «здатність вважати «нашими» тих, хто має з 

                                                 
70

 Ідею «філософії в розмові людства» Р. Рорті запозичує в Майкла Оукшотта («The Voice of Poetry in the 

Conversation of Mankind»). 
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нами колосальні відмінності» [150, p. 192]. Його звернення до романів, якщо 

точніше до романів соціально-реалістичного жанру або «романів морального 

протесту», пропонує базу для умовної розповіді про прогрес Заходу, а не 

метанаратив поступової реалізації певної апріорної істини, що Захід «має 

раціо». Натхненний ідеями франко-чешського романіста Мілана Кундери про 

актуальність традиції, відкритої ще Сервантесом, в есе «Гайдеггер, Кундера і 

Діккенс» («Heidegger, Kundera and Dickens») Р. Рорті постулює центральність 

«наративності, деталей, різноманітності та випадковості» в романі як спосіб 

відкинути есенціалізм, що ґрунтується на «теорії, простоті, структурі, 

абстракції та сутності» традиційної філософії. Зокрема, Р. Рорті не приймає 

есенціалістську позицію, згідно з якою: «доки те, що має значення для мене 

має пріоритет над тим, що має значення для тебе, доти це дає мені право 

ігнорувати те, що важливо для тебе, тому що я перебуваю в контакті з 

чимось – реальністю – на відміну від тебе». На думку філософа, досить 

смішно думати, що одна людина перебуває в більшому контакті з чимось 

нелюдським, ніж інша [151, p. 74]. І саме М. Кундера робить термін 

«роману» синонімом «демократичної утопії», де «ніхто не мріє помислити 

про Бога, чи Істину, чи Природу речей» [151, p. 75].  

Переходячи з легкістю від М. Кундери до Ч. Діккенса, Р. Рорті звертає 

увагу на «позакатегоричну ідіосинкразію» людського характеру, котру 

популяризують романи Ч. Діккенс як символ багатої, незвіданої 

різноманітності та плюралізму моральних точок зору: «Суспільство, котре 

бере свої словники моралі з романів, а не з онтотеологічних чи 

онтоморальних трактатів, не буде задавати питання про людську природу, 

сенс людського існування чи значення людського життя. Швидше, воно буде 

задавати питання про те, що ми можемо зробити, щоб краще ладнати один з 

одним, яким чином ми можемо влаштувати речі навколо себе, щоб нам було 

комфортно один з одним, як можуть бути змінені інститути, щоб кожен 

усвідомлював своє право на шанс бути задоволеним» [151, p. 78].  
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Ідеал плюралізму та різноманітності є важливими пунктами 

філософсько-політичної програми Р. Рорті. Він виступав проти некорисної, 

на його думку, мультикультуралізму, що тримається моралі «живи та лізь в 

життя інших» та «політики розвитку пліч-о-пліч, при якому члени різних 

культур зберігають та захищають власну культуру від вторгнення інших 

культур». Р. Рорті захищав ідею «поетичного агону», в якому «різкі 

діалектичні дисонанси вирішувалися б у невідомій досі гармонії» [54, с. 34]. 

Саме змагання та суперечки між альтернативними формами життя Р. Рорті 

вважав необхідними елементами для критики культури зсередини, без якої 

члени будуть неспроможна побачити межі системи переконань, яку вони 

підтримують. Разом з тим, для нього вільне обговорення можливих змін 

членами певного співтовариства завжди стоїть вище над консервуванням 

культурної ідентичності. Без таких обговорень неможливо з’ясувати, які 

культурні традиції виправдано забуті, а які, враховуючи варіанти, потрібно 

зберегти.  

Таким чином, Р. Рорті пропагував етноцентризм космополітичного 

характеру, де особистості достатньо чітко роблять міжкультурні порівняння 

без напруги. Зворотною стороною людського етноцентричного стану є той 

факт, що люди мають сітку вірувань та бажань, що не мають центру, чиї 

словники та погляди залежні від історичних обставин і саме тому випадкові 

та мінливі. Незважаючи на етноцентризм, мінливість наших переконань та 

нашого само-іміджу є центральним положенням в проекті Р. Рорті. Він вірив 

не тільки у те, що культури здатні до самокритики та самовдосконалення, але 

у те, що ми маємо сприяти та виховувати такі здатність до критики. Отже, не 

існує якогось трансцендентального етноцентризму, ми можемо лише 

переплітати та реконтекстуалізувати переконання, які ми маємо, у світлі 

нових людей та нових переконань, які ми відкриваємо. Однак чи ці 

переплетіння адекватні для вирішення несправедливості та конфліктів ХХІ 

ст., це питанням залишається без відповіді.  
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Остання колекція есе Р. Рорті, яка була ним видана, мала досить звучну 

та важливу назву «Філософія як культурна політика» («Philosophy as Cultural 

Politics»). Цей термін має надзвичайно важливе значення для філософа та 

його проекту. Щоб розкрити повний зміст цього терміну, варто спочатку 

зазначити, що Р. Рорті проводив різницю між «реальною політикою» та 

«культурною політикою». Перша включає безпосередні, організовані 

зусилля, спрямовані на боротьбу з конкретними формами несправедливості 

та страждань, що, в основному, стосуються економічних базових потреб та 

покращення людського життя банальними способами. Інша концепція 

стосується широких, культурних змін в поколінні, котрі відбуваються за 

рахунок «поступового впровадження нової манери говорити» через 

впровадження нових метафор, нових словників та нових історій, які, у свою 

чергу, складаються у набагато ширшу, вільнішу культуру [153, p. xix]. Більш 

близька до парадигми зсуву Т. Куна, а не до серії конкретних реформ, ця 

концепція висвітлює утопічний погляд на суспільство та культуру, які 

толерантніші та в яких менше страждання і більше щастя для всіх членів 

[155, p. ix-x]. 

Цю пізню концепція «культурної політики» можна розуміти як частину 

рефлексій Р. Рорті про спадок романтизму. Наприклад, він у есе «Ідеалізм 

дев’ятнадцятого століття і текстуалізм двадцятого століття» («Nineteenth 

Century Idealism and Twentieth Century Textualism») він посилається на 

«романтичне розуміння того, що все може бути змінене, розмовляючи 

новими словами» [149, p. 149]. Хтось може стверджувати, що ідея «філософії 

як культурної політики» бере свій початок з твердження в есе «Професійна 

філософія та трансцендентальна культура» («Professionalized Philosophy and 

Transcendentalist Culture»), написаного в 1976 році: «Можливо, що 

американська філософія буде, як і раніше, більш стурбована розвитком 

дисциплінарної матриці, а не її попередниками та її культурної роллю» [149, 

p. 69]. Із часом, Р. Рорті говорив, що філософія «може взяти, а може і не 

взяти» на себе цю культурну роль, наполягаючи лише на тому, щоб вона не 



154 

 

намагалася перекласти цю культурну роботу на жанри, шляхом ствердження 

епістемологічних привілеїв.  

Р. Рорті часто звертався до теми соціальних змін як «морального 

прогресу», «зміни нашого само-іміджу», чи «модифікації людського 

розуміння того, хто вони є», а не до культурної політики. У праці 

«Відкриваючи нашу країну» («Achieving Our Country»), термін «культурна 

політика» має чітко привілейовану конотацію, спрямовану на тих 

«академічних, культурних лівих», котрі зневажали «реальну політику»: 

«Вони вважають, що повинна бути змінена система, а не тільки закони. 

Реформізму не досить» [54, с. 88]. Навіть в есе «Чи «культурне 

усвідомлення» корисне для політики Лівих?» («Is «Cultural Recognition» a 

Useful Concept for Leftist Politics?»), написаного в 2000 році, він визнає свій 

скептицизм щодо «сучасної моди на «культурологічні студії» у сфері 

літератури», вказуючи на те, що їх не можна оцінити як «форму політичної 

активності лівих» [179, p. 463]. Р. Рорті зауважував, що на завершенні свого 

життя його погляди на роль філософії стали менш оптимістичними: 

«Корисніше для філософії взаємодіяти з іншими людськими діяльностями, не 

тільки природними науками, а й мистецтвом, літературою, релігією та 

політикою, щоб перетворитися на актуальну культурну політику» [155, p. x]. 

Поняття філософії як «культурної політики», що виходить на передній 

план в останній колекції есе виданих Р. Рорті, накладає відверто політичний 

ярлик на проект, який філософія має виконувати у майбутньому. Мета 

культурної політики – скинути невід’ємну від раціоналізму Просвітництва 

ідею, що «стійкий аргумент приведе всіх дослідників до однакової сітки 

вірувань» [155, p. 93]. У цій новій конотації культурні політики намагаються 

досягти неоднорідності висловлювання у розмовах та дослідженнях за 

відсутності узгодженого, загальноприйнятого критерію у визначенні 

головного аргументу. Культурних політиків відрізняє від філософів 

усвідомлення, що при відсутності узгодженого критерію неможливо досягти 

остаточних висновків з будь-якої проблеми. Причому, філософське 
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«втручання» в культурну політику має поєднати поетів з іншими 

інтелектуалами у пропозиції додаткових словників та нових шляхів 

подивитися на цей світ, а також співвіднести, на перший погляд, несумісні 

точки зору. Все це, на думку Р. Рорті, може надати надію на зміну курсу 

розвитку людського спілкування про «те, що власне робити з собою». 

Мікаель Берубі вдало описує наслідки прийняття рортівської позиції: 

«Однією з причин, чому погляди Рорті на світ виглядають такими 

привабливими, полягає у тому, що вони пропонують нам, людям, корисний 

шлях до роздумів, чому ми не погоджуємося один з одним з приводу того 

чим насправді є моральні істини: Якщо ви думаєте, що дієте відповідно до 

вічних моральних істин Всесвіту, зрештою, цілком ймовірно, що ви будете 

вважати людей, хто думає і діє інакше, дефективними, оманливими та 

абсолютно небезпечними істотами. З іншого боку, якщо ви вважаєте мораль 

питанням випадкових словників, то не повинні ставати поверхневими 

релятивістами, ви маєте право вірити у те, що вивірите, крім того, що 

доведеться відмовитися від переконаності в існуванні якогось цілком  

переконливого способу іншої розсудливої людини, здатної думати інакше» 

[135]. 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Роботи Р. Рорті пропонують нам привабливу картину пост-

метафізичної культури, що включає оновлені метафори та словники, котрі 

можуть підказати способи переосмислення власного «Я» та нашого 

ставлення до інших. Така культура заперечує можливість досягнення 

універсальної істини; відкидає такі поняття як «епістемологічний 

фундаменталізм», «привілейована репрезентація» та «епістемологічна 

об'єктивність», універсальну мораль і благо; заперечує, що природні види і 

мовні структури мають субстантивні онтологічні імплікації. Він пропонує 

нам уявити соціум, де не буде привілейованих точок зору та способів 
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пізнання, а також де шанс і бажання вирватися з часу більше не має 

узгоджуватися з традиційним розумінням власного «Я» і, таким чином, де 

можливо буде вийти за межі привілейованого модернізму.  

2. Р. Рорті не говорить про «смерть» філософії як такої, це, скоріше, 

завершення конкретної традиції, яка характеризується потребою відповідати 

на питання, які не мають відповіді. Філософи мають ставити собі за завдання 

розширення нашого особистого та культурного само-іміджу, а не 

демонстрацію речей, якими вони є насправді. Вони мають намагатися внести 

свій вклад у «тривалу розмову людства» (М. Оукшотт) про те, що робити з 

невпинним культурним і науковим прогресом. Така філософія матиме 

наставницький, а не авторитарний характер. 

3. Р. Рорті захищає прагматизм від звинувачень у релятивізмі та 

ірраціоналізмі, вказуючи, що відпала необхідність у платонівсько-

кантіанському уявленні про обов’язковість універсальної «основи» для 

культури, а, отже, втратили силу і ці критичні зауваження. Його підхід 

зробили впізнаваним такі положення, як теза, що істина твориться, а не 

знаходиться; виключення «сцієнтистських» аспектів прагматизму та 

підкреслення його зв'язку з романтизмом; уявлення, що наука та філософія 

має розглядатися, у найкращому випадку, як літературний жанр; погляд, за 

яким зміни у переконаннях відбуваються скоріше завдяки створенню нових 

словників, а не аргументації; ідея, що прагматизм – це постфілософська 

філософія; апеляція до співтовариства, етноцентризму та плюралізму; 

розгляд напруженості між публічним та приватним; його твердження, що ми 

повинні відмовитися від ідеї «зрозуміти щось правильно» тощо. 

4. Очевидною є рортівська орієнтація на оптимістичне майбутнє, задля 

якого він і описує можливість літературної культури з ліберальними 

ідеалами, успадкованими від демократичних революцій, що відбулися в кінці 

XVIII ст. Він сприймав культуру ліберальних демократій як таку, що ще 

забезпечує безліч можливостей для самокритики і реформ через змагання та 

суперечки між альтернативними точками зору. У цьому контексті, погляди 
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Р. Рорті розходяться з постмодернізмом. Головний ідеалом для проекту 

Р. Рорті стає можливість, що хтось цілковито прийме радикалізм 

постмодерної філософської критики й при цьому залишиться реформістом 

ліберального зразка. Така програма стає можливою, якщо: відмовитися від 

проблеми вибору між прагненням до самовдосконалення та прагненням 

відповідати та служити власному співтовариству й прийняти поділ сфери 

людської життєдіяльності на приватну та публічну; почати шукати 

передумови для відповідальності та морального обов’язку в історичному, 

випадковому та етноцентричному поняття «ми»; прийняти до уваги програму 

виховання у людини почуття емпатії через розповідь, а не теорії чи високі 

моральні знання; розуміти етноцентризм як неминучий предикат людини, а 

етнос як відкрите співтовариство людей, що подіє достатню кількість 

переконань, щоб вести плідну розмову; захищати ідею плюралістичного, 

«поетичного агону», де особистості достатньо чітко роблять інтелектуальні 

порівняння без напруження. 

6. Якщо наші інтелектуальні дискурси нездатні або не мають бажання 

якось вирішувати соціальні проблеми, то вони мають бути закинуті, 

ліквідовані – такий остаточний вердикт Р. Рорті. Його комплексна та 

інтердисциплінарна творчість може встановити певний стандарт для 

майбутньої генерації молодих дослідників та сприяє залучення до дискусії 

людей, що були на узбіччі, оскільки не володіли всією термінологією. Таким 

чином, Р. Рорті ефективно закликає до демократизації процес 

інтелектуального життя.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Виявлено, що процес систематизації філософської спадщини Р. Рорті 

пов’язаний з багатьма труднощами, а саме: широтою поглядів мислителя, 

багатством критичної літератури за кордоном, переважанням ворожого 

ставлення до філософської спадщини Р. Рорті серед західних дослідників, а 

також відсутністю його сталих послідовників і школи. Хоча 

постмодерністський контекст, в якому Р. Рорті бере ідеї прагматизму, 

допоміг відновити цікавість академічних та неакадемічних мислителів до них 

та згенерувати нові дослідження праць «класиків» цього напряму, однак це 

також посилило підозри у філософській неспроможності прагматизму та 

спровокувало завзятий захист більш точних та філософсько правильних 

варіантів інтерпретації його ідей, оскільки дослідники не дійшли згоди щодо 

того, які наслідки може мати прийняття поглядів Р. Рорті. 

2. Встановлено, що термін «постпрагматизм» можна використовувати не 

тільки для підкреслення постмодерністського характеру філософії Р.  Рорті, 

але й для позначення «зрілого етапу» його творчості, де поступово 

сукупність антирепрезентаціоналістських, прагматичних ідей мислителя 

виходить на новий рівень і переростає у більш конкретну стратегію для 

самокритики та культурно-політичного реформування співтовариств. Разом з 

тим, термін «постпрагматизм» допомагає більш чітко усвідомити відмінність 

від усього того, чим займалася американська філософія до Р. Рорті, та 

акцентує увагу на бажанні філософа мислити за межами усталених норм 

будь-якої традиції та школи. 

3. Вказано на полісемантичність поняття «редескрипція» у творчості 

Р. Рорті. Зважаючи на відсутність загальноприйнятого критерію істинності та 

універсального словника, філософ бачить процес раціонального 

аргументування лише як один з варіантів «метамови» і пропонує віддати 

перевагу креативному переопису, під час якого ми винаходимо нові, корисні 

описи нашої нагальної соціально-політичної дійсності, а також її майбутніх 
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варіантів прогресу. Водночас, визнаючи випадковість власного «Я» та 

скінченність свого словника, людина стає відкритою до взаємодії з різними 

словниками та мовними іграми, а, отже, здатна змінити напрям мислення та 

вплинути на культурно-політичний розвиток власного співтовариства. Саме 

тому, поняття «редескрипції» має приватне і публічне значення у 

філософській системі Р. Рорті. 

4. Висвітлено основні етапи життя мислителя (1931-2007) та розкрито їх 

вплив на становлення Р. Рорті як філософа. Розвитку інтелектуальних 

здібностей, таланту до письменництва, активної політичної позиції та 

розумінню глибокого значення справедливості майбутнім філософом 

сприяло виховання батьків (Джеймс Рорті та Вініфред Роушенбуш), які були 

світилами інтелектуальної еліти Нью-Йорка та яскравими прихильниками 

лівих політичних сил. Навчаючись спочатку за філософською програмою у 

коледжі Хатчинса (1946-1949), а потім у Чиказькому (1949-1952) та 

Єльському університетах (1952-1957), Р. Рорті поступово усвідомлював своє 

критичне ставлення до античної філософії та усієї метафізики, а під час 

написання магістерської та докторської робіт він набув своїх специфічних 

рис в процесі наукового дослідження (побудова широкого історичного 

наративу, наголос на мові, контектсуалізація філософських проблем, 

становлення діалогу між різними традиціями). За період навчання в 

університетах була сформована головна життєва установка філософа: 

примирити «дикі орхідеї» (інтелектуальне прагнення до саморозвитку) та 

«Троцького» (прагнення провести життя у боротьбі з соціальною 

несправедливістю). Робота в Принстоні (1961-1983) завершила процес 

неприйняття всієї аналітичної традиції з її універсальними претензіями, що 

знайшло вираження в публікації праці «Філософія та дзеркало природи» (1979). 

Проведені в університеті Віргінії роки (1983-1998) були найпродуктивнішими 

для Р. Рорті і надали йому можливість вийти з «дисциплінарної матриці» 

філософії у праці «Солідарність, іронія та солідарність» (1989) та інших. 
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5. Показано, що філософія Р. Рорті мала як американські, так і 

європейські відтінки, що зумовлені: по-перше, довгими роками роботи 

мислителя в межах аналітичної традиції; по-друге, боротьбою з нею, 

спираючись на ідеї лінгвістичної філософії та неопрагматичних теорій 

аналізу (В. Куайна, Д. Девідсона, В. Селларса); по-третє, незмінною 

орієнтацією на традиції американського прагматизму та використанням їх 

для власних потреб; по-четверте, захопленням ідеями та сміливим стилем 

окремих представників європейської філософії ХХ ст.; по-п’яте, наданням 

великої ролі поглядам «неакадемічних» філософів. 

5. Визначено, що плеяда його «метафілософських» інтересів початку   

60-х років минулого століття, відображених зокрема у праці «Лінгвістичний 

поворот», була потім значно радикалізована критикою картезіансько-

кантіанської традиції у праці «Філософія та дзеркало природи». Серед 

особливостей у ставленні Р. Рорті до аналітичної традиції виділяється: по-

перше, поступовий перехід від сприймання важливості аналітичного проекту 

як даності до критики його корисності для майбутнього філософії, у тому 

числі глибока переоцінка значення лінгвістичного повороту; по-друге, 

намагання вийти за межі аналітичної традиції, навіть на ранніх етапах 

творчості, а також наявність хисту переводити конкуруючі перспективи в 

діалог; по-третє, перехід від спроби подолати розкол між аналітичною і 

континентальною філософією до прийняття його як незворотного і 

нешкідливого для розвитку філософії як культурної політики; по-четверте, 

вороже ставлення до редукціонізму та реалізму, починаючи з перших 

серйозних есе; по-п’яте, відмова від ідентифікації себе з аналітичною 

традицією, але постійне контактування з аналітичними філософами, як 

тривале явище, а не особливий період творчості Рорті. 

6. Підкреслено, що Р. Рорті у боротьбі з аналітичною традицією 

звертається до її ж холістистських, неопрагматистських і натуралістських 

змістовних елементів, які він шукає, в основному, у роботах пізнього 

Л. Вітгенштайна, В. Куайна, Д. Девідсона та В. Селларса. Водночас у 
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прочитанні Р. Рорті контекстуально залежна концепція значень 

Л. Вітгенштайна, атака на різницю схеми-змісту Д. Девідсона, розвінчання 

«міфу даності» В. Селларса та критика ідей Н. Карнапа В. Куайном стають 

«зброєю» не тільки проти аналітичної філософії, а й проти усієї традиційної 

філософії з її класичними проблемами. 

7. Доведено, що прагматичні інтенції притаманні ще ранній творчості 

Р. Рорті, при цьому його прагматизм теоретично трансформувався і 

змістовно збагачувався на протязі всього життя філософа. Своє дослідження 

можливостей у цьому напрямку Р. Рорті починає зі спроби встановити 

корисність філософії Ч. Пірса для аналітичної філософії. Після 

прагматичного повороту головним і постійним орієнтиром у способі 

мислення для філософа стає Дж. Дьюї. У дисертаційній роботі його складний 

і неоднозначний вплив на Р. Рорті розглядається в межах широкого, не чітко 

визначеного, соціально-політичного проекту, опис якого був важливим для 

обох філософів. Головними складовими такого погляду є антиавторитаризм 

(прагнення відкинути ідею про те, що ми маємо зобов’язання перед якимсь 

авторитетом, окрім як перед вільною та відкритою людською кооперацією), 

меліоризм (прийняття положення, що не існує остаточної відповіді на 

більшість головних життєвих питань, сталої та абсолютно універсальної 

сітки людських переконань та звичок, а також відсутність можливості 

точного передбачення майбутнього) і експерименталізм у процесі 

дослідження.  

8. Підкреслено, що Р. Рорті створив широку наративну основу. Філософ 

надавав перевагу терміну «постніцшеанська філософія», куди зараховував 

Ф. Ніцше, М. Гайдеггера, Ж. Дерріда, М. Фуко та інших. Більшість з них, на 

думку мислителя, були «приватними іроніками», які будували творчі проекти 

автономії та самотворення, чим стали схожими на поетів епохи Романтизму. 

Р. Рорті орієнтується на їх вільну літературну стилістику при написанні 

творів. Головним «героєм» Р. Рорті у цьому секторі є М. Гайдеггер, якого він 

оцінює як радикального історициста, номіналіста, інтуїтивного прагматиста, 
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котрий прагнув до самовизначення, а також мав грандіозний запас 

креативності для інтерпретації та руйнівної критики онто-теологічної 

традиції. 

9. З’ясовано, що Р. Рорті прагне, з одного боку, звільнити 

просвітницький лібералізм та його високі ідеали від пошуку їх підґрунтя в 

раціональності й об’єктивності, з іншого – захистити їх від 

постмодерністського політичного радикалізму. При цьому сам термін 

«постмодернізм» втратив для філософа свою корисність через надмірне 

зловживання ним у колах сучасних йому інтелектуалів. Будь-які 

антидемократичні та антихристиянські тенденції «постніцшеанської» 

філософії Р. Рорті не сприймав. 

10. Встановлено, що самоототожнення себе з американським 

прагматизмом надало Р. Рорті засоби для опису поетичної культури та 

вираження прихильності до ліберальної демократії у такий спосіб, що 

виправдовує гостру критику традиційної філософії. При цьому філософ 

залучає основний принцип текстуалізму, що вказує на важливість розповіді, 

спілкування та розмови в конституюванні культурної та філософської 

ідентичності. В процесі опису поетичної культури філософ пропонує відійти 

від прагнень до раціональності, універсальності та кореспондентної теорії 

істини. У ній надія змінює трансцендентальне знання, різноманітні описи 

можливого майбутнього займає місце апеляції до об’єктивної реальності, 

оповідання витісняють раціональні аргументи, суб’єктивістське ствердження 

симпатії замінює категоричні імперативи обов’язку, а абстрактні поняття 

людяності поступаються сентиментальним ідентифікаціям себе з 

конкретними співтовариствами. 

11. Виділено положення, які пов’язують культурологічну та політико-

ліберальну програму Р. Рорті з його критикою епістемологічної традиції та 

котрі дають змогу говорити про постпрагматичний аспект у творчості 

Р. Рорті. А саме: 1) поділ людської життєдіяльності на приватну та публічну 

сферу; 2) захист філософської й політичної життєздатності випадковості та 
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відсутності фундаментальності наших моральних обов’язків; 3) програму 

сентиментального виховання, мета якого посилити в людині чутливість до 

потреб інших людей, а не зробити її більш раціональною; 4) поєднання 

етноцентризму як неминучого стану належності людини до певного 

співтовариства та плюралізму як необхідного елементу для критики культури 

зсередини. 

12. Наголошено, що поділ «приватне-публічне» у творчості Р. Рорті 

варто розглядати не тільки як спосіб сумістити несумісне у його концепції, 

але й як спосіб захисту почуття солідарності та чутливості до 

загальнолюдських проблем через зберігання іронії в приватному секторі. 

Баланс між цими двома секторами філософ радить шукати не на рівні 

абстрактно-теоретичного дослідження, а на рівні практичного експерименту. 

Справедливість Р. Рорті розуміє переважно через терміни певної людської 

моральної ідентифікації, а саме, через: здатність ідентифікувати себе з 

іншими, емоційну прив’язаність до певного суспільства чи культури та 

відчуття впевненості у своїх силах. 
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