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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Чи спроможна епістемологія пояснити, 

що таке знання, та обґрунтувати саму процедуру пізнання? Чи здатна філософія 

науки дати задовільне пояснення поступу наук? Міркуючи над такими 

питаннями, філософи зіткнулися з проблемою, яку в цілому можна визначити 

як кризу раціональності. Ця проблема стала особливо помітною в контексті 

розгортання постпозитивістської критики позитивізму та неопозитивізму, а 

також на тлі поширення скептицизму, релятивізму, редукціонізму у філософії 

науки.  

Наростання скепсису стосовно наукової раціональності та розмивання 

границь самого цього поняття є закономірним наслідком цілої серії «поворотів» 

у філософії науки (зокрема так званого «історичного повороту» [14, с. 7] в 

осмисленні науки), а також процесів, які Ж. Рюс визначає як «кризу наукових 

основ» [56, с. 251]. Утім, похитнулися засади не лише наукової раціональності. 

Схожі процеси відбулися й у ширшому – загальнокультурному – контексті 

(традиційна історіографія поступилася викоріненню «ідола джерел», більш 

чітко окреслився «просторовий поворот», актуалізувалися фіналістичні візії 

щодо «кінця» історії, ідеології, мистецтва тощо). Один із перших і 

найрадикальніших сигналів про це – проголошення недовіри до метанаративів 

у праці Ж.-Фр. Ліотара «Стан постмодерну» (1979 р.) [29]. 

Що ж стосується безпосередньо філософії науки, то тут одну з провідних 

ролей у розгортанні наступу на метанаративізм (причому не лише науково-

методологічний, а й філософський та культурний) відіграв відомий австрійсько-

американський мислитель Пол К. Феєрабенд (1924–1994). Епістемологічний 

анархізм – філософська настанова, що асоціюється з його іменем ледь не 

найперше. Деякі її аспекти містилися у виступі, що був зроблений 

П. Феєрабендом 1973 р. і згодом опублікований як «Тези про анархізм». Але 

одразу після виходу його «Проти методу» (1975 р.) носій висловлених там 

«епістемологічно-анархічних» ідей та резонансної тези “anything goes” 
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(схиляємося до такого перекладу: «згодиться все») був помічений провідними 

представниками англо-американської, а дуже швидко й світової філософії. 

Ім’я П. Феєрабенда опинилося в усіх підручниках з філософсько-наукової 

тематики, де він постав щонайперше як захисник «методологічного анархізму», 

«культурного релятивізму», «плюралізму», «контріндукції», «неспівмірності» 

тощо. Його ідеї вже майже півстоліття цікавлять як філософів науки, так і 

істориків філософії, але їхнє подальше осмислення стає особливо актуальним з 

огляду на утворення навколо них певних сталих кліше. Зазвичай цей мислитель 

згадується як критик неопозитивізму та опонент критичного раціоналізму К.-

Р. Поппера, але нерідко – і як «легковажний дадаїст» чи «ворог наукової 

раціональності». Наблизитися до автентичнішого розуміння змісту того 

іронічного провокаторства, з яким П. Феєрабенд висував свій антипринцип 

«згодиться все» та вдавався до анархізму в епістемології, можна лише 

докладним вивченням усієї спадщини філософа, ретельним аналізом обставин 

появи його ідей та специфіки їх використання. 

Незважаючи на допущені самим П. Феєрабендом «полемічні 

перебільшення» [36, с. 10] його інтелектуальний спадок продовжує привертати 

увагу серйозних дослідників США, Канади, Великої Британії, Німеччини, 

Австралії, Нової Зеландії, Нідерландів, Італії, Іспанії, ПАР та ін. 

Епістемологічному анархізму П. Феєрабенда присвячуються спеціальні 

міжнародні наукові заходи. Серед відомих нам назвемо дві останні (на цей час) 

феєрабендознавчі конференції, що відбулися в Гумбольдтському університеті 

(Берлін, 2012 р.) та в Даремському університеті (Велика Британія, 2015 р.). Над 

систематизацією спадщини П. Феєрабенда працюють бібліотеки та фонди: у 

філософському архіві німецького м. Констанц міститься книгозбірня 

Феєрабендових праць, з 2006 р. у Швейцарії працює Фонд імені Пола 

Феєрабенда [176]). 

Розробка епістемологічного анархізму П. Феєрабенда відбувається 

передусім у двох напрямах – філософсько-науковому та історико-

філософському. 
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Філософсько-наукові студії зосереджені переважно на тому, що 

визначається як методологічний анархізм П. Феєрабенда. Такі дослідження 

передусім стосуються Феєрабендової критики емпіризму та його поглядів щодо 

проблеми індукції, напруги між так званим «удаваним» реалізмом і 

релятивізмом, тези про неспівмірність наукових теорій та її імплікацій. 

Детальний розгляд проблематики ідеологічності науки міститься у праці з 

філософії науки М. Томпсона [61]. Аналізу поглядів П. Феєрабенда присвячено 

увагу в окремому розділі 8-томної «Історії філософії науки ХХ ст.» 

Томаса Дж. Гікі [134]. У провідних англомовних академічних журналах, таких 

як «American Journal of Sociology» [179], «International Studies Quarterly» [175], 

«The Social Science Journal» [138], «The Philosophical Quarterly» [161], 

«Philosophy Now» [143], «Philosophy of Science» [146], «Science, Technology & 

Human Values» [97], «Polity» [79] продовжують виходити феєрабендознавчі 

матеріали. Притаманна П. Феєрабенду полемічність досі породжує дискусії, що 

актуалізуються в сучасних книжках його прижиттєвих критиків, як от у 

«Поппер та його відомі критики: Томас Кун, Пол Феєрабенд та Імре Лакатос» 

Дж. Агассі [78]. Помітними свого часу стали оцінки проблематики 

епістемологічного анархізму, зроблені британським філософом науки 

Дж. Ваткінсом («Наука і скептицизм», [212]) та канадським філософом науки 

Я. Гакінгом («Репрезентація і втручання», [131]).  

Як з історико-філософського, так і з філософсько-наукового погляду 

значущими є критичні зауваження Т. Куна («Відповіді моїм критикам» [147]), 

С. Тулміна («Людське розуміння» [62]), Г. Патнема («Розум, істина та історія» 

[187]), І. Лакатоса («Докази і спростування», «Методологія науково-

дослідницьких програм», «Щодо історіографії Поппера» [28; 149; 150]) тощо. 

Власне історико-філософські дослідження зорієнтовані щонайперше на 

пошук ідейних зв’язків П. Феєрабенда з представниками аналітичної філософії 

та постпозитивізму (такими, як Л. Вітґенштайн, В. Квайн, К. Поппер, Т. Кун, 

І. Лакатос), а також інших напрямів філософської думки (зокрема з 

представниками німецької класичної філософії, а також з Ф. Ніцше, Дж.-
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Ст. Мілем, С. К’єркегором, Г. Маркузе). Значущими є і дослідження 

епістемологічного анархізму як специфічної настанови – не лише наукової, а й 

культурної та життєвої. Провідними дослідниками тут є Дж. Престон 

(«Феєрабенд: Філософія, наука і суспільство» [182]), Р. Фаррел («Феєрабенд і 

наукові цінності» [98]), Г. Муневар («Феєрабенд і не тільки» [165]), а також – 

Е. Обергайм («Філософія Феєрабенда», «Неспівмірність наукових теорій», [173; 

172], Р. Нола («Після Поппера, Куна і Феєрабенда» [76]), Г. Мейнелл («Метод 

Феєрабенда» [161]), С. Рестіво («Пол Феєрабенд і псевдоанархістська теорія 

науки» [190]) та ін. 

Українські дослідники не надто часто присвячують П. Феєрабенду 

спеціальні дослідження і розглядають його епістемологічний анархізм 

передусім у контексті філософії постпозитивізму. Проте в багатьох із уже 

здійснених розвідок містяться напрацювання, якими ми активно 

послуговувалися. Йдеться зокрема про праці професорсько-викладацького 

складу кафедри філософії та методології науки КНУ ім. Тараса Шевченка 

(І. С. Добронравова [14], Т. М. Білоус [8; 14], О. В. Комар [23; 14], 

М. М. Самардак [58]), а також фахівців із НаУКМА (В. І. Менжулін, 

М. А. Мінаков, Ю. В. Джулай, Т. В. Лютий, [36; 38; 13; 33]), Інституту 

філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (Н. П. Поліщук, В. С. Лук’янець 

[49; 31; 32], О. М. Йосипенко [18]) ХНУ ім. В. Н. Каразіна (І. З. Цехмістро [74]), 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (В. В. Будко [9]), НУ «Львівська політехніка» 

(В. Л. Петрушенко [45]) та ін. Певний інтерес становлять також праці та 

виступи таких російських дослідників, як І. Т. Касавін [22], В. А. Канке [19], 

В. І. Купцов [27], Л. О. Мікешина [37], Е. В. Ушаков [63], П. В. Рябов [57], 

Д. Ю. Манін [35]. Однак і в них епістемологічному анархізму як такому 

присвячено доволі обмежену увагу. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане в межах науково-дослідної теми «Історико-філософське 

пізнання: теорія і методологія» (державний реєстраційний № 0110U001271) на 
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кафедрі філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-

Могилянська академія». 

Мета та завдання дослідження. З огляду на вищезазначене, метою 

дисертаційної роботи стало здійснення широкого історико-філософського 

аналізу, в центрі якого – епістемологічний анархізм Пола Феєрабенда. 

Відповідно до окресленої мети сформульовано такі завдання: 

 дослідити контекст появи й формування епістемологічно-анархічних 

поглядів П. Феєрабенда та встановити специфіку започаткованих ним 

інтелектуальних дискусій; 

 відтворити та проаналізувати основні хвилі рецепції епістемологічного 

анархізму П. Феєрабенда; 

 враховуючи специфіку, що її набуває епістемологічний анархізм у 

філософській, науковій, культурній, суспільно-політичній та освітній 

площині, уточнити його історичний, методологічний та дисциплінарний 

статус; 

 розкрити теоретичне та практичне значення епістемологічного анархізму 

П. Феєрабенда. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є постать та інтелектуальна 

спадщина П. Феєрабенда. 

Предметом роботи є така специфічна філософська настанова, як 

епістемологічний анархізм П. Феєрабенда, її складові та статус у контексті 

історії філософії, науки та культури. 

Методи дослідження. Однією з визначальних рис світогляду 

П. Феєрабенда був плюралізм, тож і вивчення його спадщини потребує 

застосування комплексної, багатошарової дослідницької стратегії, що 

передбачає розгляд багатьох різноманітних сюжетів у їх складній констеляції. 

Теоретико-методологічне ядро дослідження становлять порівняльно-історичний 

та аксіологічний підходи, але при цьому активно застосовуються метод 

термінологічного аналізу, а також герменевтичний та біографічний підходи. 
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Порівняльно-історичний підхід є доречним як відображення певного 

«віртуального діалогу», властивого полемічному стилеві філософування 

П. Феєрабенда (приклади цього можна знайти у таких його працях, як «Три 

діалоги про знання» [117] та «Заключна нефілософська розмова» [84, с. 487–

527] тощо). Застосування ж цього підходу стосовно самого П. Феєрабенда 

міститься у «Після Поппера, Куна і Феєрабенда» (за ред. Р. Нола) [76], «Чому 

дослідницька програма Коперника замінила Птолемеївську» І. Лакатоcа та 

Е. Захара [152], працях «Репрезентація і втручання» та «Соціальна конструкція 

чого?» Я. Гакінга [131; 132], «Поппер і Феєрабенд про досократиків» Г. Гейта 

[133], «Пол Феєрабенд і монструозна наука» Я.-Дж. Кіда [143] тощо. 

Аксіологічний підхід застосовується для аналізу такого аспекту 

епістемологічного анархізму, як розмивання цінностей наукового пізнання 

(таких, як раціональність, норма, наука). Зазначений підхід дає інструменти для 

аналізу тенденції до «завершення традиції нормативізму», котру певні 

дослідники (зокрема А. Бьорд [85]) небезпідставно приписують П. Феєрабенду. 

Застосуванням методу термінологічного аналізу в роботі здійснюється 

визначення обсягу й змістовного наповнення поняття «епістемологічний 

анархізм», виокремлення його «анархічної» складової та з’ясування 

особливостей і контексту вживання П. Феєрабендом терміна «анархізм». 

Герменевтичний і біографічний підходи застосовуються для прояснення 

поглядів П. Феєрабенда як у контексті світової філософської традиції, так і з 

огляду на його власну інтелектуальну біографію. Враховуючи комплексність 

філософсько-наукових методик1 наше дослідження здійснюється шляхом 

урахування двох зрізів – «горизонтального», де йдеться про еволюцію та 

специфіку епістемологічного анархізму П. Феєрабенда, та «вертикального», де 

відтворюються позиції дослідників і критиків його ідей. 

Оскільки ці позиції висловлювалися в різні часи та в різних контекстах, 

дослідження рецепції інтелектуальної спадщини П. Феєрабенда здійснюється 

нами не строго хронологічно, а в межах таких трьох тематичних хвиль, кожна 

                                                           
1 Варто зауважити, що розмаїття таких методик саме по собі постійно викликає дослідницький інтерес 

(наприклад: [81; 9, с. 104–111]. 
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наступна з яких не знімає, але доповнює попередню: науково-методологічної 

(хоча П. Феєрабенд ніколи не обмежувався суто науково-методологічною 

проблематикою і вже у «Проти методу» демонстрував інтерес до соціально-

політичний контексту, спершу був сприйнятий як виразник безпосередньо 

«науково-методологічного анархізму»); філософсько-епістемологічної 

(рецепція анархізму П. Феєрабенда як комплексу специфічних уявлень 

стосовно таких понять, як проліферація, контріндукція, неспівмірність, 

релятивізм, історизм, спричинила істотні трансформації в рамках сучасної 

філософії науки, зокрема у поглядах щодо реалізму та експерименталізму в 

науці); міждисциплінарно-дискурсивної (з огляду на цю хвилю рецепції, 

вдається реконструювати продуктивність епістемологічного анархізму в 

якнайширшому контексті). 

З огляду на визначені нами об’єкт і предмет дослідження, основними 

джерелами стали праці П. Феєрабенда: «Проти методу» (“Against Method”), 

«Наука у вільному суспільстві» (“Science in a Free Society”), «Прощавай, 

розуме» (“Farewell to Reason”), а також посмертно видані – «Завоювання 

достатку» (“Conquest of Abundance”) та збірка лекцій «Тиранія науки» (“The 

Tyranny of Science”). Жодна з праць П. Феєрабенда поки не перекладена 

українською мовою, тож ми користувалися переважно англомовними 

оригіналами. Зазначимо, що перші три з перелічених текстів перекладені 

російською [65; 64; 66] (окрім цього, ще у 1986 р. окремі його тексти були 

опубліковані в російському перекладі як «Вибрані праці з методології науки»). 

«Горизонтальний зріз» проблеми, тобто становлення епістемологічного 

анархізму, відстежено через аналіз текстів П. Феєрабенда, вміщених у 

тритомному виданні його «Філософських праць». Серед них такі: «Вступ: 

Науковий реалізм і філософський реалізм» (“Introduction: Scientific Realism and 

Philosophical Realism”), «Спроба реалістичного тлумачення досвіду» (“An 

Attempt at a Realistic Interpretation of Experience”), «Про інтерпретацію наукових 

теорій» (“On Interpretation of Scientific Theories”), «Пояснення, редукція та 

емпіризм» (“Explanation, reduction and empiricism”), «Про значення наукових 
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термінів» (“On the Meaning of Scientific Terms”), «Наука без досвіду» (“Science 

without experience”), «Розрада для спеціаліста» (“Consolations for the specialist”), 

«Знімаймо більше фільмів» (“Let’s make more movies”)  та ін. 

«Вертикаль», що утворюється з дискусій навколо епістемологічного 

анархізму, реконструюється за допомогою джерел, в яких відбилися такі теми, 

як Феєрабендова критика К. Поппера, його дискусії з Т. Куном та І. Лакатосом, 

а також із використанням широкого кола сучасних досліджень 

епістемологічного анархізму (як серед філософів науки загалом, так і серед 

учнів П. Феєрабенда, які працюють в університетах США, Нової Зеландії, 

Австралії, країн Європи). 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є першим в 

українській науці комплексним історико-філософським дослідженням, що 

присвячене безпосередньо епістемологічному анархізму Пола Феєрабенда. 

Детальніше наукова новизна розкривається у положеннях, що виносяться 

на захист: 

уперше: 

– завдяки аналізу провідних підходів до інтерпретації філософських 

поглядів П. Феєрабенда виокремлено три основні хвилі рецепції його 

епістемологічного анархізму (науково-методологічну, філософсько-

епістемологічну та міждисциплінарно-дискурсивну) та з’ясовано історичний, 

методологічний і дисциплінарний статус останнього; 

– встановлено, що втіленням радикально антидогматичної позиції 

П. Феєрабенда стає оригінальна концепція раціональності, теоретична та 

практична значущість якої найбільш плідно розкривається у широкому 

міждисциплінарному контексті, зокрема при розгляді П. Феєрабенда як творця 

специфічного соціально-культурного, освітнього, світоглядного наративу; 

уточнено: 

– наявні в історико-філософській науці інтерпретації контексту появи й 

формування епістемологічно-анархічних поглядів П. Феєрабенда та показано, 

що специфіка започаткованих ним інтелектуальних дискусій вкорінена в 
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усвідомленні фундаментальної неповноти будь-яких «принципів» 

раціональності; 

– історико-філософську позицію, згідно з якою епістемологічний анархізм є 

спробою реабілітувати епістемологію шляхом перегляду мети, завдань та 

цінностей у науковому пізнанні: показано, що саме П. Феєрабенд став одним із 

головних ініціаторів повороту до проблематики цінностей у сучасній філософії 

та соціології науки; 

– значення таких елементів концептуального апарату П. Феєрабенда, як теза 

«згодиться все», а також поняття «раціональне», «наука», «метод», «прогрес», 

«універсальність», «анархізм», «вільне суспільство»; 

набули подальшого розвитку: 

– значуща для феєрабендознавства інтерпретація поглядів автора 

епістемологічного анархізму щодо демаркації науки: антидемаркаціонізм у 

П. Феєрабенда безпосередньо корелює з історизацією філософії науки та 

підкресленою увагою до впливу так званих позанаукових чинників на науковий 

процес; 

– критика наявного в науковій та філософській літературі кліше, згідно з 

яким П. Феєрабенд є «ворогом» науки та наукової раціональності: доведено, що 

продуктивність скептицизму цього філософа щодо відомих йому концепцій 

наукової раціональності полягає у розгляді проблематики науки зсередини та у 

спробі змістити увагу з формально надійного способу отримання знання на 

продуктивність врахування альтернативних підходів. 

Теоретичне та практичне значення дослідження. Результати цього 

історико-філософського дослідження, сформульовані в тезах наукової новизни, 

що виносяться на захист, мають теоретичну цінність як комплексна оцінка 

епістемологічного анархізму, визначення його методологічної та світоглядної 

значущості. У практичному плані результати дослідження можуть бути 

застосовані під час викладання навчальних курсів з епістемології, філософії та 

історії науки. З огляду на те, що в дисертації епістемологічний анархізм 
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розглянуто і в гуманітарному контексті, її результати можуть застосовуватися і 

у викладанні інших філософських курсів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням – 

формулювання мети, завдань, тверджень наукової новизни та висновків 

належить автору. Усі публікації результатів дисертаційного дослідження 

виконано без співавторів. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення 

та висновки, одержані під час дослідження епістемологічного анархізму 

П. Феєрабенда, були оприлюднені в доповідях на трьох міжнародних 

студентсько-аспірантських конференціях «Філософія: Нове покоління» (Київ, 

НаУКМА, 2013, 2014, 2015 рр.), міжнародній науково-практичній конференції 

«Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних 

світових процесів у ХХІ ст.» в межах секції «Актуальні проблеми філософії» 

(Київ, КНСО, 2014 р.), а також на міжнародній науковій конференції «Дні 

науки філософського факультету» в межах секції «Філософія та методологія 

науки» (Київ, КНУТШ, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено в 11 

публікаціях, п’ять із яких – авторські публікації у наукових фахових виданнях 

України, одна – науковий переклад за темою дослідження, а ще п’ять – тези 

доповідей у збірниках, опублікованих за матеріалами конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Текст дисертаційного дослідження 

структуровано відповідно до його мети й завдань; він складається зі вступу, 

трьох розділів, диференційованих на підрозділи, висновків та списку 

використаної літератури. Повний обсяг дисертації становить 204 сторінки, з 

них основного тексту – 166 сторінок. Список використаної літератури налічує 

220 найменувань, з яких 145 англійською мовою. 

 

 

 



13 

 

РОЗДІЛ 1. Епістемологічний анархізм Пола Феєрабенда в контексті 

сучасної філософії науки  

Історико-філософське дослідження спадщини представників недалекого 

минулого переважно ускладнюється відсутністю належної часової, світоглядної 

чи то навіть дисциплінарної перспективи. У випадку з австрійсько-

американським філософом та істориком науки Полом К. Феєрабендом2 (1924–

1994), подолати усі три вищезазначені перешкоди доволі складно. Саме тому їх 

варто належним чином окреслити. Одна з головних перешкод полягає в тому, 

що нам спершу варто всебічно та скрупульозно дослідити не тільки власні 

(зокрема притаманні вітчизняному дослідницькому середовищу) упередження 

стосовно ідей цього мислителя, а й той контекст та тренди філософування, що 

склалися вже після їх появи – як реакція на інтелектуальний проект самого 

П. Феєрабенда. Перш за все, під цим кутом зору треба ретельно дослідити 

походження, контекст, зміст та рецепцію одного з ключових елементів його 

спадщини – широко відомого епістемологічного анархізму. Така історико-

філософська й критична розвідка може виявитися доречною не лише для 

прояснення сенсу цього поняття і наявної в ньому інтелектуальної провокації та 

позиції (або ж, коректніше, антипозиції), а й для розуміння цілого пласту 

сучасної філософської та філософсько-наукової думки. 

Зважаючи на принципову важливість сказаного вище, перший розділ 

дисертації присвячено розгляду й тлумаченню контексту появи, розвитку і 

рецепції епістемологічного анархізму П. Феєрабенда. Детальний аналіз усіх 

основних першоджерел та релевантної дослідницької літератури допоможе нам 

з’ясувати специфіку цього різновиду «анархізму» та його місце в історії 

філософії, а тематичний поділ – у цьому на подальших розділах – більш 

адекватно сформулювати висновки.  
                                                           

2 У вітчизняній науково-дослідницькій літературі на цей час тривають дискусії щодо того, як передавати 

прізвище мислителя. У фаховому обігу існують варіанти, які є, на наш погляд, скалькованими з притаманної 

російській традиції варіанту Фейерабенд – Фейєрабенд (наприклад, [46]) та Фейерабенд (наприклад, [14]). На 

увагу заслуговує фонетичний варіант Фоєрабенд, що його обстоює, наприклад, доктор філос. наук 

В.І. Кебуладзе. Втім, на наш погляд, з огляду на традицію транскрибування лексем “ye”, “ue” (конвеєр, 

феєрверк тощо) та попри більшу фонетичну близькість німецькомовного «Feyerabend» до «Фаєрабенд», більш 

прийнятним та логічним для українськомовної традиції є саме варіант Феєрабенд. Крім того, звернемо увагу, 

що такий підхід не є абсолютною новацією: аналогічний варіант написання прізвища філософа подано, зокрема 

в хрестоматії з філософії за ред. акад. НАН України Л. В. Губерського [67, с. 365]. 
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1.1  Особливості «анархізму» П. Феєрабенда 

1.1.1. Чому «анархізм» та який «анархізм»: контекст появи поняття у 

філософуванні П. Феєрабенда 

Розгляд епістемологічного анархізму, прихильником якого був 

П. Феєрабенд, розпочнемо з такої тези: цей «анархізм» є принципово 

необмеженим. Прихильник епістемологічно-анархічних поглядів, на думку 

П. Феєрабенда, звільнений від пут як політичного анархізму, так і скептицизму 

– він може захищати навіть «найбанальніші або найбільш обурливі 

твердження» (Переклад з англійської тут і далі наш. – Н.П.) [120, с. 114]. 

Частково створений П. Феєрабендом концептуальний персонаж 

епістемологічного анархіста дуже нагадує антимитця-дадаїста. Оскільки успіх 

останнього «залежить від аудиторії», тож і «безпринципному» 

епістемологічному анархістові нічого не заважає висунути будь-яку доктрину, 

якщо він може розраховувати на схвалення з боку аудиторії [120, с. 115]. 

Дезавуюючи власний іронічний підхід, П. Феєрабенд зізнається: саме свою 

аудиторію епістемологічний анархіст і намагатиметься переконати в тому, що 

«згодиться все» – єдине універсальне правило, яке не суперечить узгодженню 

науки з її предметом [120, с. 116]. Не секрет, що гострота цього формулювання 

стала одним із головних приводів для критики позиції філософа в цілому. 

Однак, перш ніж аналізувати аргументи його опонентів, з’ясуємо, в якому саме 

контексті та з яких підстав постав епістемологічний анархізм. 

Прикметно, що поняттям «анархізм» П. Феєрабенд користується доволі 

обережно, ретельно приділяючи увагу поясненню відмінностей та меж між 

власним проектом («епістемологічним анархізмом») та «наївними» (політико-

економічним та релігійним) типами анархізму. На його думку, останні 

відображають «догматичні думки щодо понять істинне, добре, цінне», 

натомість епістемологічний анархізм служить «виходом зі складної ситуації», у 

яку потрапила як наука, так і всі попередні анархічні уявлення [120, с. 113]. 

Етимологія поняття «анархізм» одразу захоплює прозорістю, але нею ж 

здатна й завести на манівці. Отже, походить слово з грецької άναρχία, що 
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утворилося від άναρχος («той, хто не має начальників»): частка άν- («не-») 

об’єднується з основою іменника άρχος («начальник, керівник»), що, 

відповідно, пов’язаний з дієсловом άρχω («починаю, (я) є першим, паную») [16, 

c. 71]. Сучасна рецепція поняття «анархізм» значно ускладнена історією 

використання цього поняття. За визначеннями, які можна знайти в 

дослідницькій літературі й словниках, поняття анархізму є чимось на кшталт 

соціально-економічного, суспільно-політичного або філософського руху чи 

течії. Дозволимо собі звернути увагу на одну з найбільш цікавих та ґрунтовних 

енциклопедичних статей про анархізм, а саме – на текст, вміщений у 

Британській Енциклопедії («The Encyclopaedia Britannica»). Автор – професор 

соціальних наук та історії й антропології Орегонського університету (США) 

Аріф Дірлік – пропонує таке загальне визначення анархізму: «набір доктрин та 

підходів, котрі ґрунтуються на переконанні, що уряд є водночас шкідливим і 

непотрібним» [96]. Канадський письменник, історик анархізму, пацифіст 

Джордж Вудкок3 підкреслює: спершу термін «анархізм» мав чіткий негативний 

відтінок – аж доки французький соціаліст П'єр-Жозеф Прудон (1809–1865) 

(зокрема, див.: «Що таке власність?» [52]) відверто сам не проголосив себе 

анархістом [218, с. 18]. А вищезгаданий А. Дірлік зауважує: «за часів 

Англійських громадянських війн (1642–1651) радикальних левелерів, які 

закликали до надання усім загального виборчого права, опоненти називали 

“Switzerising anarchists”, а під час Великої Французької революції лідер 

поміркованої фракції жирондистів у парламенті Жак-П’єр Бріссо називав своїх 

найрадикальніших суперників “скаженими” (Enragés) адвокатами “анархії”» 

[96]. 

Отже, хто ж такий анархіст? Один із яскравих представників французького 

анархізму Себастьян Фор (1858–1942) анархістом називав того, хто «заперечує 

авторитет і бореться проти нього» [218, с. 9]. Втім, замало пасивного 

                                                           
3 Пацифістська позиція Дж. Вудкока набула розголосу за часів Другої світової війни, внаслідок 

оприлюднення на сторінках «Partisan Review» його суперечки з Джорджем Орвелом. Останній вважав пацифізм 

Деріка Севіджа, Джорджа Вудкока й Алекса Комфорта «об’єктивно профашистською позицією», а їх самих – 

«фашифістською бандою» (Fascifist gang). Детальніше про це пише Вільям Рос у праці «Пацифізм vs. 

патріотизм: випадок Джорджа Орвела» (Pacifism vs. Patriotism: The Case of George Orwell). 
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заперечення – так само, як і так званих «повстань подумки» – щоб перетворити 

людину на анархіста-дієвця. Крім того, немає вагомих підстав впадати в 

крайнощі й розцінювати анархізм з позиції приписування йому або тавра 

нігілізму чи тероризму, або натягнутих аналогій з демократією. Такої думки 

дотримується Дж. Вудкок [218, с. 9]. Останній вважає, що аналогія з нігілізмом 

не працює, оскільки, на відміну від нігіліста, анархіст «вірить у моральне 

застереження, достатньо потужне, щоб пережити деструкцію влади і 

підтримувати єдність суспільства на засадах вільних і природних братерських 

зв’язків» [218, с. 15]. Що ж до тероризму, то схильність до насилля – теж не 

засаднича риса анархізму: Дж. Вудкок вважає терористів «переважно 

самотніми людьми», для яких може бути вдосталь «вдалої суміші ідеалізму й 

апокаліптичного захоплення» [218, с. 16]. Зрештою, важливо, що анархізм – це 

й аж ніяк не демократія. І найважливіша відмінність між ними навіть не в тому, 

що остання «захищає суверенність людей», а перший – «суверенність особи». 

Анархізм, як влучно підкреслює історик, постає проти концепту «людини» як 

поняття, відокремленого від самих людей, а також – проти «ідеї народного 

уряду» [218, с. 33]. 

Проблема, яка заважає давати більш сучасні й повні визначення анархізму, 

полягає в усе глибшій фракталізації чи навіть, якщо скористатися 

термінологією Жиля Дельоза, ризомності анархістського руху. Складно не 

тільки визначити обшир проанархістських молодіжних та інших рухів, 

скупчених під егідою емблеми з літерою «А», вписаною в коло4, а й узагалі 

вичерпно схарактеризувати те інтелектуальне середовище, яке доречно вважати 

власне анархістським. Вищезгаданий А. Дірлік, наприклад, пропонує доволі 

широкий перелік рухів та постатей, що були тим чи іншим чином дотичні до 

анархістських ідей і запропонували доволі-таки «еклектичну контркультурну 

суміш теорій». До його переліку потрапляють мистецькі (дадаїзм, сюрреалізм), 

літературні (рух бітників), філософські (неомарксистська Франкфуртська 

школа, зокрема Герберт Маркузе, постструктуралізм, постмодерна філософія й 

                                                           
4 А. Дірлік звертає увагу, що з початку 1970-х така емблема поширилася в світі як один з чільних символів 

молодіжної культури [96]. 
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теорія літератури, великою мірою французький філософ та історик Мішель 

Фуко) та політичні (американський лінгвіст, прихильник лібертарного 

соціалізму Ноам Чомскі) напрями [96]. Російський анархіст та філософ Петро 

Рябов, досліджуючи анархічні ідеї в контексті європейської філософії ХХ ст., 

помічає наявність практично невідрефлексованої аж дотепер схожості між 

філософуванням Михайла Бакуніна та вищезгаданих франкфуртців, Анрі 

Бергсона, екзистенціалістів (принаймні Жан-Поля Сартра й Габріеля Марселя), 

Альбера Камю, Мішеля Фуко (хоч і з певними пересторогами) та 

П. Феєрабенда [57]. З П. Феєрабендом М. Бакуніна [6], на думку П. Рябова, 

об’єднує передусім наявний у останнього антисцієнтизм як постання проти 

диктату й всеохопності наукової раціональності. Так само важливим пунктом 

перетину є й критика «бюрократичного характеру освіти» й «кастовості» науки 

[57]. Серед низки «лібертарно» мислячих філософів, яких наводить П. Рябов, 

П. Феєрабенд не міг не з’явитися вже з огляду на власні найбільш резонансні 

тези, відомі широкому загалу ще з початку 1970-х років. Насправді ж, як ми 

будемо з’ясовувати нижче, власне «анархічність» П. Феєрабенда все-таки є 

доволі полемічною. 

На нашу думку, наблизився до розуміння того, як тлумачив анархізм 

П. Феєрабенд, сучасний американський політичний філософ Роберт П. Вульф. 

У перевиданні своєї праці «На захист анархізму» [217] (вперше видана 1970 р.) 

останній, не приховуючи провокативних інтенцій тексту й розуміючи причини 

значного критичного розголосу одразу після виходу його першого накладу, 

переслідує багато в чому подібну до Феєрабендової мету – звільнити (і 

звільнитися) від ілюзій. Усі його політико-філософські аргументи та 

міркування як викладача політології в Колумбійському університеті (друга 

половина 1960-х років) оберталися навколо того, щоб запропонувати спершу 

формулювання, а зрештою й вирішення певної «фундаментальної проблеми 

політичної філософії» [217, с. xxvii]. В результаті дослідження політологічної 

проблематики педагогічні «хитрощі» призвели Р. Вульфа до «філософського 

анархізму»: «Я пишу як той, хто кращу частину життя провів шукаючи, але не 
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знаходячи жодних апріорних обґрунтувань фундаментальних принципів моралі 

та політики» [217, с. xxv]. Анархізм, відтак, стає для нього точкою певного 

«протверезіння» від ілюзорних ідеалів та принципів, за якими насправді 

ховаються зміни інтересів зацікавлених осіб. Усе почалося з дискусій щодо так 

званих «ядерних перегонів», що активно точилися в Гарвардському 

університеті упродовж тих самих 1960-х років [217, с. vii–ххі]. Р. Вульфу 

прихильність до ядерної зброї здавалася «божевіллям», тож він поводився 

приблизно так, як за два десятиріччя перед цим згаданий вище Дж. Вудкок у 

суперечці з Дж. Орвелом. Ще одна важлива аналогія між ними – і ця 

особливість властива також іншим прихильникам політичного анархізму – 

акцент на розрізненні анархізму й демократії. Р. Вульф усвідомлює, що для 

сучасного анархіста право на невизнання легітимності держави ще не означає 

сподівання на «реальну перспективу» її усунення, втім це не означає, що 

анархіст вхопиться за демократію як за найменше зло: «В деяких ситуаціях 

мудрішим може бути присягнути на вірність диктатурі, ніж демократії, яка 

накладає тиранічну більшість на беззахисну меншість» [217, с. 71]. Ці 

міркування щодо форми правління є цікавими для нашого дослідження з огляду 

на проблему легітимності в широкому сенсі слова (у сенсі політичного 

анархізму це, звісно, стосується відмови визнавати «накази держави як 

легітимні або такі, що мають моральну силу» [217, с. 18], а що ж до 

епістемологічного анархізму П. Феєрабенда, то тут вже йтиметься про 

легітимність різного роду авторитетів, що повсякчас з’являються в контексті 

наукової діяльності та філософування про неї). 

Крім того, варто розглянути й сам концепт філософського анархізму. 

Звертаючись до думки Л. Колла, професора Каліфорнійського політехнічного 

державного університету (США), автора бестселера «Постмодерний анархізм» 

(2002 р.), можемо зауважити, що цей феномен «чудово пасує постмодерному 

світові». Дарма, вважає Л. Колл, багато дослідників постмодерну ігнорують 

політичний анархізм, зневажливо віддаючи його на відкуп «інфантильному 

лівацтву». Насправді ж анархічна лінія є одним з найцікавіших відгалужень, які 
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утворюють плетиво (або ж матрицю) постмодерної філософії та культури [89, с. 

11]. Анархізм перестає бути тим «наївним» (чи ретроградним) поглядом, від 

якого відхрещувався П. Феєрабенд. Так званий «класичний анархізм» дуже 

відрізняється від «постмодерного анархізму»: радикальна критика систем 

державного врядування (М. Бакунін) чи відкидання приватної власності (П.-

Ж. Прудон) і капіталізму як радикального зла [89, с. 14–15] поступилися 

«декларації анархії суб’єкта», його множинності, «розсіяності» та навіть 

«шизофренічності», а також – глибшому й «більш деталізованому розумінню 

влади». Останнє підтверджується, чи не найбільш виразно, роботами Мішеля 

Фуко: влада завжди передбачає опір, а оскільки вона присутня скрізь (вочевидь, 

це не лише державна влада у безпосередньому формальному вигляді), то опір 

так само має місце в будь-яких сферах (від революцій до студентських 

протестів, повстань в’язнів чи ЛГБТ-революцій). З не меншою силою дух 

повстання перекидається й на символічну сферу: нові французькі 

революціонери 1968 року, озброєні жестами, гаслами, плакатами, графіті, 

розпочали те, що Жан Бодрійяр схарактеризував гаслом «навіть знаки мусять 

горіти» [89, с. 22–23]. 

На наш погляд, до анархізму такого кшталту наближається і П. Феєрабенд. В 

чому полягає специфіка його позиції, чому, попри всі його перетини з 

поглядами інших анархістів, остаточне ототожнення є проблематичним, ми 

спробуємо показати далі – аналізуючи власну Феєрабендову аналогію між 

епістемологічним анархізмом та мистецтвом (чи ж антимистецтвом) дадаїзму. 

 

1.1.2. «Анархізм» П. Феєрабенда та дадаїзм 

П. Феєрабенд подбав про те, щоб наочно окреслити кордон між своєю 

позицією та іншими версіями анархізму. Зауважмо ще раз: політико-

економічний анархізм він зараховував до розряду наївного. У формуванні його 

поглядів значущим моментом стала підготовка «Тез про анархізм». З метою 

взяти участь в науковій конференції, що була запланована на 20 березня 1973 

р., П. Феєрабенд підготував тези доповіді, в якій планував опонувати 
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І. Лакатосу зі своїх «анархістських позицій». Спершу, як зауважує редактор 

збірника «За і проти методу» М. Моттерліні, текст було прикріплено до листа, 

що його П. Феєрабенд адресував І. Лакатосу ще у лютому вказаного року. 

Згодом же, з певними правками, тези були опубліковані в статті «“Наука”. Міф 

та його роль у суспільстві» (“‘Science.’ The Myth and its Role in Society”) 1975 

р., а 1996 р. їх було видано німецькою мовою та з оригінальною назвою [120, с. 

113, 413–414]. Ця дискусія з І. Лакатосом, що точилася навколо питань «закону 

і порядку» [120, с. 113], стала для П. Феєрабенда доброю нагодою оприлюднити 

свою настанову5 щодо епістемологічного анархізму. Оригінальний конспект 

«Тез про анархізм» вміщено в зазначеному збірнику епістолярної спадщини та 

вибраних текстів П. Феєрабенда й Імре Лакатоса «За і проти методу» [120, с. 

113–118]. 

Перше, що дає П. Феєрабенду підстави відмежувати свій 

«епістемологічний» (чи «методологічний», як його позначають дослідники 

умовно визначеної нами першої, науково-методологічної, хвилі6) анархізм – це 

заідеологізованість і тенденційність як політичного, так і релігійного анархізму, 

для яких властиві  «догматичні думки щодо понять істинне, добре, цінне» [120, 

с. 113]. За його словами, епістемологічний анархізм служить виходом зі 

складної ситуації, у яку потрапила як наука, так і, по суті, усі попередні 

анархічні уявлення. Навіть такі «прогресивно налаштовані» сучасники, як, 

наприклад, неомарксист Луї Альтюссер, з погляду П. Феєрабенда, були 

обтяжені зайвими труднощами, що на них накладає наука. Остання – попри всі 

                                                           
5 Так само це може бути названо і «позицією», але із заувагами: адже П. Феєрабенд, як наголошують і його 

історики, заперечував, що епістемологічний анархізм є певною «позицією», а «згодиться все» – справді 

принципом [наприклад див.: 174]. 
6 Формулюванням «методологічний анархізм» зазвичай послуговуються, щоб акцентувати власне 

методологічну критику наукової раціональності П. Феєрабендом. Епістемологічна проблематика пізнання є 

ширшою темою, а «епістемологічний анархізм», відтак, виходить поза межі філософсько-наукових розвідок. 

Звісно, з історико-філософського погляду доцільніше розглядати його настанову саме як «епістемологічний 

анархізм», до того ж – з врахуванням не лише другої, а й третьої хвилі його рецепції. Тому велике значення має 

те, в межах яких філософських дисциплін досліджується П. Феєрабенд. Це важливо й з огляду на те, чи 

робиться акцент на розрізненні епістемологічного й гносеологічного. Прикладом є те, як у вітчизняних 

філософсько-наукових дослідженнях звертають увагу на відмінності з іншими традиціями щодо розрізнення 

гносеології та епістемології (зокрема В.Л. Петрушенко в монографії «Філософія знання: онтологія, 

епістемологія, аксіологія» наголошує, що англомовна традиція здебільшого приділяє менше уваги відмінності 

більш глибокому рівню епістемології як певного «внутрішнього самовимірювання знання» від гносеології як 

зовнішнього аспекту «спостереження за пізнанням», що походить від Кантового дослідження людських 

здатностей до пізнання [45, с. 22–23]). 
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обіцянки – прогресивним інструментом не є: вона прилаштувалася й комфортно 

співіснує із суспільством, котре її годує, просуває і замовляє. Тож, з огляду на 

цю оману комерціалізації й підлаштовування, вважає П. Феєрабенд, 

страждають та знецінюються навіть анархічні підходи. Отже, з одного боку 

мислитель перебуває на лінії між тим, що Л. Колл називає анархічним 

відгалуженням постмодерної матриці [89, с. 11–12], і тим, що є цікавою 

концептуальною альтернативою до нього. За П. Феєрабендом, 

епістемологічний анархізм тому й «рятує» цілу анархістську парадигму, що 

постає проти будь-яких інституцій та ідеологій – так само, як це робить митець-

дадаїст, образ якого передає книжка художника-авангардиста Ганса Ріхтера 

«Дада: мистецтво і антимистецтво» (1965 р.) [120, с. 114–116]. 

У згаданих вище «Тезах про анархізм» П. Феєрабенд спеціально звертається 

до цієї праці. Як оригінальний напрям дадаїзм проіснував доволі недовго – не 

більше десяти років – утім у своїх подальших трансформаціях і впливах, 

ймовірно, не вичерпався досі. За найпоширенішою з версій, постав дадаїзм 1916 

р. в «Кабаре Вольтер» швейцарського міста Цюрих7. Подальша доля цього, як 

його прийнято характеризувати, протесту «проти варварства й безглуздості» 

Першої світової війни, – розчинення в розмитому понятті modern art. 

Заснований на безсистемності й натхненний цинізмом, в уявленні своїх творців 

– автора назви «дадаїзм» Трістана Цари, а також Ганса Арпа, Г’юго Балля та 

всесвітньовідомого автора «ready-made» об’єктів Марселя Дюшана – дадаїзм 

просто мусив стати «антимистецтвом», або ж точніше – мистецтвом par 

excellence. Прикметно, що 13-й розділ свого magnum opus «Критика цинічного 

розуму» Петер Слотердайк присвячує «дадаїстській хаотології» й 

симптоматично розпочинає свій аналіз саме з дескрипції цинізму, що ліг в 

основу дадаїзму: «З появою дада на сцену виходить перший неокінізм ХХ ст.» 

[200, c. 391]. Дада, підкреслює П. Слотердайк, схоплює свою божевільну епоху, 

                                                           
7 Ганс Ріхтер повідомляє, що до Цюриха у 1915 р. приїхав філософ, письменник, журналіст і містик Г’юго 

Балль, який і заснував тут «інтелектуальне кабаре», клуб, де мали робитися «великі речі». Рух розвивався за 

підтримки колег з Росії, Франції, а потім – Німеччини й кількох інших країн. Свобода, яка панувала на той час у 

далекому від епіцентру військових дій Першої світової війни Цюриху, дозволяла дадаїзмові активно й голосно 

вирувати піснями й танцями щоночі практично навпроти того місця, де жив і сидів у бібліотеці «старанний 

росіянин» Ленін, і тихенько готував свою революцію [192, с. 11–16]. 
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розвиваючи мистецтво «войовничої іронії» [200, c. 391]. Вперше від часів 

Ніцше, наголошує філософ, саме дадаїсти поставилися до повернення 

витісненого «під позитивним кутом зору», давши таким чином «мистецтву 

право на розкуте, “вільне” вираження в новому ключі»: «Між ментальністю 

генералів, які всерйоз виступали за війну, та менталітетом пацифістів, які 

всерйоз були проти неї, дадаїсти сформували “вільну” від усіляких гризот 

третю позицію: бути за, втім не всерйоз» [200, с. 393]. Саме в такому 

зневажанні серйозністю криється, на думку П. Слотердайка, свого роду 

«прорахунок» дада. Натомість увага до серйозності – секрет успіху Мартіна 

Гайдеґера, екзистенційна онтологія якого – це, на погляд мислителя, до великої 

міри, «академічне схоплення “дадаїстської філософії” чи “дадаології”» [200, с. 

394]. Отже, чи є відмінність між тим, щоб називати дадаїстів циніками й 

неокініками? П. Слотердайк навмисно розрізняє ці два аспекти: легковажність, 

дитячість, іронічність, мудрість, пустотливість, суверенність характеризують 

своєрідну легкість аспекту кінічності, натомість деструктивність, ненависть і 

навіть втрата іронії відображають, можемо говорити, тягар цинічного [200, с. 

395]. 

Для П. Феєрабенда дадаїзм – це протест «проти всіляких програм» [120 с. 

114]. Отже, по суті, не цинізм цього напряму цікавив філософа, а його особлива 

легкість і невимушеність (іронія, кінізм): викривати догматизм, не 

сподіваючись на те, що вдасться його позбутися остаточно. Епістемологічний 

анархізм – це спроба врятувати епістемологію, коли вона, образно кажучи, вже 

«на операційному столі», а «терапії», про яку могло йтися у Л. Вітґенштайна, 

Віларда ван Ормана Квайна чи Ричарда Рорті, недостатньо. Відтак, «анархо-

дадаїзм» П. Феєрабенда, що формально мав на меті узгодити питання меж і 

доцільності методологізму та прогресивізму в науці, фактично переріс у 

світоглядний, культурний, політичний проект. Завдяки цьому анархо-дадаїзм 

може стати дієвим підґрунтям якщо не для подолання, то принаймні для 

критичного розгляду та інтелектуальної уважності до тих нових ідеологій, в 
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центрі яких опиняються сучасне віртуальне суспільство, концепції 

мультикультуралізму, постгуманізму чи екологізму. 

Втім, погодьмося з американським професором історії та філософії науки 

Нореттою Кердж (Noretta Koertge), така позиція, як епістемологічний анархізм, 

– це радше «специфічний засіб для сьогоднішньої філософії науки», але аж ніяк 

не найкращий «еліксир на всі сезони» [145, с. 385]. Те, що є анархічного в 

діяльності науковця, дійсно значною мірою стосується методології: підказки й 

«поради», які надають «правила методу» під час самого наукового дослідження, 

вважає Н. Кердж, справді прямують до “anything goes”, втім це не означає, що 

від них як певного регулятивного засобу немає жодної користі. Іноді (залежно 

від обставин і контексту) є «прагматичні, моральні чи навіть теоретичні 

причини» влаштовувати «радикальні експериментальні перевірки», але часом 

доречніше від них утриматися. Тож для філософсько-наукової оцінки 

(appraisal), висновує Н. Кердж, «історичний контекст», в якому науковець 

дослуховується чи не дослуховується до певної методологічної поради, не 

надто важливий, а от для самої «практичної поради» він має принципове 

значення [145, c. 386]. 

Важливо, що за такий брак уваги до контексту П. Феєрабенд (котрого 

вищезгадана Н. Кердж, до речі, іронічно порівнює з легендарним 

фламандським іронічним бунтівником Тілем Уленшпігелем [145, c. 385]) і 

критикує своїх колег – філософів науки. Втім, його ідею про свого роду 

історичну й контекстуальну взаємодію науки з анархізмом, а також апеляції до 

останнього як до інструменту виходу науки (хоча, більшою мірою, саме 

філософування про науку) зі стану методологічного диктату й обмеженості 

певною методологією всебічно критикували. Зокрема, Майкл Полані, Томас 

Кун, Імре Лакатос, Ларрі Лаудан – з позиції відкидання самої потреби в 

«анархізмі» в контексті критики філософсько-наукових підходів. У 

П. Феєрабенда знаходили непослідовність і навіть «перебільшену обачність» 

щодо анархізму як «культурної системи» [190]. Йому також закидали 
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недоречний відхід від релятивізму вже у пізній період його філософсько-

наукової кар’єри [164]. 

 

1.1.3. Плюралістична настанова епістемологічного анархізму vs. 

«раціоналістська утопія» 

П. Феєрабенд дбайливо здобував собі звання найбільш радикального 

поборника плюралізму наукових методів і теорій та мінливості ідеалів 

наукових методологій, не побоюючись критики, яку це провокувало, а, до 

певної міри, навіть і заради неї [191, с. 61]. До радикального обстоювання 

плюралізму П. Феєрабенда, як він сам визнає, підштовхнуло прочитання есе 

«Про свободу» Джона-Стюарта Міля. Цей вплив Дж.-Ст. Міля на 

П. Феєрабенда простежує американський фахівець з філософії біології Елізабет 

А. Ллойд. Зокрема вона звертає увагу на другий розділ вказаного твору, «де 

йдеться про свободу думки та дискусії» і відстоюється позиція цілком у дусі 

фальсифікаціонізму К. Поппера8: треба оскаржувати не лише те, що здається 

хибним, а й – не меншою мірою – те, що ми вважаємо істинним, інакше не 

матимемо підстав називати себе ніким іншим, як догматиками. Те ж, що 

П. Феєрабенд для роз’яснення своєї власної позиції умисно наводив приклади 

псевдонаук чи взагалі дуже далеких від науки практик, як-от знахарство 

(witchcraft) чи астрологія, зовсім не означає, що він був відданий їм більше, ніж 

науці. Е. Ллойд підкреслює, що П. Феєрабенд узагалі ці теми вважав 

«нудними», втім показово «обурювався тим демонстраціям авторитету й 

упереджень, з якими нобелівські лауреати без обґрунтованих аргументів їх 

відкидають» [170, с. 119-120]. П. Феєрабенд наголошує: методологічний 

плюралізм убезпечує науку від перетворення на «інструмент догматизації», тож 

найважливішим тут є таке: «Вирішальні свідчення проти певної концепції часто 

можна знайти лише за допомогою альтернатив» [66, с. 46]. Варто зауважити, 

                                                           
8П. Феєрабенд відомий своєю критикою абсолютистських понять, щонайперше – «істина». Втім і К. Поппер 

в «Об’єктивному знанні» (1972 р.) пише: «Усі теорії – це гіпотези», отже всі вони «можуть бути спростовані». 

Розбіжність із П. Феєрабендом тут у тому, що для К. Поппера важливо, щоб не зникали самі розмірковування 

про істину. Останній визнає, що можливість досягнення істини не означає можливості стверджувати про це з 

певністю. Істина відіграє роль регулятиву й «потрібна для критичного обговорення теорій» [51, с. 38]. 
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що окрім Дж.-Ст. Міля власній схильності до критики раціоналізму 

П. Феєрабенд завдячує також визначному німецькому фізику-ядернику й 

філософу Карлу Фрідріху фон Вайцзеккеру, оскільки саме аргументи 

останнього, за словами П. Феєрабенда, зорієнтували його усвідомити 

«поверховість раціоналістичних міркувань і змусили повернутися до Маха» [66, 

с. 421]. П. Феєрабенд акцентує увагу на висновку, який може бути 

схарактеризований як антисцієнтистський9: наука цілком схильна давати 

ненадійні результати. Вона «перестала бути союзником для анархіста й стала 

для нього проблемою» [65, с. 188]. Причину ж «повернення» П. Феєрабенда до 

Е. Маха, на наш погляд, доволі влучно описав британський філософ науки 

Джон Престон: Е. Мах був біля витоків логічного позитивізму, але крім логіки, 

«гарантував автономію» науки, визначав, оцінював і змінював уявлення про неї 

з посиланням «на загальні гуманітарні стандарти». Тобто, що принципово 

важливо для П. Феєрабенда, Е. Мах досліджував «усі аспекти знання, а не лише 

його основи». На відміну від критичного раціоналізму К. Поппера, «критично-

історичний» підхід Е. Маха був для П. Феєрабенда кращим «прикладом для 

наслідування», оскільки як Е. Мах, так і П. Феєрабенд, «хотіли демістифікувати 

історію науки» [184, с. 12–13]. І якщо згодом П. Феєрабенд більше 

демонстрував уже не так «критику науки як цілого» [184, с. 13], як 

усвідомлення нівеляції такого поняття загалом, він, як доречно зауважує 

Джон Престон, все ж таки залишився при думці, що загрозою для свободи 

людського пізнання є наукова «індоктринація», або ж «перетворення науки на 

церкву» [184, с. 13]. 

Вважаємо за потрібне звернути увагу (детальніше про це було сказано у 

нашій статті «Після постпозитивізму: філософська спадщина Пола Феєрабенда 

у дзеркалі критики» [44]), що на початку власної кар’єри П. Феєрабенд не 

                                                           
9 На перетині філософії науки та інших філософських дисциплін актуалізується важлива в історико-

філософському вимірі тенденція критики позитивістського сцієнтизму. Серед українських дослідників ця 

тематика розробляється ще з початку 1990-х років. Однією з перших спроб став аналіз становлення 

антисцієнтизму як намагання вирішити сучасну «антропологічну кризу» Заходу в дослідженні Ю.М. Крячка 

(«Європейська наука як феномен культурної традиції», 1996 р.) [26]. Серед сучасних розробок можемо згадати, 

наприклад, навчальне видання «Філософія сучасної науки і техніки», в якому приділено увагу оцінці загроз 

антисцієнтизму з огляду на проблематику так званої «ціннісної нейтральності» здобутків науки й техніки, котра 

є, на наш погляд, доволі спірною [59, с. 22–25]. 
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відхрещувався від раціоналізму і вважав себе не анархістом, а радше «кимось 

на кшталт наукового ліберала», формулюючи своє «бойове гасло» так: «Лишіть 

науку вченим!» [66, с. 420]. Таку характеристику він дав собі пізніше, вже в 

«Прощавай, розуме» (1987 р.), коли визнав, що як «професору філософії», 

(радше ніж як філософу) у теоретизуванні про науку йому так і не вдалося 

позбувся «пут абстрактного підходу». Саму ж фразу «Прощавай, розуме» він 

навмисно виніс на останні сторінки праці, щоб повідомити, що ці слова йому 

лише варто наважитися промовити всерйоз [66, с. 423]. Навряд чи П. Феєрабенд 

був нещирим у цьому твердженні, адже він насправді мав такий задум: 

міркування пізнього П. Феєрабенда узагальнила посмертно видана праця з 

назвою, що її як робочий варіант створив сам автор: «Conquest of Abundance» (з 

огляду на те, що праця не була видана в українському перекладі 

послуговуємося тут найближчим до оригіналу перекладом її назви: 

«Завоювання достатку»). Зауважимо, що праця складається із зібраних 

упорядником Бертом Терпстрою окремих статей-розділів, більшість з яких до 

того були доступні лише в архіві П. Феєрабенда, що у Констанцському 

університеті (Німеччина) [104, x]. Б. Терпстра видав фрагменти завершальної 

Феєрабендової праці, котрі вказують на те, що полемічний дух був властивий 

філософові до кінця. Отже, ми маємо розділи, що сповнені прикладів наукових 

та філософських дискусій, генеалогія багатьох з яких сягає античних часів, що, 

до речі, робить ці інтелектуальні дискусії предметом окремого історико-

філософського інтересу. Так, П. Феєрабенд звертає ретельну увагу на 

досократиків і, як помічають критики, схиляється до того, щоб і собі приписати 

певний варіант «протагорівського релятивізму» [79, с. 215]. Як і варто 

очікувати, П. Феєрабенд дуже прискіпливий до вибору історичних прикладів та 

алюзій: він добирає лише ті, котрі допомагають прояснити його уявлення про 

плюралізм та навіть показують, що грецькі натурфілософи в питаннях про світ 

тямили краще, аніж багато його сучасників «раціоналістів». 

Відповідно, раціоналістську утопію П. Феєрабенд ставить під сумнів 

питанням: «Чи можемо ми жити без універсальних принципів?» Звісно, секрет 
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відповіді не лежить на поверхні. Зокрема він полягає в усвідомленні 

відмінності сучасних (як їх часто називають, «глобалізаційних») тенденцій від 

тих, що сформувалися в контексті «новочасного шалу за розумом» з його 

ідеалами раціоналізму, котрий тепер може здатися навіть чимось на кшталт 

насильницької емансипації розуму. Всі уявлення про «фундаментальні науки» з 

позицій так званої «об’єктивації», доречно підкреслюють історики філософії, 

родом саме з цього «новоєвропейського контексту» [наприклад див.: 32, с. 215-

216]. На переконання П. Феєрабенда, адекватна відповідь на виклики 

раціоналістської утопії полягає в роз’ясненні, що таке «універсальні 

принципи», і, відповідно, чи є серед них прийнятні, і якщо є, то які. Немає 

сенсу заперечувати проти таких «універсальних принципів», які покладають 

необхідний для можливості порозуміння мінімум (наприклад, мова). Що ж до 

політики й так званої «силуваної універсальності», яку може нав’язувати 

держава (або через авторитарний примус, або через «власні рішення» і право 

більшості при демократії), то тут «універсальні принципи» – річ небажана, 

адже, можемо продовжити думку П. Феєрабенда, не вони служать підтримкою 

для нас, а ми виконуємо роль ресурсу самовідтворення для таких принципів. 

Така ж «силувана універсальність», за цією логікою, шкідлива й для науки, 

адже, позірно звеличуючи її, перетворюючи її на «Науку», вона насправді лише 

маніпулює як самими науковцями, так і цілою історією науки: «“наука” як 

єдина уніформна сутність – це метафізичний монстр, а не історичний факт» 

[104, с. 264]. Універсальний світогляд, підсумовує П. Феєрабенд, – це 

переважно «або метафізична гіпотеза, яка намагається передбачити майбутню 

єдність, або дидактична підробка», також він може бути «спробою […] 

показати, що синтезу вже досягнуто» [104, с. 154]. 

У працях П. Феєрабенда ми простежуємо зближення понять «анархізму» й 

«плюралізму». На перший погляд, це видається дуже доречним, адже одне 

поняття ілюструє, роз’яснює й доповнює інше та навпаки: «анархізм» 

загострює й інтригує в дискусії про множинність, а «плюралізм», зі свого боку, 

немов стримує анархію, обмежуючи її концептом «епістемологічного 
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анархізму». Втім, анархічність підходу П. Феєрабенда – це те, що завжди 

збурювало інтерес його критиків і відтак ставило під удар і його апеляції до 

плюралізму в науці. Наведемо кілька прикладів. Сучасний німецький дослідник 

Ганс-Йорг Райнбергер вважає, що у порівнянні з іншими досліджуваними ним 

мислителями саме П. Феєрабенду вдалося найбільш вдало розробити уявлення 

про те, як саме науки досягали вищих рівнів розвитку [191, с. 62-63]. Натомість 

Ян Гакінг переконаний, що з цим дослідницьким завданням П. Феєрабенду не 

вдалося в повній мірі впоратися саме через надто патетичний акцент на 

плюралізмі (звісно ж, вкупі з анархізмом і через анархізм). Критик звертається 

до автора «Науки у вільному суспільстві» як до того, хто не вписується в ідею й 

суть соціальної конструкції [132, с. 96]. Свого часу нашу увагу також привабив 

текст виступу біолога, професора Мельнбурнзького університету Джона 

Вілкінса [215]. Він не приховує, що критикує власного наставника й звертає 

увагу на те, що був одним з останніх учнів П. Феєрабенда [216]. Виступ 

Дж. Вілкінса, активного наукового блогера, виголошений ним 2007 р., цікавий 

як продовження дискусії про наукові та соціокультурні погляди 

епістемологічного анархіста (детальніше див. наш переклад тексту виступу 

Дж. Вілкінса «Ліки від Фейєрабенда: наївність і сучасний наступ демократії на 

науку» та післямову до нього у науковому збірнику «Актуальні проблеми 

духовності», 2013 рік [10]). Відповідаючи своєму колезі з Австралійського 

національного університету Дж. Гроссману, котрий висловив доволі поширену 

думку про те, що роль П. Феєрабенда обмежується дадаїзмом і не досягає 

ширшого анархістського розмаху, Дж. Вілкінс розглянув епістемологічно-

анархічні ідеї П. Феєрабенда більш критично, а саме – як посутньо помилкову 

позицію. «Легковажність» дадаїстських словесних етюдів останнього 

Дж. Вілкінс не сприймає і докоряє своєму колишньому ментору за 

недалекоглядність та спрощення. Зокрема це стосується вимоги П. Феєрабенда 

«відокремити науку від держави» й позбавити її привілейованого статусу. 

Дж. Вілкінс пише на початку ХХІ ст., з позицій критика політики 

республіканської партії США, котра, на його думку, розпочала справжній 
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наступ на науку й регрес демократії. Він переконаний: за умов, що склалися в 

соціально-політичній сфері на цей час П. Феєрабенд мусив би «розкаятися» й 

пристати на бік розуму [10, с. 185–187]. На часткове «розкаяння» чи то, 

доречніше сказати, позірне послаблення сильної тези натрапляємо в 

«Завоюванні достатку». П. Феєрабенд погоджується-таки на визнання 

«спеціального статуту» для науки, втім у звичний для себе іронічний спосіб: «у 

світі, сповненому продуктів науки, вченим може бути надано особливий статус 

– такий самий, як в час соціального безладу мали поплічники й генерали, або 

такий, який мали священики тоді, коли бути громадянином означало належати 

до церкви» [104, с. 160]. По суті ж, це доволі показово, адже, за 

П. Феєрабендом, не існує непохитних авторитетів і апріорно вірогідніших 

альтернатив. 

Продовжуючи думку історика А. Дірліка, можна зауважити, що 

П. Феєрабенд – усього лише один з цілої шереги представників «еклектичної 

контркультури» [96] кінця ХХ ст., якого – передусім за його погляди щодо 

понять об’єктивності, розуму та науки – нескладно вписати в коло 

популяризаторів постмодерної протисистемності та антиутопічності. Але, щоб 

з’ясувати, як таке вписування стало можливим, ми й звертаємося до джерел, з 

яких виросли «анархічні» погляди П. Феєрабенда. Виявляється, що спершу 

замислитися про «абстрактні процедури», якими керуються як наука, так і 

філософія, майбутнього епістемологічного анархіста наштовхнуло прочитання 

в на початку 1950-х рр. «Філософських досліджень» Людвіґа Вітґенштайна. 

Крім того, важливу роль відіграла також взаємодія П. Феєрабенда зі спадком 

неопозитивізму та ідеями Віденського гуртка. Під час навчання у Відні 

майбутній філософ був активним членом університетського товариства, яким 

опікувався його викладач Віктор Крафт – австрійський філософ, який був 

одним з представників цього інтелектуального кола. Далі значним був 

лондонський період, позначений студіюванням філософії науки під егідою 

К. Поппера та найбільш плідний період викладання філософсько-наукових 

дисциплін у США. Далі нам варто зосередити увагу на аналізі дискусій, беручи 
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участь в яких П. Феєрабенд кристалізував свою позицію як прихильника 

радикального плюралізму теорій та методологій наукового пізнання. 

 

1.2.  Епістемологічний анархізм П. Феєрабенда – філософування на межі 

традицій 

1.2.1.  Епістемологічний анархізм на тлі розрізнення аналітичної та 

континентальної філософій 

Сучасна західна філософія все ще продовжує почасти сприйматися як 

мережа більш або менш впорядкованих шкіл, течій, напрямів, що великою 

мірою радше відображають певні «ідеальні типи», ніж фактичні розподіли за 

поглядами. Мислитель (наприклад, Л. Вітґенштайн чи М. Гайдеґер), що його 

часом розглядають в контексті певної групи (наприклад, Віденський гурток чи 

філософи-екзистенціалісти) може себе з нею й не асоціювати. Втім, навіть 

попри всю їхню умовність та неостаточність, уявлення про певні напрями (і 

ширше – інтелектуальні традиції) не виходять з ужитку. Крім того, в 

конгломераті цих традицій складно уявити справжню відособленість думки, 

адже філософування – це, погодьмося з висновками філософів-герменевтів, 

завжди таке мислення, яке здійснюється завдяки комусь, через когось і 

всупереч комусь. Що більше сплутуються зв’язки предметів, об’єктів та підстав 

для філософського інтересу, то важче з’ясувати, чому та чи інша позиція 

постала саме в такому вигляді й чому аргументи, що на позір торкаються однієї 

сфери, насправді можуть мати значно глибші корені й вражати далеко за межі 

безпосередніх апеляцій. Недарма впоратися з власними «вихідними позиціями» 

(заданими контекстуально, історично, культурно та завдяки освіті) – одне із 

завдань дослідника, який аналізує будь-який із філософських підходів – навіть 

якщо той не є значно віддаленим часово. Сучасне «повернення простору» 

(вдамося тут до вдалого, на нашу думку, формулювання з однойменної статті 

Антона Котенка10), свідчить про те, що відстань справді може бути доброю 

                                                           
10 Український історик А. Котенко в статті «Повернення простору», що вміщена в 15 номері «Українського 

гуманітарного огляду», звертає увагу перш за все на дискусії навколо «нової просторової історії» (з огляду на 
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геометричною аналогією до часу, а її подолання навіть у буквальному сенсі 

повертає відчуття розриву так, що концепт space gaps повноправно можна 

поставити в один ряд з time gaps. 

Саме тому, розглядаючи епістемологічний анархізм П. Феєрабенда як явище 

у філософії другої половини ХХ ст., ми звертаємо увагу на контекст, в якому 

він з’явився та розвивався. Задля цього ми мусимо зауважити таку обставину, 

як розрив між «континентальною» й «аналітичною» лініями філософування. 

Наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. гостро відчувається потреба з’ясувати, 

якого вигляду набула філософія: чи перейшла вона повністю у «стан» 

постмодерну (вираз «стан постмодерну», як відомо, міцно закріплюється у 

філософських словниках різних традицій після виходу 1979 р. праці Жана-

Франсуа Ліотара з однойменною назвою) чи, навпаки, залишається частиною 

«модерну як незавершеного проекту» (за визначенням німецького соціального 

філософа Юрґена Габермаса). Що і як визначає статус філософії за сучасних 

умов спробуємо з’ясувати, порівнявши два доволі цікаві й актуальні, на нашу 

думку, погляди. Перший з них звернений не «всередину» традиції, а є 

підступом «зовні». Таким чином, цей погляд є прикладом інтелектуальної 

інтервенції, з якою так чи інакше стикається будь-який дослідник. Отже, 

звернемо нашу увагу на збірник «Американський філософ» (1994 р.) [1] 

авторства італійської дослідниці Джованни Боррадорі. Для порівняння 

розглянемо стилістично відмінну працю – короткий «Вступ до континентальної 

філософії» (2001 р.) британця Саймона Крічлі [25]. 

Дж. Боррадорі поставила перед собою доволі амбітну мету: спробувати 

«реконструювати портрет американської філософії» попри «“атлантичну стіну” 

взаємного нерозуміння» [1, с. 9]. Їй це вдається мірою подоланню space gap – 

просторового розриву. Дослідниця мандрує, почуваючи себе майже сучасним 

Алексісом де Токвілем, і намагається «укласти нову карту американської 

філософської культури», чільне місце на якій посідає «постаналітична 

філософія». Префікс «пост» з’являється, за її словами, невипадково: ще 1985 

                                                                                                                                                                                                 
запропонований Едвардом Сожа термін просторовий поворот). В контексті нашого дослідження цікавою є 

сама артикуляція ідеї повернення до «територіалізації» замість «надто темпоралізованого наративу [24, с. 49]. 
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року світ побачила книжка з відповідною назвою. Її редакторами стали Джон 

Райчман та Корнел Вест. Вони вже тоді сформулювали «загальну тенденцію» 

до «подолання спеціалізації», до «відродження інтересу до історії, якого в 

аналітичній традиції не було» [1, с. 10–12]. Історія ж аналітичної традиції, як 

відомо, розпочалася на європейському континенті. Аналітичний поворот 1930-х 

рр. Дж. Боррадорі небезпідставно навиває «пригодою», адже він спричинився 

до, скажімо, нової колонізації Америки, щоправда, не агресивної, а вимушеної 

– колонізації вигнанцями. Дж. Боррадорі доречно підкреслює, що відродження 

інтересу до логіки й математики в США розпочали «європейські емігранти», 

мислителі, упосліджені нацизмом. 

На її думку, шлях до «об’єднання США та Європи» пролягає через дуже 

важливу для всієї сучасної філософії особистість – Віларда Ван Ормана Квайна, 

котрий «у 1932 році приїхав до Відня, щоб навчатися [математичній логіці] у 

великих австрійських мислителів», причому на той час він уже мав захищену 

докторську дисертацію в Гарвардському університеті, де навчався «у англійців 

Льюїса і Вайтхеда» [1, с. 14–15]. Європейський панлогізм та лінгвістичні 

дослідження мігрували до Америки, чим спричинили до «розлому остову 

американської філософії» й посприяли розвитку своєрідного нового 

енциклопедизму вже на теренах «нового світу». Це було фіаско «раніше 

поширених у США трансценденталістського й прагматистського напрямів», 

підкреслює Дж. Боррадорі, а ще – це спричинило «ізоляціонізм» аналітичної 

філософії. Зокрема, відстороненості останньої значно посприяв проект 

«Міжнародної енциклопедії уніфікованої науки» (кінець 1930-х років, 

Чиказький університет), відтак «філософія стала справою небагатьох – не 

лишивши й сліду від Емерсона та Дьюї». Загалом, професіоналізація, 

епістемологізація та відмежування від гуманітаристики (зокрема історії) стали 

підвалинами всієї аналітичної традиції (аж до сучасної, так званої, 

постаналітичної) [1, с. 16–17]. Така замкненість призвела до певного звуження 

сфер філософування й зрештою до появи «прірви» між аналітичним та 

континентальним способами й стилями філософування, яку зараз – з великими 
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труднощами – доводиться долати. Як приклад – ще один «вступ» до 

континентальної філософії, автор якої (Девід Вест), реконструюючи генеалогію 

континентальної філософії, має намір подолати ту, великою мірою штучну 

«етноцентричну» прірву, яка відділяє «аналітичну» філософію від 

«континентальної» філософії через тривале ігнорування першою післякантової 

традиції європейського філософування [214, с. 2–3]. 

 Зі свого боку, Дж. Боррадорі накреслює лише загальну тенденцію, в якій не 

все однозначно: і щодо тотальної ізоляції аналітичної філософії, і, звісно, щодо 

фіаско прагматизму. Той-таки В. Квайн – приклад спірності таких оцінок 

аналітичної філософії: у «Двох догмах емпіризму» він розвінчує логічний 

позитивізм, що, на думку Дж. Боррадорі, може свідчити на користь того, що 

сам В. Квайн – не лише аналітичний філософ, а й «перший постаналітик». Ба 

більше: В. Квайн лишився прагматиком, визнає Дж. Боррадорі11. Одразу 

звернемо увагу на те, що проблематика, котрою займався В. Квайн, торкається 

ще новочасного розуміння аналітичності, а потім і Кантового розрізнення на 

аналітичне і синтетичне в знанні. Аналітичне, як відомо, спирається лише на 

значення поза наявним досвідом (інакше кажучи, закладене в самому нашому 

розумі), натомість синтетичне свідчить про прив’язку до фактичності (або, як 

наголошував І. Кант, дає приріст знання). На цьому рівні проблема не 

вирішується. В. Квайн усвідомлює, що її суть полягає в тому, щоб зрозуміти, 

що таке аналітичне. Тож у нього «Salva veritate» (порятунок істини) 

перетворюється на «Salva analyticitate» (порятунок аналітичного) [189]. Відтак, 

В. Квайн розглядає це питання з погляду мови, наголошуючи на тому, що ми не 

можемо усунути нелінгвістичний (фактичний) компонент мови, отже й не 

можемо мати чистих аналітичних тверджень [189]. В такий спосіб В. Квайн 

заперечує і верифікаціоністську теорію істини, і радикальний редукціонізм 

(тобто позицію раннього Рудольфа Карнапа, який розбудовує свою семантику 

навколо надбудови величезної кількості метамов, «каркасів», які значно 

обтяжують емпірію [21, с. 318]). Нагадаємо, що В. Квайн виводить 

                                                           
11 На його «голістичну епістемологію» звертають увагу й українські дослідники (зокрема Михайло Мінаков, 

«Історія поняття досвіду» [38, с. 160]). 
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спростування двох усталених для філософії догм емпіризму: (1) поділ істин на 

аналітичні й синтетичні; (2) редукціонізм. Інакше кажучи, викриття двох догм 

виглядає так: якби чуттєвий досвід давав нам підтвердження (чи спростування) 

певного висловлювання, тоді у нас була б можливість говорити і про такий 

граничний випадок висловлювання, який би чим завгодно підтверджувався 

(тобто ми могли б вести мову про аналітичне, незалежне від досвіду 

висловлювання). Так В. Квайн, з одного боку, зберіг можливість філософії 

мови, але, з іншого боку, «не зруйнував третю догму емпіризму», вважає 

Дж. Боррадорі. Річ у тому, що В. Квайн «не ставив під сумнів законність 

епістемологічного суб’єкта» [1, с. 24]. Дж. Боррадорі звертається тут до 

Дональда Девідсона із тим, щоб виявити цю «третю догму» емпіризму: це 

можливо здійснити через «лінгвістичні проблеми інтерсуб'єктивності», адже 

мислити означає спілкуватися [1, с. 25]. А от латиноамериканський філософ 

науки Карлос Улісес Мулінес, для прикладу, «третьою догмою емпіризму» (а в 

нашому переліку – вже четвертою) вважає строге розрізнення дискурсу на 

нормативний та дескриптивний. З огляду на те, що хибно вважати історію 

науки суто дескриптивною, а філософію науки – суто нормативною, К. Мулінес 

наголошує: «Ця догма не лише впливає на осмислення стосунку між історією та 

філософією науки – вона проникла в усю сучасну аналітичну філософію» [160, 

с. 290]. Це означає, що насправді як філософія, так і історія науки (як і численні 

інші дисципліни) використовують насправді «той самий вид дискурсу» – 

«інтерпретацію» або ж «реконструкцію» [160, с. 291]. 

Вважаємо за доцільне також звернути увагу на статтю В. Квайна 

«Натуралізована епістемологія» [188]. Автор черговий раз наголошує на 

незвідності обґрунтувань істин природи до логіко-математичних істин. Так 

В. Квайн реабілітує епістемологію, яка вже втратила псевдо-надійні основи 

виведення істини з чуттєвих даних і пропонує їй стати в ряди підрозділів 

психології. В. Квайн говорить про дескриптивну епістемологію (таким для 

нього є варіант філософії-терапії), зараховує цю дисципліну до психологічних і 

наголошує, що не існує остаточного значення того чи іншого висловлювання 
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(під сумнів ставиться, разом з тим, і можливість радикального перекладу – втім, 

попри велику варіативність перекладу, строго В. Квайн не заперечує його 

можливості й навіть умовно дає, наприклад, ескімосам шанс зрозуміти Канта 

«через кілька сотень років» [188]). Так філософ відходить від нормативності 

остаточного обґрунтування, яке епістемологи завжди намагалися протиставити 

скептикам, щоб ствердити ідею істини. 

Як відомо, впродовж другої половини ХХ ст. скептицизм в епістемології 

набував різних форм. І в цьому плані феномен «епістемологічного анархізму» 

може сприйматися як доволі природний (хоча й дещо гіперболізований) 

результат критики нормативізму. Те, яким бачить вирішення епістемологічної 

проблематики П. Феєрабенд, ми, перефразовуючи І. Канта, пропонуємо 

схарактеризувати так: обмежити раціональність задля того, щоб надати місце 

для позараціонального (або ж раціонального par excellence). Йдеться тут не про 

чергового роду містицизм12, а, перш за все, про декодування самого поняття 

«раціонального» крізь призму цінностей, котрі зумовлюють прогресивістський 

погляд на розвиток науки. Насправді ж відхилення іноді справляють дуже 

значний вплив на наукову картину світу. Сам П. Феєрабенд, аналізуючи історію 

науки, доходить такого висновку: «девіантності», «помилки» і хаос, опортунізм 

чи недбалість можуть зрештою виявитися «передумовами прогресу» [102, с. 

158]. 

Принагідно також варто зауважити, що інтерес до проблематики аналітичної 

філософії (точніше, аналітичної традиції) зростає й в українських філософських 

колах. Звернемо увагу на антологію українськомовних перекладів праць 

вибраних аналітичних філософів (вийшла 2014 р.) [2]. Доречно підкреслити, що 

сама концепція видання полягає в тому, щоб презентувати певну логіку 

розвитку аналітичної традиції. При цьому упорядники не обмежилися 

витоками, а зосередилися на сучасному стані розвитку англо-американської 

традиції філософування. Відповідно, їхньою метою було накреслили «коло 

                                                           
12 Щоправда, виносячи за дужки проблематику містичного, ми не маємо на меті недооцінити увагу 

П. Феєрабенда нього. Чимало уваги підкресленню певної «містичної» несхоплюваності сутності буття 

(«остаточної реальності») за допомогою науки чи будь-чого іншого приділено П. Феєрабендом у «Завоюванні 

достатку» та «Тиранії науки».           
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визначальних для сучасної аналітичної філософії за останні 50 років проблем» 

[2, с. 6]. Серед обширу тем, які привертають увагу сучасних аналітичних 

філософів, було обрано такі «ключові та сутніснотворчі», як філософія мови, 

аналітична епістемологія, філософія свідомості та філософія штучного 

інтелекту [2, с. 7]. Заслуговує уваги думка про те, що сучасна аналітична 

філософія (тобто те, що Дж. Боррадорі слідом за Дж. Райчманом та К. Вестом 

називає «постаналітичною філософією») страждає від «надмірної 

суб’єктивізації категорії значення», що природно вилилося в «релятивізм і 

анархізм в епістемології», а «плюралістичність підходів» взагалі знівелювала 

«аналіз у межах логіко-математичного стандарту науковості» [2, с. 13]. 

Стверджуючи це, автор передмови до української антології Андрій Синиця 

визнає, що плюральність також і збагатила аналітичну філософію, тож «на 

сьогодні навіть годі перелічити усі питання, які є актуальними в аналітичній 

філософії» [2, с. 16]. Крім того, у коментарі до статті американського філософа 

Скотта Сомса А. Синиця цілком, на наш погляд, доречно зауважує: 

«Дослідження співвідношення значення і розуміння (курсив наш – Н.П.) 

відкрило перед аналітичною філософією можливість взаємодії з цілою низкою 

інших філософських напрямів, зокрема герменевтикою, теорією штучного 

інтелекту, комунікативною філософією» [2, с. 88]. 

Відтак, підхід епістемологічного анархізму П. Феєрабенда міг би слугувати 

упорядникам як маркер переходу (від нормативізму до його заперечення) в 

межах аналітичної філософії, втім, жоден із текстів останнього, на жаль, не 

увійшов до цього збірника. Дорікати авторам за таке збіднення теми ми не 

будемо, оскільки мета згаданого видання не претендувала на всеохопність 

тенденцій сучасної аналітичної філософії. Підкреслимо натомість, що тут 

представлено цілий перелік мислителів і напрямів, який свідчить про те, що 

аналітична філософія демонструє не занепад, а навпаки – розвиток. Зокрема 

подано важливі міркування щодо того, що включає аналітична філософія 

сьогодні. Переконливий, хоч і не вичерпний список має такий вигляд: 

постлінгвістична філософія, поствітґенштайнівська філософія, прагматико-
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когнітивна філософія, неформалістсько-аналітична філософія [2, с. 14–15]. 

Перелік розділів аналітичної філософії із префіксом «пост» можна 

продовжувати, зокрема з огляду на широку міждисциплінарність тем. Сама 

аналітична традиція розширюється, її межі розмиваються. І саме в такому 

контексті широкого й поліпарадигмального «західного» дискурсу доречно 

розглядати постать П. Феєрабенда, котрий відомий критикою цінностей та 

квазіцінностей сучасного собі суспільства. Тож, з одного боку, чи можна його 

епістемологічний анархізм зараховувати до аналітичної традиції? З іншого ж 

боку, якого впливу континентальної філософії він зазнав?13 Ці питання 

провокують іще одне, дуже посутнє: як співвідносяться дві традиції? Як ми й 

анонсували на початку цього підрозділу, звернемося до праці «поки-не-

класика» (за висловом його українського перекладача, філософа Вадима 

Менжуліна, [25, с. 8]) професора школи соціальних досліджень (Нью-Йорк, 

США) С. Крічлі «Вступ до континентальної філософії» (“Continental Philosophy: 

A Very Short Introduction”). 

В центрі уваги С. Крічлі – радикалізація протиставлення між аналітичною та 

континентальною філософією аж до конфлікту між сцієнтизмом та 

обскурантизмом відповідно. Дослідник обстоює «серединний шлях», що 

передбачає уникнення цих «згубних тенденцій» [25, с. 21]. На думку С. Крічлі, 

не так складно зрозуміти, де відбувається розрив: для цього варто 

проаналізувати статус сучасної філософії. Принциповим тут є те, що сучасні 

«професійні філософи» здебільшого кепкують над питанням про сенс життя чи 

«досягнення гарного та щасливого людського життя» [25, с. 24]: «Для 

сучасного професійного філософа філософія стає епістемологією [а не любов’ю 

до мудрості]», тобто перш за все «асоціюється з питаннями логіки та 

методології» [25, с. 26]. Філософія обслуговує пізнання – щонайперше, наукове 

пізнання; вона вже не «цариця наук», а радше – «вахтер, що чергує біля входу 

до кришталевого палацу науки» [25, с. 26]. Втім, з таким підходом виникають 

                                                           
13 Тут цікаво повернутися до вищезгаданого критика П. Феєрабенда Дж. Вілкінса, котрий наголошує на 

тому, що не варто ігнорувати доволі-таки значного впливу німецької класичної філософії на П. Феєрабенда 

[216]. 
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проблеми. Справа в тому, зауважує С. Крічлі, що «наукова концепція світу не 

долає розриву між знанням та мудрістю, а змушує нас відчувати цей розрив ще 

гостріше», що і становить сучасний «парадокс нігілізму» [25, с. 27]. Отже, 

маємо недорефлексований сцієнтизм, з яким аналітична філософія заперечує 

метафізику й ігнорує «класичні філософські питання». При цьому залишається 

прагнення до мудрості й пошуків істини, котре як необхідний регулятив все 

одно впливає на філософів-аналітиків. С. Крічлі справедливо заявляє, що в 

схему аналітичного сцієнтизму «не вписується» Л. Вітґенштайн. Ми ж можемо, 

з огляду на вищенаведене, додати, що в неї не вкладається і постать В. Квайна. 

Це означає, як доречно підкреслює той самий С. Крічлі, що спроба «подолання» 

розриву між знанням і мудрістю – це, перш за все, «необхідна умова будь-якого 

філософування», очевидно, не лише «континентального» [25, с. 32]. І тут 

важливо, що самі конструкти «аналітичної» та «континентальної» філософій є 

дуже умовними. С. Крічлі підкреслює: як певна цілість «континентальна 

філософія» була «винайдена» або ж «спроектована» в англо-американських 

академічних колах. До речі, якщо говорити про топоніміку, не менше 

«зовнішніх», «імпортних» елементів й у самої «аналітичної» філософії: її 

походження, як ми вже вище згадували, неможливо уявити без 

«німецькомовних коренів» [25, с. 48]. 

Щоб вирішити принаймні частину проблем сучасної філософії, яка попри 

значну кількість плідних зв’язків і взаємодій лишається доволі розрізненою, 

С. Крічлі звертається до праці С. Тулміна «Космополіс» (“Cosmopolis: The 

Hidden Agenda of Modernity”), що вийшла 1990 року. Останній дуже 

оптимістично, на думку С. Крічлі, реактуалізує «гуманістичний підхід», що 

тягнеться від часів Мішеля Монтеня, і передбачає «відродження практичної 

філософії» [25, с. 67]. Філософія ж як особливе «виховання дорослих», 

зауважує С. Крічлі, все одно повертається до найзагальніших питань, що 

єднають мудрість і пізнання – питань про справедливість, любов, життя [25, с. 

137]. У цьому – своєрідна, якщо можна її так назвати, «континентальність» 

аналітичної традиції, тобто замість протиставлення – радше доповнення і 
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розширення останньої. В такому разі не лише Л. Вітґенштайн, В. Квайн, а 

також і П. Феєрабенд перебуває на тонкій межі між двома шляхами 

філософування. Останній також відчував потребу в реабілітації людяності 

(humanity) й гармонії в контексті філософсько-наукового пізнання й розуміння 

суспільств, культур та традицій. Тим самим він, як нам здається, привертав 

увагу до приблизно до тієї ж теми, що й С. Тулмін у «Космополісі». Згадаймо і 

дещо пізнішу – вийшла 1999 року – «Соціальну конструкцію чого?» 

канадського філософа науки Яна Гакінга. Як і багато інших (справді доволі 

різноманітних) його праць, ця книжка демонструє думку про те, що в 

сучасному історико-філософському дискурсі йдеться про поглиблення уваги до 

особливостей «звільнення» чи «вивільнення» феноменів людських дій, цілей, 

цінностей пізнання при тому, що так звані «наукові війни», «комерціалізація 

науки» чи навіть «професіоналізація філософії» – це лише «конструкти», за 

якими є і нередукований зміст. А П. Феєрабенд, до якого Я. Гакінг найчастіше 

апелює передовсім як опонент, і є одним з критиків раціоналізму саме в такому 

розрізі. 

 

1.2.2. Постпозитивізм як «новий консенсус» 

Для сучасної філософії та історії науки (а ще більшою мірою – для історико-

філософських досліджень) принципове значення мають основні трансформації 

та віхи у розвитку епістемології. Започаткована і розвинена позитивізмом 

настанова на наукове пізнання як таке, що є альтернативою пізнанню 

філософському, не лише остаточно не зникла з філософії, а й навпаки – сама 

перетворилася на філософію. З логічного позитивізму розвинулася аналітична 

філософія, а постпозитивізм захопив історію та соціологію науки в 

філософсько-науковий дискурс. Концептуальний апарат науки, будучи 

перетвореним на адаптовані до здорового глузду концепції, втрачає свою 

термінологічну чіткість. Справді, як підкреслив Філіп Франк, все довшим стає 

ланцюг опосередкувань від значень буденної мови до наукових значень: якщо в 

ньютонівській механіці «маса» і «швидкість» були доволі близькими до значень 
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цих слів у мові «буденного здорового глузду», то вже «координати події» чи 

«координаторна матриця» в А. Ейнштейна значно далі від значень буденної 

мови, натомість «матерія» чи «свідомість» вже змаргіналізовані наукою [68, с. 

114]. Філософія загострено відчуває загрозу маргіналізації та часто реагує на 

це, як ми вже зазначали, тим, що з більшим чи меншим занепадництвом 

обмежує власні «метафізичні зазіхання» у різних форматах так званої «терапії». 

Але при цьому намагання будь-що не випустити рештки «раціональності» 

стимулюють епістемологічні еволюції чи навіть революції. Зокрема це значною 

мірою стосується сучасних тенденцій у філософії науки.  

Отже, якими ж були «умови переходу» до постпозитивізму? Такі 

дослідники, як Річард Бойд чи Дж.Д. Траут вбачають риси появи «нового (який 

вони схильні називати постпозитивістським – Н.П.) консенсусу», в постанні 

цілої низки чинників. Щонайперше зараховують такі: критика емпіризму; поява 

й розвиток (альтернативних до концепції референції Фреґе – Рассела) 

«натуралістичних», «каузальних» концепцій референції і концепцій визначення 

так званих натуральних видів (“natural kinds”); натуралізація епістемології; 

переформулювання «проблеми Г’юма» (проблеми причиновості); посилення 

впливу історії науки на філософію науки; поява нередукціоністського зв’язку 

між так званими «спеціальними науками» (зокрема біологія, психологія, 

історія) та фізикою [204, с. xiі]. Звісно, такий консенсус не можна назвати 

«доктринальним». І це має важливе значення, оскільки в межах саме таким 

чином схарактеризованого консенсусу будь-яка «адекватна загальна 

філософська концепція» чи «стратегія аргументації» має право «доступу» і 

долучення до філософської і наукової проблематики [204, с. xi]. 

Постпозитивізм – це і той набір стратегій аргументації, що перш за все 

прямують до більш ретельного й широкого розмірковування над науковим 

пізнанням. Ситуацію, що склалася в філософії напередодні появи такого 

постпозитивістського «консенсусу», на нашу думку, влучно схарактеризував 

мислитель-католик Дітріх фон Гільдебранд, автор праці «Що таке філософія?» 

(вийшла 1960 року). «Філософія, – наголошує Д. фон Гільдебранд, – 
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маргіналізується», і відбувається це саме тоді, коли «потреба в правдивій 

філософії» така нагальна, як ніколи раніше [11, с. 27]. Провину за це філософ 

покладає на позитивістів, які «відцурались від правдиво філософського 

розгляду питань на користь емпіричного методу фактуального спостереження» 

[11, с. 25] і яким «бракує специфічно філософської вправності» [11, с. 26]. 

Звісно, це зовсім не означає, що їм бракує розуму – навпаки, інтелектуальний 

потенціал «формалізованих розумів» логіків значний. Втім, позитивізм, а разом 

з ним і релятивізм та номіналізм Д. фон Гільдебранд називає 

«псевдофілософіями», що скинули метафізику й релігію, а перевагу віддали 

емпіричним наукам, що все глибше «дегуманізує», замикає людину в «чорно-

білому світі» лабораторних, а не «фундаментальних» автентичностей 

«людського особового (точніше, особистого. – Н.П.) життя» [11, с. 27]. Автор, 

по суті, замислює маніфест «реабілітації філософії», який закликатиме 

повернутися до філософування у справді «філософський спосіб» [11, с. 28]. 

Погляд, запропонований і розвинений Д. фон Гільдебрандом, мав, як визнає і 

сам автор, провокативний характер і був запрошенням до дискусії, зокрема 

такої, котра у подальші часи розвинулася саме в постпозитивізмі вже навколо 

кризи раціональності. Так само відверто провокативним був і проект 

«епістемологічного анархізму», започаткований П. Феєрабендом вже не ззовні, 

а зсередини філософії науки. У власний спосіб він також проблематизував 

філософічність «філософії». 

Аналізуючи принагідно ті ознаки постання «нового консенсусу», що дають 

змогу говорити про постпозитивізм, є сенс окремо зупинитися на 

переформулюванні проблеми визначення знання. Її було реактуалізовано у 

форматі так званої «проблеми Ґетьє», що її викладено в статті американського 

філософа Едмунда Ґетьє «Чи є знанням обґрунтована істинна гадка?» (1963 р.) 

[125]. Наводячи лише два короткі приклади (один із застосуванням кон’юнкції, 

а інший – диз’юнкції), Е. Ґетьє показує, що формула «обґрунтованого істинного 

переконання» не працює: ми можемо випадково вгадати істину, при цьому не 

може йтися про одержання знання (для того, щоб показати цей парадокс один із 
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засновків в обох прикладах мусить бути хибний, а висновок – істинний). 

Вочевидь, розв’язання або зняття проблеми не передбачалося – скептицизм 

щодо пізнання, як відомо, окреслив ще Девід Г’юм. Обмеженість нашого 

пізнання лише спостереженнями свідчить про те, що насправді немає підстав 

говорити про реальність чогось поза тим, що ми сприймаємо за допомогою 

чуттів. Так реальність якихось «достеменних наукових фактів» потрапляє під 

великий сумнів. Що таке факти, як не наші власні «винаходи»? Захистити 

реалізм і незалежне існування фактів у зовнішньому світі, як відомо, доволі 

буквально намагався на початку ХХ ст. Дж.-Е. Мур за допомогою демонстрації 

існування у цьому «зовнішньому світі» власних рук [163]. Це навіть може 

нагадати той наочний «доказ» руху, який навів Діоген у відповідь на апорії 

Зенона. Проблематикою реалізму у площині науки займається вищезгаданий 

канадський філософ науки Я. Гакінг. У «Репрезентації і втручанні» він описує 

два рівні наукового реалізму. До них належать реалізм щодо об’єктів та реалізм 

щодо теорій; при цьому, якщо другий справді складно обґрунтувати, то реалізм 

щодо об’єктів обґрунтувати все-таки можливо [131, c. 263]. Відтак, реалізм у 

науковому пізнанні – це значною мірою питання визначення реалізму. 

Підтверджують це, серед інших, сучасні мислителі Гейккі Патомакі та Колін 

Вайт у статті «Після постпозитивізму» (2000 рік): оскільки «для того, щоб 

знання (і епістемологія) було можливе, кожна теорія знання також має логічно 

передбачати теорію того, на що схожий світ (онтологію)» [175, с. 223], тому 

«питання не в тому, чи варто бути реалістом, а в тому, якого виду реалістом» 

[175, с. 218]. 

 

1.2.3. П. Феєрабенд vs. Карл Поппер: «анархічний» відгук на позицію 

«критичного раціоналізму» 

Філософія науки, що зблизилася з історією науки, своїм завданням вважає 

якомога більш адекватне пояснення підстав і критеріїв вибору вченими тих чи 

інших наукових теорій з огляду на теоретичний, культурний, соціально-

історичний контекст. Епістемологічний анархізм П. Феєрабенда, попри те, що 
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його автор всіляко наголошував, що тут не йдеться про дотримання жодної 

«позиції» чи «стандартів раціональності», теж має своє методологічне ядро. На 

противагу еволюційному елімінативізму він підтримує настанову на «чіпкість» 

або ж стійкість, впертість (tenacity) теорій. Цим доповнюється притаманний 

його підходові радикальний теоретичний і методологічний плюралізм. Деякі 

історики та філософи науки поділяють думку, що «історичні приклади 

витіснених теорій» можна поділити на дві категорії так званих dead letters та 

theories emeritus (перші, відповідно, можуть прислужитися лише «історикам-

антикварам», а другі все ще «продовжують відігравати роль в освіті й 

дослідженнях математиків та фізиків») з тим, що «емпірична адекватність» 

перших вичерпана, а других ще має прогностичну силу [82, с. 130]. Відповідно 

ж до Феєрабендової настанови на стійкість теорії, полиці «істориків-

антикварів» мають не дуже багато шансів вкритися вічним пилом. Це дещо 

нагадує те, як Мішель Фуко описує потребу археологічних занурень в історію з 

метою пошуку там «запроваджених у наше тіло спадкоємностей» [69, с. 168–

169], тих «післяобразів», що мають вплив на нас, навіть якщо вони видаються 

певний час непомітними чи непродуктивними. П. Феєрабенд висловлює 

незгоду з думкою К. Поппера про те, що усунення попередніх теорій може бути 

остаточним: будь-яке яскраве відкриття чи поява цілої нової теорії ніколи не є 

щасливим кінцем досліджень, а все одно потребує (і перебуває в середовищі) 

контріндуктивної побудови альтернативних теорій [30, c. 421]; при цьому, з 

певних причин «відкинуті» теорії нікуди не зникають. На думку П. Феєрабенда, 

будь-які теорії (навіть ті, які можуть сьогодні вважатися застарілими через 

абсурдність чи невідповідність «фактам»), «спроможні поліпшити наше 

знання». Відповідно, насправді не є раціональним (а якщо є, то нам доведеться 

сказати: «Прощавай, раціональносте») вважати, що наука прогресує через 

прийняття тих теорій, що відповідають фактам і відкидання тих, що їм не 

відповідають, адже «в науці немає голих фактів» (усі вони теоретичні). 

Принагідно згадаємо, що 1978 р., за три роки після публікації першого видання 

«Проти методу» (нагадаємо, друге вийшло аж у 1988 р. [101]), П. Феєрабенд, 
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відповідаючи на закиди своїх критиків Вільяма Селларса, Гіларі Патнема й Дж. 

Дж. Смарта, обґрунтовує власний принцип проліферації наукових теорій як 

такий, що має на меті підвищити рівень перевірюваності знання й наголошує на 

необхідності збереження попередніх теорій, оскільки вони принципово важливі 

як такі, що «роблять внесок у зміст своїх переможних суперниць» [30, с. 421]. 

В контексті суперечок П. Феєрабенда з К. Поппером дуже важливий ще 

один сюжет, про який, на наш погляд, доволі влучно висловився канадський 

професор-релігієзнавець Г’юго Мейнелл. Йдеться про критику непослідовності 

тих, хто розвиває «вишуканий фальсифікаціонізм» (як-от, І. Лакатос): якщо ми 

погоджуємося не відкидати теорію (чи, точніше, регресивну дослідницьку 

програму) та одразу даємо їй шанс виявити сили «перед обличчям конфліктних 

до неї спостережень і експериментальних результатів», то чому ми маємо 

застосовувати принцип стійкості теорій лише впродовж «певного часового 

ліміту»? Адже, «якщо можна почекати, то чому б не почекати довше?» [161, с. 

243]14.  

Такими є основні положення, що дають П. Феєрабенду підстави виступати 

проти, на його переконання, «все ще наївного», фальсифікаціонізму К. Поппера 

та його послідовників, які намагалися вдосконалити критичний раціоналізм. 

Варто також зазначити, що критикуючи методологію К. Поппера, П. Феєрабенд 

намагається показати і його неоригінальність: «Сьогодні, відповідно до думки 

багатьох професорів філософії, саме К. Поппер запропонував проліферацію як 

інструмент критики. Насправді ж першим філософом (саме філософом, а не 

лише професором), який увів проліферацію як інструмент критики був Дж.-

Ст. Міль (есей «Про свободу») […] Знову ж таки, це Дж.-Ст. Міль підкреслив і 

важливість негативних аргументів» [174]. 

Вважаємо за доцільне зауважити, що переймаючи досвід Ернста Маха, а 

також – Людвіґа Больцмана, Людвіґа Вітґенштайна, Альберта Ейнштейна як 

інструменти «контр-пам’яті», що дають змогу зайнятися свого роду 

                                                           
14 Інше питання – коли варто зважитися припинити сподівання, тобто що має стати регулятивним 

принципом для відкидання теорій? На це запитання у П. Феєрабенда складно знайти відповідь [129, с. 116].   
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«археологією знання», тобто поглянути на історію науки не стільки як на 

поступальну і логічно цілісну традицію, скільки як на арену різних 

«епістемологічних розривів», П. Феєрабенд доходить висновку: успішне 

наукове дослідження не передбачає неухильного слідування загальним і сталим 

стандартам [107, с. 281]. Скажімо, Галілео Галілей, на його – доволі дискусійне 

– переконання, таким стандартам не слідував. За аналогією до так 

проінтерпретованої діяльності Галілея П. Феєрабенд накреслює програму 

своєрідної вільної творчості і для сучасних вчених. Розвиток науки, на його 

думку, є максимально продуктивним лише за тих умов, якщо це справжній 

дослідницький процес, а не замкнена «теорія науки» [107, с. 281, 284–285]. 

Отже, якщо наукові теорії дійсно спроможні існувати й розвиватися (а це 

очевидно з огляду на історію науки), то теорія науки – це лише фантом, 

абстракція, яку саме так і варто розуміти. За таку позицію П. Феєрабенд 

зазнавав суворої критики: його «гедоністичну проліферацію теорій» вважають 

цілком співмірною із критикованим ним самим політичним анархізмом – до 

появи такого порівняння призводить апеляція П. Феєрабенда до діалектичного 

матеріалізму (у «Проти методу»). Мабуть, особливо суворим є припущення, 

згідно з яким насправді запропонована ним «проліферація» – це усього лише 

незрозуміла і невпорядкована «мішанина», єдине призначення якої – 

обслуговування інтересів самого П. Феєрабенда, зокрема й у випадку з 

тлумаченням спадщини Галілея, де «П. Феєрабенд знаходить лише те, що хоче 

сам, а не те, що там дійсно є» [158, с. 64–65]. 

Варто детальніше зупинитися на тих обставинах, за яких П. Феєрабенд 

розпочав свій наступ на вчення К. Поппера. Познайомилися майбутні опоненти 

ще 1948 року, на семінарах Австрійського університетського товариства 

(Austrian College Society) в Альпбаху. До переїзду в Лондон П. Феєрабенд 

навчався у Відні в Австрійському інституті історичних досліджень (Institut für 

Österreichische Geschichtsforschung): спершу вивчав історію й соціологію, але 

згодом і в основному – фізику. Важливо також зазначити, що наукою інтереси 

молодого П. Феєрабенда не обмежувалися: це були і театр (П. Феєрабенд у 
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своїй автобіографії значно пізніше зізнавався, що навіть трохи шкодував, що 

відмовився стати асистентом Бертольда Брехта, коли така нагода була: «Я був 

би радий, – писав П. Феєрабенд, – дізнатися більше про театр, та ще й від такої 

надзвичайної людини» [109, с. 73]), і опера (сам П. Феєрабенд також мав певні 

нахили до співу: записи його голосу збережені, а з деякими з них можна 

ознайомитися, наприклад, на сайті благодійного Фонду імені Пола Феєрабенда 

[176]), і симфонічна музика (навіть серйозно травмований після участі в Другій 

Світовій війні – на долю П. Феєрабенда припало воювати на боці гітлерівських 

військ і навіть дослужитися від лейтенанта до майора та заробити орден 

Залізного хреста [185] – він міг стоячи на милицях вислухати цілий концерт, на 

якому виконували його улюблену восьму симфонію австрійського композитора 

Антона Брукнера [109, с. 68]). 

Із суто філософської точки зору найважливішим надбанням австрійського 

періоду для П. Феєрабенда стало знайомство зі спадком Віденського кола – 

завдяки активній участі в роботі наукового гуртка під керівництвом Віктора 

Крафта (1949 рік) [185]. Саме В. Крафт керував дисертаційним дослідженням 

П. Феєрабенда «Про теорію базових тверджень» (“Zur Theorie der Basissätze”). 

Ця робота торкалася критики проблем неопозитивізму, а її тези активно 

обговорювалася в гуртку В. Крафта ще з 1949 року [173, с. 171]. Зокрема 

йшлося й про надалі дуже помітну в дискусіях між Т. Куном і П. Феєрабендом 

проблематику неспівмірності. Особливо важливим, як зауважує Е. Обергайм, 

тут було спілкування з Елізабет Енскомб щодо «фундаментальної ролі 

спостереження у позитивістській філософії», що, ставлячи за вимогу 

перевірюваність, насправді потрапляє в пастку «неперевірюваності», оскільки, 

як наголошував П. Феєрабенд, фундамент для тверджень про спостереження у 

позитивістів закритий для перевірки, тому «метафізичний» [173, с. 172]. 

1951 року, успішно захистивши дисертацію, П. Феєрабенд отримав 

стипендію Британської ради з перспективою продовжити навчання в 

Кембриджському університеті. Керівником майбутній епістемологічний 

анархіст обрав Л. Вітґенштайна. Однак через передчасну смерть останнього 
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П. Феєрабендові випало далі навчатися під егідою К. Поппера – в Лондонській 

школі економіки та політичних наук упродовж 1951–1952 років. Аналізуючи 

автобіографію П. Феєрабенда «Вбиваючи час» (“Killing Time”), Дж. Престон 

відстежив, що формування критичного ставлення до К. Поппера відбувалося у 

П. Феєрабенда поступово й не завершилося навіть після того, як він переїхав 

викладати до США (Каліфорнійський університет у м. Берклі)15. 1958 р., вже 

перебуваючи в Америці, П. Феєрабенд робив спроби критикувати позитивізм 

«великою мірою на ґрунті фальсифікаціоністських поглядів К. Поппера» й 

обстоювати «підхід наукового реалізму щодо зв’язку між теорією та досвідом». 

Переламними стали 1965–1969 рр.: саме тоді відбувся перехід до «теоретичного 

плюралізму» і настав кінець його прихильності до емпіризму, що знайшло 

відображення передусім у таких працях, як «До нещодавньої критики 

взаємодоповнювальності» (“On a Recent Critique of Complementarity”) та «Наука 

без досвіду» (“Science Without Experience”) [185]. Саме після цього – упродовж 

1970-х років – настає розквіт епістемологічного анархізму: десятиріччя мине 

під знаком «Проти методу» (спершу, 1970 року вийшла «есеїстична версія» під 

назвою «Проти методу: нарис анархістської теорії пізнання» [185], а вже 1975 – 

канонічний варіант «Проти методу» – бестселер, що був перевиданий двічі ще 

за життя автора (1988 та 1993 рр.); 2010 р. вийшло посмертне, останнє на цей 

час перевидання праці – з передмовою Я. Гакінга). 

Уже К. Поппер відчував недовіру до того шляху обґрунтування, який 

посилався на позитивістське виведення об’єктивного знання про світ (тобто, 

відповідно, й науки) з чуттєвих даних. Але П. Феєрабенд пише, що той 

«наївний фальсифікаціонізм», що його висуває Поппер, не дав би сучасній 

науці навіть змоги розпочатися, нічого й казати про її можливий розвиток [100, 

с. 153–160]. Цю думку П. Феєрабенда часто згадують його критики (приміром,  

Дж. Агассі [78]) з метою підкреслити упередженість останнього щодо 

методології критичного раціоналізму. П. Феєрабенд же своє несхвальне 

                                                           
15 Сам же П. Феєрабенд у «Науці у вільному суспільстві» (1978 р.) пише, що вже 1948 року, коли він 

познайомився з К. Поппером в Альпбаху, останній привабив його «гумором», «журналістським викладом 

складного», «свободою думки», але не ідеями: К. Поппер видався майбутньому учневі «тривіальним», адже 

«дедуктивізм» був йому знайомий «ще від В. Крафта», а «фальсифікаціонізм – від Артура Марча» [64, с. 172].  
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ставлення обґрунтовує так: для того, щоб можна було в принципі 

сформулювати нову теорію (якщо, вона, як може доводити К. Поппер, 

«сфальсифікувала» попередню), потрібні факти, яких на початку вкрай 

недостатньо, тож необхідно зробити реверанс до старої теорії і звернути увагу 

на те, що з позицій попперіанства виглядає як «девіації», але насправді є 

наріжним для розвитку теорій, хоч і виходить за межі методологічних настанов 

[100, с. 160]. Тобто наука, вважає П. Феєрабенд, «є набагато більш 

розпливчастою й ірраціональною, ніж її методологічні зображення» [100, с. 

160]. У зв’язку з цим епістемологічний анархіст стає на радикально 

«антидогматичну» позицію та стверджує, що саме завдяки «пристрастям» і 

«упередженням», а також – «відхиленням» і «помилкам» (тут принагідним є 

часто цитоване висловлювання нобелівського лауреата з фізики Нільса Бора: 

«Експерт – це той, хто зробив усі помилки, що можливі у дуже вузькій сфері») і 

розвиваються теорії та науки. У П. Феєрабенда немає сумніву: наука 

розвивається перш за все завдяки тому, що в ній є людське, і в цьому вона 

перегукується з іншими культурними традиціями. Тож, оскільки «без хаосу 

немає пізнання» [100, с. 160], девіації тих, хто опікується науковими ідеями, за 

П. Феєрабендом, треба розглядати так само ретельно й серйозно, як і зміст 

самих теорій. 

На наш погляд, ця думка П. Феєрабенда може бути порівняна з ідеями, що 

висловлювалися за різних часів представниками дуже різних середовищ, а саме 

– американським соціологом Робертом Нізбетом (у праці 1983 року 

«Упередження: Філософський словник») та вітчизняним фахівцем Іваном 

Цехмістро (у праці «Голістична філософія науки», що була видана 2003 року). 

Перший аналізує проблематику прогресу, другий пише про кризу сцієнтизму. 

Р. Нізбет діагностує падіння підтримки прогресивізму через певне 

«розчарування а технології та науці», а також – через суттєвий вплив 

енвайронменталізму (руху на захист довкілля) і поступовий відхід від ідеї 

економічного зростання для всього світу. Ще одна підстава, на яку вказує 

американський науковець, – втрата Заходом повноправного домінування на 
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планеті [168, с. 242]. Втім, справжня причина занепаду ідеї прогресу пов’язана, 

на його переконання, із занепадом релігійності у ХХ ст. Дуже важливо, 

підкреслює Р. Нізбет, що прогрес – це не дітище модерну, а вкорінена в історії 

(ще від часів Античності й розвинена за часів християнства) ідея, що тісно 

асоціюється чи то з «духом часу», чи то з діалектикою ХІХ ст., чи то з іншими 

«сурогатами релігійного кредо» [168, с. 238–241]. Людська здатність до 

міфологізації, ритуалізації поступу (чи поступового, чи стрибкоподібного) 

підтримувала й віру в науку, ритуалізуючи останню, зокрема й через – як ми 

вже згадували, критиковане П. Феєрабендом – намагання телеологізувати 

прогрес. Ще виразнішою в цьому плані є позиція прихильника голістичної 

інтерпретації квантової механіки й голістстичного підходу у філософії науки 

І. Цехмістро. З огляду на очевидну опозицію до плюралістської настанови 

аналітичної філософії [74, с. 11], цікавим є порівняння голіста І. Цехмістро з 

радикальним плюралістом П. Феєрабендом. Цікаво, що український дослідник 

у власний спосіб реагує на ту проблематику, яка була важливою й для 

П. Феєрабенда та змусила його виголосити заклик до відділення науки від 

держави. І. Цехмістро привертає увагу до суттєвої ролі так званого 

«вертикального первня» у «структурі духовності» (тобто стосунку людини «до 

великої таємниці буття» – Бога, Абсолюту, Природи, Істини тощо [74, с. 14]). 

На перший погляд, філософ наближає до одного рівня науку та релігію, втім 

насправді він переконаний, що «сучасні форми» як релігії, так і атеїзму 

«втрачають свій сенс» [74, с. 269], тому його й цікавить не релігійне, а власне 

духовне. «Вертикальний первень», про який пише І. Цехмістро, доповнюючи 

його «горизонтальним» (а це – стосунок «людина – людина», який у своїй 

відірваності від вертикального призводить до криз на кшталт тієї, що від 

втілення просвітницьких ідеалів шалу за розумом у «науковому раціоналізмі» 

перейшла зрештою до культурного занепаду та «бездуховності» суспільства ХХ 

ст. [74, с. 14–15]), перегукується з тим, що Р. Нізбет вважає коренем жаги 

прогресу – справжньою, повноцінною людською природою, а не лише її 

плодами й проявами. Саме тому наука вже від початку включена у позанаукове 
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та надметодологічне. Отже, як демонструють приклади розглянутих нами 

позицій І. Цехмістро й Р. Нізбета, навіть поза радикальною плюралістичною 

настановою, до якої доходить П. Феєрабенд, його уявлення про позараціональні 

складові науки підтримані. 

Повертаючись до аналізу взаємин П. Феєрабенда з К. Поппером, в яких 

останній майже одночасно став і наставником, і інтелектуальним конкурентом 

першого, варто зазначити, що у цій суперечці важко шукати переможця, втім 

серед них двох саме К. Попперу вдалося привабити послідовників і 

конструктивних критиків. Багаторазово це демонструє учень і послідовник 

К. Поппера Джозеф Агассі. У нашій статті «Після постпозитивізму: 

філософська спадщина Пола Феєрабенда у дзеркалі критики» [44] ми 

розглядали нещодавно видану книжку Дж. Агассі «Карл Поппер та його відомі 

критики» (“Karl Popper and his Popular Critics”, 2014 р.). Цікаво, що, 

повертаючись до оцінки діяльності І. Лакатоса, Т. Куна й П. Феєрабенда, 

Дж. Агассі, як і в попередніх своїх статтях та виступах, намагається довести, 

що у суперечці «критичний раціоналізм vs. епістемологічний анархізм» навіть 

через півстоліття перевага остаточно залишилась на боці першого. 

Спробуємо з’ясувати підстави для такої певності. На відміну від 

П. Феєрабенда, який був критиком сучасників-раціоналістів, і Т. Куна, котрий 

критикував К. Поппера за зневагу до «психології дослідження» (що передбачає 

врахування не лише логічних, а й етичних максим), К. Поппер визнавав себе 

«об’єктивістом», прихильником «раціональності», був оптимістом щодо 

пошуків «істини» й послідовно відмежовувався від неприйнятної для себе 

позиції – релятивізму. «В науці, – писав Поппер, – критичне порівняння 

змагальних теорій, змагальних структур завжди можливе. […] У науці (і лише в 

науці) ми можемо говорити, що досягли справжнього прогресу: ми знаємо 

більше, ніж знали раніше» [181, c. 56–57]. І тоді як К. Поппер зберігає такий 

гносеологічний оптимізм, П. Феєрабенд («Проти методу») публічно вказує на 

те, що за умови, коли жодні раціональні методи (ні К. Поппера, ні І. Лакатоса, 

ні Т. Наґеля, ні К. Гемпеля, ні Р. Карнапа) не забезпечують остаточних 
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критеріїв пізнання, лишається тільки один вихід з ситуації – «естетичні оцінки» 

і судження смаку [65, с. 291]. 

Спробуємо тепер з’ясувати, що ж стало приводом для такої критики з боку 

П. Феєрабенда. Ще 1969 року професор Мічиганського університету США 

Генрік Сколимовський доречно звернув увагу на суть концепції К. Поппера: 

«жодне об’єктивне знання не буває безсумнівним, тому немає жодних 

первинних елементів знання», а також – «немає жодного найвищого методу, 

немає царського шляху до істини». На думку Г. Сколимовського, ідеї 

К. Поппера про динамізм науки зазнали у подальшому надмірної радикалізації, 

від якої К. Попперу довелося врешті-решт «захищатися». Прикладами такого 

роду зловживань стали позиції Т. Куна, І. Лакатоса, М. Полані, С. Тулміна і, 

вочевидь, П. Феєрабенда [75, с. 248]. Втім, це не означає, що К. Поппер був 

готовий полемізувати з ними усіма. Г. Сколимовський зауважує, що особливої 

серйозності поглядам такого опонента, як П. Феєрабенд, К. Поппер ніколи не 

надавав і не вважав за потрібне публічно з ним полемізувати [75, с. 285]. 

Відступивши від лінії, що її часом називають вдосконалення методології 

К. Поппера, П. Феєрабенд зазнав доволі жорсткої критики за «обстоювання 

відвертого скептицизму». На думку професора філософії Утрехтського 

університету (Нідерланди) Германа Філіпса, котрий присвятив ретельну увагу 

дослідженню статей П. Феєрабенда, що вміщені в третьому томі його 

«Філософських праць», епістемологічний анархіст поступово скотився до 

суцільного скептицизму щодо науки та наукового пізнання. Натякаючи на 

попперівську відмінність між прихильниками «закритого» і «відкритого» 

суспільства Г. Філіпс зауважує: на відміну від епістемологічно-анархічного 

періоду філософування, «у ранній період» П. Феєрабенд ще «помічав важливої 

різниці» між підходами тих людей, «що вірять у міфи, як-от доктрина Римо-

католицької церкви або марксизм», і «науковцями, які мають критичне 

ставлення до власних теорій» [178, c. 159]. П. Феєрабенд відходить від 

попперівського принципу фальсифікації (як мірила демаркації наукового та 

ненаукового) і замість нього запроваджує принцип проліферації ще на етапі, 
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коли він не відійшов від емпіризму (як ми вже зазначали вище, це було 

наприкінці 1960-х років, зокрема за часів публікації «Науки без досвіду» (1969 

р.)). На його думку, «хороший емпірик» не впадає у верифікацію й не шукає 

самих лише підтверджень своїй теорії (поки що це посутньо не суперечить 

підходові К. Поппера), а «працює з багатьма альтернативними теоріями». Саме 

в цьому полягає принцип теоретичної проліферації, що спершу був 

підтриманий вищезгаданим принципом стійкості теорій, а згодом підсилився у 

П. Феєрабенда також і принципом методологічної проліферації [182, с. 139]. 

Звернемо увагу на те, як Г. Філіпс викладає Феєрабендове обґрунтування 

уявлень про проліферацію та стійкість теорій: воно спирається, перш за все, на 

так зване «заперечення другого закону термодинаміки відкриттям 

броунівського руху», а саме на те, що лауреат Нобелівської премії з хімії, 

філософ Вільгельм Оствальд назвав «вічним двигуном другого типу» [178, с. 

160]. Втім, чи можна тут говорити про порушення другого закону? 

П. Феєрабенд черговий раз наштовхується на критику – за невігластво у фізиці. 

Однією з доволі свіжих праць, що торкаються цього питання, є «Наука в 

кривому дзеркалі» російського дослідника Д. Ю. Маніна, що вийшла 2008 року 

в одному зі спеціальних «Бюлетенів на захист науки». Критик висловлює 

доволі поширену думку: «З’ясувалося, що класики філософії науки ХХ ст. 

науки не розуміють» [35, с. 46]. В тому, що її «не розуміє» і П. Феєрабенд, 

Д. Ю. Манін не сумнівається, оскільки «вічним двигуном другого типу» 

броунівська частинка не є: якщо ж «філософи науки» дійсно «дуже люблять 

спростовувати закони природи», то це означає лише те, що в них з науковцями 

– різні цілі та цінності. «Філософи, – підкреслює дослідник, – вважають, що 

теорія відносності спростувала ньютонівську динаміку, а фізики – що довела її» 

[35, с. 49]. Причина, на його погляд, у тому, що філософія досі лише «ставить 

питання», але не відповідає на них. Власне філософії науки це стосується не 

меншою мірою, переконаний Д. Ю. Манін: «У цьому вона [філософія] 

відрізняється від науки і схожа на релігію» [35, с. 60]. Це, на його думку, 

означає, що роль філософії – це свого роду позиція «адвоката диявола», який 
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ставить «незручні питання», що лише проблематизують «очевидність». Єдина 

«невеличка» проблема – це невігластво філософів, яке заважає їм виконувати і 

таку функцію: з погляду науковця це не просто доволі помітно, а й, по суті, 

непоправно (один із прикладів, які наводить Д. Ю. Манін – це «Час картини 

світу» Мартіна Гайдеґера, де останній «плутає швидкість і прискорення в 

другому законі Ньютона») [35, с. 61]. 

«Хиба поспішних узагальнень» – це той недолік, яким докоряє 

П. Феєрабенду й Г. Філіпс, коли критикує епістемологічного анархіста за його 

надмірний скептицизм. Але на це у П. Феєрабенда все ж таки були певні 

підстави, адже в своїх уявленнях щодо динаміки наукового процесу серйозних 

методологічних обмежень не були позбавлені ані К. Поппер, ані Т. Кун. Якщо 

перший дивиться на історію науки як на «постійні революції», а другий – як на 

серію «зсувів» від «нормальної» до «революційної» науки, то П. Феєрабенд 

розглядає «переходи», що мають місце в науці, значно менш упереджено, або 

ж, як про це пише прихильник «еволюційного натуралістського реалізму» 

професор Університету м. Ньюкасл (Австралія) Кліф Гукер, з розумінням того, 

що «жоден окремий перехід в історії науки не буде схожий на жоден інший» 

[84, с. 94]. 

До речі, К. Гукер схвалює Феєрабендову критику ідеї «трьох світів» 

К. Поппера, аргументуючи це тим, що ця концепція відображає «дегенеративну 

фазу його [К. Поппера] дослідницької програми», оскільки так званий «третій 

світ» насправді «лише заморожує всі труднощі й обмеження формалістського 

розуму в його власних межах, закріплюючи їх в абстрактному авторитаризмі» 

[84, с. 90]. Зауважимо, що сам К. Поппер характеризує «третій світ» як «світ 

об’єктивно змісту мислення», що передбачає, на перший погляд, продовження 

«платонівської теорії форм або ідей», «об’єктивного духу Гегеля» або ж «теорії 

про універсум висловлювань» Бернарда Больцано. Втім, наголошує К. Поппер, 

його підхід відмінний від усіх трьох зазначених. Від Платонівської його теорія 

відрізняється тим, що «третій світ» К. Поппера не є «божественним, незмінним 

чи істинним», оскільки він «створений людиною і змінюється» [51, с. 123]. 
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Складова такої людиномірності передбачає, що в «третьому світі» К. Поппера 

«містяться не лише істинні, а й помилкові теорії, а також – що особливо 

важливо – відкриті проблеми, припущення і спростування» [51, с. 124]. Так 

само відрізняється попперівський «третій світ» і від гегелівських уявлень про 

об’єктивний дух, адже в гегелівському «автоматизмі», переконаний К. Поппер, 

узагалі немає місця для «раціональної критики» [51, с. 127]. З Б. Больцано у 

К. Поппера розбіжностей менше, але найбільше близького до власного 

розуміння «третього світу» філософ знаходить у міркуваннях Ґотлоба Фреґе 

про «універсум об’єктивного змісту думки»16 [51, с. 155]. 

На наш погляд, важливо підкреслити, що «третій світ» (тобто світ 

об’єктивного знання) значною мірою автономний, а це означає, що 

«епістемологічне дослідження» «не передбачає, що вчені претендують на 

істинність своїх припущень чи на те, що вони можуть їх у суб’єктивному сенсі 

“пізнати”»: К. Поппер наголошує: «вчені діють на підставі здогадок» [51, с. 

113]. Спрощено свою схему динаміки пізнання К. Поппер представляє так: P1 

→TT→EE→P2 (P1 – «проблема», TT – «пробна теорія, що може бути частково 

чи цілковито хибною», EE – «усунення помилок у формі критичного 

обговорення або експериментальних перевірок», P2 – «нові проблеми, що 

виникають з нашої творчої діяльності, але не створюються нами умисно, 

виникають автономно») [51, с. 120]. К. Поппер обирає для себе позицію 

реалізму в ставленні до наукового пізнання, оскільки вважає, що «відповідь на 

питання про те, істинні створені людиною теорії чи ні, залежить від реальних 

фактів – фактів, що, за кількома винятками, вочевидь не створені людиною» 

[51, с. 309]. 

Відмінність позиції П. Феєрабенда, відтак, стає очевидною: в науковому 

пізнанні не йдеться про «реальні факти», адже вчені «створюють факти». 

Принагідно наведемо згадану нами в статті «Після постпозитивізму: 

філософська спадщина Пола Феєрабенда у дзеркалі критики» аналогію. 

                                                           
16 При цьому К. Поппер цитує «Про смисл і значення» («Über Sinn und Bedeutung») Ґ. Фреґе: «Бути людиною 

значною мірою полягає в тому, щоб засвоїти мову, тобто і навчитися засвоювати об'єктивний зміст думок» [51, 

с. 155]. 
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Професор компаративістики університету штату Індіана (США) Оскар Кеншур 

пише про певний відгомін у П. Феєрабенда ідей літературного критика Стенлі 

Фіша. Спільнота інтерпретаторів конструює можливості для критика: «Фіш 

вважає, що критик винаходить (invents) тексти, але його винахід не є функцією 

індивідуального творчого генія» [141, с. 375]. Йдеться про те, що сила 

формального аргументу обмежена і раціоналізм необхідно розширювати від 

«демонстрації фактів» до демонстрації «переконань» [141, с. 375]. Якщо ж при 

цьому С. Фіш опікується емансипацією літературного критика від диктату 

тексту, то П. Феєрабенд постає «проти інтелектуального деспотизму». Втім, 

якщо продовжувати думку О. Кеншура, як у першому, так і в другому випадках 

позиції, доведені до крайньої межі, самі можуть перетворитися на деспотизм і 

діяти неправомірно вже у зворотному напрямку. У критиці емпіризму, яку 

висуває «постемпірик» П. Феєрабенд, філософ науки Бас Ван Фраасен помічає 

майже орвелівське дводумство: коли розум стає «справою політики», а не 

пізнання, а розумне – «не епістемічною, а буржуазною чеснотою», то, 

позбавлені «привабливих раціональних підстав», «ми здобуваємо жахливу нову 

свободу» [211, c. 393]. 

Важливо, що сам П. Феєрабенд ще до зазначеного «розриву» з емпіризмом 

критично оцінював процедуру емпіричної перевірки. Зосереджена в межах 

однієї теорії перевірка «емпіричних наслідків» [106, с. 71] не є, наголошував 

він, шляхом до безпосереднього розкриття усіх «фактів» теорії, що 

розглядається. Вдаючись до контекстуальної теорії значення, П. Феєрабенд 

наполягав на необхідності перевірки теорій та їхніх наслідків не ізольовано, а 

як цілої сукупності нехай й «взаємно непорівнюваних17», але «адекватних 

фактично» теорій [106, с. 74]. Йдеться про «вирішальний експеримент» між 

«взаємно непорівнюваними теоріями» [106, с. 72]. На думку П. Феєрабенда, 

акцентуація останнього важлива як викриття догматизму (оскільки аналіз 

                                                           
17 Варто зауважити, що в цьому фрагменті праці «Пояснення, редукція та емпіризм» П. Феєрабенд 

послуговується і формулюванням «непорівнюваний» (incompatible), і формулюванням «неспівмірний» 

(incommensurable). Важливо зауважити, що «неспівмірні концепти» є для П. Феєрабенда доволі випадками в 

історії науки – вони фіксують «неможливість зведення» до іншої теорії та «пояснення в термінах іншої теорії» 

[106, с. 77].   
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сукупності теорій убезпечує від обмеження лише арсеналом певної звичної 

концептуальної схеми), сприяння розширенню інтерпретаційного потенціалу 

оцінки теорій, демонстрація «методологічної необхідності і для наук, і, a 

fortiori, для філософії» наявності варіативності підходів [106, с. 74–76]. На 

думку Дж. Престона, П. Феєрабенд постає тут не як критик реалізму щодо 

науки, а саме як один з прихильників «героїчного» й «ризикованого» 

«глобального реалізму» [182, с. 71]. 

Справді, у «Поясненні, редукції та емпіризмі» П. Феєрабенд ще демонструє 

ознаки реалістського підходу та критику інструменталізму, що передбачає 

трактування теорій лише як технік передбачення [106, с. 82–83]. З іншого ж 

боку, важливо звернути увагу на те, що про відмову від інструменталізму не 

йшлося. Якщо розглянути тут його аналіз «Філософських досліджень» 

Л. Вітґенштайна, то очевидною стане присутність зокрема й 

інструменталістського тлумачення мислення: «Розуміти речення означає 

розуміти мову. А розуміти мову означає вправлятися в техніці» або ж, 

«слідувати правилу» [118, с. 467; 475–476]. Дж. Престон, як один з ретельних 

дослідників філософування пізнього П. Феєрабенда (тобто ідей П. Феєрабенда, 

які були запропоновані в контексті підготовки «Проти методу»), вважає, що 

радикальність ідей останнього в більш ранній період (1960-ті роки) була не на 

користь пізніше запропонованому епістемологічному анархізмові [182, с. 72]. 

Але навряд чи така недостатня поміркованість раннього П. Феєрабенда 

«шкодить» його епістемологічному анархізмові. Саме радикальність, на наш 

погляд (і надалі ми будемо доводити це в нашому дослідженні), зробила 

філософський проект епістемологічного анархізму і дуже резонансним для 

свого часу, і значущим для вже сучасної філософії. 

Отже, важливо, що на відміну від послідовників критичного раціоналізму 

К. Поппера, П. Феєрабенд намагається впровадити інший погляд на мету, 

завдання і цінності пізнання. З історико-філософських позицій, звісно дещо 

упереджених, видається, що епістемологічний анархізм П. Феєрабенда може 

бути схожим на спробу певного перевороту в філософії науки. На наш погляд, 
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поки складно робити остаточні висновки, до якої саме міри йому або його 

інтелектуальному спадку вдалося досягти такої квазімети, але очевидно, що з 

огляду на сучасну поліпарадигмальну ситуацію у філософії науки уваги до 

епістемологічного анархізму – не лише як до об’єкту критики й предмету 

дискусій, але і як до рішучої емансипативної інтелектуальної настанови – 

справді не бракує. Надалі ми зосередимо увагу на аналізі технік аргументації, 

що використовувалися П. Феєрабендом в контексті критики стандартів 

раціоналізму, а також спробуємо простежити, в чому особливості 

схарактеризованих нами трьох хвиль його рецепції та якої форми і значення 

відтак набуває проект епістемологічного анархізму. 

 

1.3. П. Феєрабенд у філософії постпозитивізму 

1.3.1. П. Феєрабенд у колі критиків стандартів раціональності 

Попри те, що аргументація, до якої вдавався П. Феєрабенд, за своєю формою 

і стилістикою поки що залишається значною мірою неприйнятою, 

проблематика, якої торкається філософ, очевидно, й досі є значущою для 

учасників багатьох філософсько-наукових дискусій. Розпочнемо з кількох 

прикметних прикладів. 

Для стану постмодерну характерним є повстання проти уявлення про 

філософію як науку, що формулює фундаментальні засади пізнання й 

забезпечує його остаточними обґрунтуваннями. Також одним із найвідоміших 

прикладів такого роду критики є праці неопрагматиста Ричарда Рорті 

(«Філософія і дзеркало природи», «Прагматизм і філософія» [193; 55]). Однак 

постмодернізмом справа не обмежується, точніше –  вона не з нього 

починається. Схожі речі відзначав ще Гастон Башляр [7, с. 130–133]. А от вже 

згаданий у нашому дослідженні С. Тулмін в «Людському розумінні» наголошує 

на потребі в тому, щоб філософи переглянули власні ідеали точності й відійшли 

від ідеї про «вічні й незмінні стандарти» як від розкритої ще Дж. Віко 

«картезіанської ілюзії» [62, с. 43–49]. 
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Критики закидають П. Феєрабенду «надмірну лібералізацію» епістемології й 

надто «віддані звертання» та апеляції до «батька європейського лібералізму» 

Дж.-Ст. Міля. Справді, П. Феєрабенд наголошував на необхідності нового 

прочитання есе «Про свободу», мотивуючи це тим, що наявні трактування 

істотно вульгаризують і спрощують ліберальні цінності, до яких апелював Дж.-

Ст. Міль. Замість відповідальності за свободу, до якої закликав класик, має 

місце втеча «в логічні абстракції», якими прикриваються «друзі Розуму», як 

називає власних сучасників-раціоналістів П. Феєрабенд. 

Варто згадати, що виразником схожої критики був і щойно згаданий 

С. Тулмін. Вважаємо за доцільне також зауважити, що у дослідників спадщини 

останнього можемо натрапити на таку тримірну характеристику філософування 

С. Тулміна: (1) єдності науки як цілого немає; (2) оскільки єдиної науки не 

існує, то й загальнонаукові методи не потрібні; (3) чіткої демаркації між 

наукою та ненаукою не існує [62, с. 19]. Пояснення, котрі знаходимо 

безпосередньо у С. Тулміна, ґрунтуються на тому, що сама «проблема 

людського розуміння» напряму пов’язана з «відчуттям реальності» [62, с. 24–

25], яке не дає автоматично прийнятим дисциплінарним «авторитетам» 

підмінити саму сферу пізнання. Насправді ж, якщо звернути увагу на об’єкти 

досліджень різних філософських (і не лише) дисциплін, в багатьох з них, 

наголошує С. Тулмін, превалюватимуть епістемологічні аспекти. З його 

погляду, це свідчить про те, що «сфера пізнання – це сфера міждисциплінарних 

досліджень» [62, с. 28]. Але в сучасній епістемології філософ не помічає 

потрібних тенденцій: «епістемологія ХХ ст. ґрунтується на застарілих 

передумовах – ще з XVII ст.», а, отже, досі не відійшла від трьох картезіансько-

локківських аксіом: про «стабільний порядок», про «інертну матерію і активний 

рух» та про «геометричний стандарт точності» [62, с. 34]. Ці стандарти, 

наголошує С. Тулмін, мають бути переглянуті філософами так само, як це вже 

зробили математики [62, с. 43]. Інакше, вважає він, філософи науки й далі 

чутимуть звинувачення в невігластві, схожі на зазначені вище закиди 

Д. Ю. Маніна. Важливо, що критика С. Тулміна значною мірою поширюється й 
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на постпозитивістів. Т. Куна він звинувачує в надмірній радикальності та 

абстрактності: «Важливо пояснити, – пише С. Тулмін, – чому в певних 

випадках поняття і стандарти швидко змінюються, а в інших випадках 

залишаються сталими». Т. Кун пропонує нам екстремуми «нормальної» та 

«революційної» науки, а С. Тулмін порівнює їх із середньовічними уявленнями 

про рух і спокій [62, с. 110]. Парадигми Т. Куна – це «суверени», що «творять 

власні закони» [62, с. 114], а неспівмірність цих парадигм означає, що 

раціональний доступ до них неможливий. Аналогічним чином з позицій 

відстоюваного С. Тулміним «реалістичного розуміння наукової ситуації» [62, с. 

28], зміни парадигм, які обстоює Т. Кун, не дають раціонального доступу до 

наукових фактів. 

У тому, чи вдалося самому С. Тулміну запропонувати гідну філософсько-

наукову модель і «чіткі раціональні пояснення переходу від Птолемея до 

Коперника», сумнівається інший чільний представник постпозитивізму – 

угорсько-англійський філософ науки Імре Лакатос [120, с. 176–177]. Останній 

критикує прихильників відсутності у наукового знання чітких меж (Майкла 

Полані, Т. Куна й, звісно, С. Тулміна), втім, на його думку, ні «криза 

нормальної науки», ні апеляції до хисткого естетичного поняття «смаку» не є 

аж такими згубними для філософії науки, як тенденції маргіналізації філософії 

й втрата нею контролю за розвитком наукового прогресу. Символом цієї 

загрозливої тенденції в очах І. Лакатоса стає якраз підхід П. Феєрабенда. 

Останнього він називає «прекрасним провідним культурним релятивістом», 

який не лише уникає строгого розрізнення між наукою і міфом, а й перемозі 

Галілея риторично надає не більшої ваги, аніж перемозі однієї пропаганди на 

іншою [120, с. 178]. І. Лакатос, втім, також є критиком стандартів 

раціональності (хоча й більш помірковано-конструктивним, ніж його приятель 

та водночас опонент П. Феєрабенд). Проявом цього може слугувати, наприклад, 

його намагання проаналізувати та переосмислити ознаки наукового. 

У виступі в радіопрограмі Відкритого університету (1973 р.), стенограма 

якого опублікована під назвою «Наука і псевдонаука», І. Лакатос виокремив та 



60 

 

покритикував такі характеристики, що на позір можуть здатися об’єктивними 

ознаками власне наукового мислення: (1) вірогідність або ж правдоподібність 

теорії; (2) визнання та прийняття теорії науковою спільнотою, (3) 

підтвердження теорії науковими фактами [151]. І. Лакатос звернув увагу на 

недолугість такого переліку: для нього психологічна довіра до теорії – це радше 

«інтелектуальний злочин», а не ознака наукового мислення; те саме – і з 

відповідністю «фактам» (не викликає сумніву, наполягає І. Лакатос, що з 

певного набору фактів теорії не виводяться); що ж до так званої «наукової 

чесності», то це більше нагадує данину запозиченим з теології стандартам 

[151].  

Для П. Феєрабенда подібний перелік теж, вочевидь, проблематичний, 

основним чином – через обмеженість можливості перевірки («факти» не є 

чистими чи неупередженими). У цьому контексті, що окреслюється нами у 

вимірі науково-методологічної хвилі рецепції П. Феєрабенда, і перебувають 

переважною мірою дискусії між останнім та І. Лакатосом. Тут П. Феєрабенд 

опиняється по один бік з Т. Куном і С. Тулміним, Норвудом Генсоном та ін., які 

наголошували на важливості «теоретичної зумовленості» тверджень про 

спостереження і самих «наукових фактів»: усі наші твердження є заручниками 

теоретичного (чи, як його інакше називав П. Феєрабенд, «ідеологічного») 

контексту [100, с. 219–220; 113, с. 247–248]. Зазначеними вище персоналіями 

перелік ситуативних союзників П. Феєрабенда, звісно, не обмежується – 

приміром, у праці, що була опублікована ще 1957 р., Ф. Франк наголошував: 

будь-які умовиводи, що нібито робляться на основі спостережуваного, 

насправді пов’язані з теоріями, адже «без тієї чи іншої теорії ми навіть не 

знаємо, що мусимо спостерігати» [68, с. 59]. Що ж стосується самого 

П. Феєрабенда, то він неодноразово зауважує: факти і спостереження є 

теоретичними, оскільки залежать як від самої теорії, в межах якої їх 

сформульовано, так і від її носіїв. Влучно, на наш погляд, про залежність 

«фактів» від «теоретичних припущень» висловився й прихильник еволюційного 

релятивізму Гонзало Муневар, аналізуючи позицію П. Феєрабенда й Т. Куна 
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[84, с. хі]. По суті, ми навіть не маємо «зіткнення теорій з фактами», при якому 

ми могли б сказати щось ка кшталт «тим гірше для фактів» (якби були 

догматиками), або «тим гірше для теорій» (якби сповідували радикальний 

емпіризм). Тим самим Г. Муневар підтверджує: П. Феєрабенд наближає нас до 

висновку, що в науці ми насправді маємо лише «зіткнення теорій з теоріями» 

[84, с. хі]. 

В контексті критики стандартів раціональності вважаємо за доцільне також 

порівняти погляди П. Феєрабенда з позицією сучасного американського 

філософа й методолога науки Ларрі Лаудана, відомого автора так званої 

«сітчастої» (reticulated) моделі раціональності («Наука і цінності», 1984 р.). 

Сфери наукових інтересів останнього доволі широкі – від філософії науки до 

проблематики глобальних загроз. І зараз ми звернемося до більш ранньої його 

праці, що вийшла 1978 року, – «Прогрес та його проблеми: до теорії росту 

науки» (“Progress and Its Problems: Towards a Theory of Scientific Growth”). За 

словами Л. Лаудана, «це раціональність полягає у тому, щоб зробити 

найпрогресивніший теоретичний вибір, а не прогрес у тому, щоб успішно 

прийняти найраціональнішу теорію» [154, с. 6]. У такий спосіб філософ 

привертає увагу до вже доволі давнього процесу розмивання уявлень щодо 

раціональності. Тривалий час корозії піддається також і уявлення про 

кумулятивний розвиток науки. Отже, для Л. Лаудана у парі «раціональність – 

прогрес» проблематичнішою виявляється саме раціональність, адже, як він 

стверджує, «для наукового прогресу» вже наявна «чіткіша модель, ніж для 

наукової раціональності» [154, с. 6–7]. На загал, поступовий відхід від такого 

регулятиву, як «раціональність», як у П. Феєрабенда, так і в Л. Лаудана, фіксує 

нагальність перегляду та розширення стандартів росту пізнання.  

Звернімо увагу, що від розгляду науки на рівні теорії філософія науки 

переходить до ширшого дослідження: Т. Кун розглядає парадигми (та 

дисциплінарні матриці), І. Лакатос – дослідницькі програми, а Л. Лаудан – цілі 

дослідницькі традиції. Цей перелік, безумовно, може розширюватися. З 

історико-філософської перспективи це цікаво, адже, умовно кажучи, «зсув 
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проблеми» відбувається в розвитку не лише самих наук, а й у філософії науки. 

На цей час багато філософів віддають перевагу саме концепту «дослідницька 

традиція», оскільки він є більш гнучким і варіабельним та не обмежує 

дослідника однією теорією чи дослідницькою програмою. Навіть якщо з певних 

міркувань засади двох різних традицій можуть бути визнаними як неспівмірні, 

вчений може бути визнаний таким, що працює в обох з них. Не в останню чергу 

саме через таку ліберальність філософсько-наукового конструкту Л. Лаудана 

його поняттєвим апаратом послуговуються інші відомі фахівці, зокрема 

американські професори Рудра Сіл (професор політичних наук 

Пенсильванського університету) і Пітер Й. Катценштайн (професор 

міжнародних студій Корнельського університету). Досліджуючи й 

ідентифікуючи зміни, що відбуваються в соціальних науках і ведуть до появи 

«змагальних шкіл зі своїми метатеоретичними постулатами», вони звернули 

увагу на те, що саме Л. Лаудану вдалося схарактеризувати ті «фундаментальні 

зобов’язання», що мають стосунок до оцінки «нормального» (в термінах 

Т. Куна) наукового дослідження: це і певний набір «переконань, які саме 

об’єкти та процеси утворюють сферу дослідження», і набір «епістемічних та 

методологічних норм дослідження» [199, с. 412–413]. 

Застосування Р. Сілом та П. Катценштайном методології Л. Лаудана в межах 

дослідження світової політики з погляду соціальних наук спонукає їх зайняти 

позицію «аналітичного еклектизму», яку самі автори характеризують як таку 

«інтелектуальну позицію», що видобуває та інтегрує з численних «теоретичних 

конструктів», котрі містяться в різних дослідницьких програмах, ті «докази», 

що є важливими як для вчених, так і для практиків [199, с. 411]. Тут вже, окрім 

методології Л. Лаудана, залучається й загальний «етос прагматизму», 

передбачається широке, а не вузьке формулювання дослідницьких проблем, 

«перекомбінування» елементів тих «теорій, моделей і наративів», що 

притаманні дослідницьким традиціям, які розглядаються [199, с. 411]. Такий 

підхід, на думку авторів, може мати більше практичної користі, наприклад, для 

соціальних наук, здатний зробити їх більш по-аристотелівськи «фронетичними» 
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(розсудливими). Таке застосування «аналітичного еклектизму» до певної міри 

перегукується з тим, що пропонував П. Феєрабенд. «Аналітичний еклектизм, – 

пишуть Р. Сіл і П. Катценштайн, – має на меті генерувати різні шаблони, що 

організовані кожен навколо певної проблеми, та з урахуванням того, що до 

створення шаблону призводить проблема, а не навпаки. Комбінаторна логіка 

аналітичного еклектизму залежить не від множинності методів, а від 

множинності зв’язків між різними механізмами й соціальними процесами, 

окремо проаналізованими в межах різних дослідницьких традицій. Такий 

проект можна розвинути й за допомогою гнучкого застосування лише одного 

методу» [199, с. 415]. 

Отже, Р. Сіл та П. Катценштайн доходять до висновку, що справа не в методі 

і не в методологічному плюралізмі, тож методологічна проліферація має (якщо 

взагалі будь-яке) вторинне значення. В цьому сенсі їхній підхід також належить 

до першої хвилі рецепції П. Феєрабенда, адже зазначеного висновку вони 

доходять, виходячи зі схожих із П. Феєрабендом поглядів. Підтвердження 

цьому – те, що формулюючи сутність «аналітичного еклектизму», вони всіляко 

відокремлюють його від «уніфікованого синтезу». Їхній еклектизм демонструє 

певну анархічну – в сенсі відсутності прив’язки до спільних авторитетів, що 

спричиняють жертвування власними переконаннями чи «епістемологічними 

зобов’язаннями» [199, с. 415] – позицію і тим самим виступає за збереження 

автентичності та самобутності на різних рівнях – соціальному, культурному, 

науково-дослідницькому. У спростуванні філософсько-наукових концепцій 

своїх сучасників-раціоналістів П. Феєрабенд, як відомо, діяв у неприйнятний 

для багатьох, зокрема й для Л. Лаудана спосіб, а саме – покладався на такий 

риторичний прийом, як зведення до абсурду. З цього приводу австралійський 

філософ Роберт Фаррел, наприклад, слушно зауважує: те, що, на думку 

Л. Лаудана, П. Феєрабенд (як і будь-хто інший, хто намагався це робити) був 

неспроможний довести «неадекватність правил наукової методології», свідчить 

лише про «нерозуміння природи зведення до абсурду, що його застосував 

П. Феєрабенд» [98, с. 13–14]. Нижче спробуємо з’ясувати, в чому ж підхід 
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самого П. Феєрабенда, що так часто викликав і досі викликає нерозуміння і 

осуд, позначився на розвиткові філософії науки. 

 

1.3.2. Феєрабендів варіант «коперниканського перевороту» у розумінні 

науковості: підстави та обґрунтування 

Починаючи з «Проти методу», чимало уваги у своїх працях П. Феєрабенд 

присвятив тематиці, що так чи інакше безпосередньо пов’язана з темою 

Коперниканського перевороту, тобто з епохальним зсувом в історії науки, що 

пов’язаний з іменем Миколи Коперника. Зі свого боку ми спробуємо 

скористатися метафорою, згідно з якою П. Феєрабенд може вважатися 

інспіратором своєрідного «коперниканського перевороту» у філософії науки. 

Для розуміння сутності цього «перевороту» важливо зрозуміти, що йдеться про 

принципову зміну акцентів: якщо Р. Декарт, шукаючи методологічних засад 

для ґрунтовного дослідження, знайшов точку опори в ego cogito, П. Феєрабенд 

(знаний «порушувач спокою догматиків») акцентував увагу на 

контрпродуктивності правил методу в процесі здобуття знання. І якщо, як 

вважає дослідник з Даремського університету (Велика Британія) Ян Джеймс 

Кід, П. Феєрабенд таки вибив ґрунт з-під ніг тих, хто не замислюється над 

справжньою суттю та складністю наукового пізнання та показав, що сама наука 

«…має значно більше “анархічного”, ніж хотіли визнати інші філософи науки» 

[143, с. 19], важливо з’ясувати, що П. Феєрабенд запропонував натомість. 

Цьому питанню більшою мірою і буде надалі присвячене наше дослідження. 

Завершуючи цей розділ, спробуємо показати, що нам дає підстави порівнювати 

Феєрабендову критику філософії науки з таким яскравим феноменом в історії 

науки, як Коперниканський переворот. Одразу важливо звернути увагу на те, 

що саме формулювання «коперниканський переворот» у контексті 

постмодерної полемічності є дещо іронічним. Наскільки взагалі можливо й 

доцільно говорити про «коперниканські перевороти» як у науці, так і в 

філософії науки, а особливо – у сучасній? «Переворот», який можна пов’язати з 

П. Феєрабендом, є поворотом до такого роду розширеної, багаторівневої, 
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концепції раціональності, що розвивається зараз (і відсилає нас до другої хвилі 

рецепції П. Феєрабенда, яку ми зафіксували у вступі). Безумовно, одна з її рис – 

розробка ціннісної проблематики наукового пізнання. І тут прізвище 

П. Феєрабенда насправді не менш важливе, ніж, наприклад, Л. Лаудана, 

захисника «сітчастої» моделі раціональності, чи Т. Куна, з його ідеєю про 

складні «дисциплінарні матриці» [148, с. 182].   

Одна зі складових інспірованого П. Феєрабендом перевороту – це, звісно, 

його специфічний «анархізм». У критиків, яких можна зарахувати до  

зазначеної нами  другої (філософсько-епістемологічної) хвилі, ненаївний 

«анархізм» П. Феєрабенда як надмірно загострена позиція не просто викликав 

несхвалення, а стимулював до більш прагматичних висновків. Серед інших, 

цікавим є приклад вищезгаданого Р. Фаррела, який сумнівається в 

послідовності використання П. Феєрабендом самого терміну «анархізм». 

Критик вбачає наявність певних евристичних принципів саме в раціоналізмі 

«епістемологічного анархіста»: традиції і плюралізмі. Натомість «анархізм» 

П. Феєрабенда Р. Фаррел називає «удаваним» (putative anarchism), маючи на 

увазі, що звернення до такого поняття, як «анархізм» – це ні що інше, як 

частина редукції, оскільки «анархічне» є не притаманним, а, навпаки – чужим 

для стандартів раціональності (те саме, що зі «згодиться все» – принципом-

антипринципом, котрий П. Феєрабенд, як відомо, постулює не для себе, а для 

тих, кому принципи взагалі потрібні [100, с. 7]). Звісно, Р. Фаррел не заперечує, 

що П. Феєрабенд, особливо на пізніх етапах творчості (після виходу не тільки 

«Проти методу», а й «Науки у вільному суспільстві», тобто починаючи вже з 

кінця 1970-х років), продовжує писати і про власний дуже своєрідний 

«анархізм», і про «універсальний релятивізм», і про «заперечення розуму й 

раціональності» (у «Прощавай, розуме»), і про пропаганду та упередження 

(чимало з цієї теми – в посмертно опублікованому збірнику лекцій та їх 

обговорень, що вийшов 2011 року під назвою «Тиранія науки»), втім це, як 

вважає Р. Фаррел, «не описує філософію П. Феєрабенда» [98, с. 1–3]. Цей 

дослідник підводить нас до думки, що справжня роль П. Феєрабенда в історії 
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філософії полягає в тому, що він презентував не «епістемологічний анархізм» в 

буквальному розумінні, а справді нову концепцію раціональності. Як зачіпку 

Р. Фаррел використовує те, що «в неабсолютистському сенсі П. Феєрабенд не 

відкидає раціональність», тож його «візія» передбачає таку форму пізнання, що 

«не зводиться до формальної логіки, але все ще лишається чимось таким, що 

можна визначити й приписати» [98, с. 1–3]. Важко не погодитися з Р. Фаррелом 

в такому: згідно з П. Феєрабендом, «пропаганда», «ірраціональне», 

«суб’єктивні бажання» тощо притаманні науці лише за умови, якщо ми 

припускаємо також і наявність «раціонального», тобто, інакше кажучи, лише за 

умов, коли те, що ми вважаємо раціональним, перетворюється на 

«псевдораціональне». Звідси – «удаваний» анархізм П. Феєрабенда проти 

удаваного раціоналізму у філософії науки. Крім того, Р. Фаррел підкреслює: 

П. Феєрабенд хоч і критикує раціоналізм, не відкидає «цінностей 

раціональності». Це і «всеохопність», і «емпірична точність», і «плідність», і 

«перевірюваність» – важливо, що П. Феєрабенд не визнає «правил 

раціональності» [98, с. 3]. Зрештою, та «раціональність», яку Р. Фаррел, помічає 

у П. Феєрабенда, також опиняється в лапках, в основному тому, що ця 

раціональність передбачає справжню легітимацію суперечностей. Річ у тім, що 

«цінності» процесу наукового пізнання, про які щойно йшлося, можуть (і 

переважно бувають) джерелами суперечливості, навіть «непримиренності». На 

наш погляд, ця оцінка чудово фіксується у винесених Р. Фаррелом у 

підзаголовок праці «Феєрабенд і наукові цінності» (“Feyerabend and Scientific 

Values”) слів «еквілібристська раціональність» (“tightrope-walking rationality”). 

У колах фахівців з історії філософії цей текст небезпідставно визнають однією з 

перших і доволі вдалих спроб реконструювати філософію «пізнього 

П. Феєрабенда». Але спроба Р. Фаррела в такий спосіб реконструювати погляди 

епістемологічного анархіста стає заразом і проблемою. Зокрема, в такий спосіб 

проінтерпретована позиція П. Феєрабенда губиться, якщо розглядати його 

суперечку з І. Лакатосом та критику стратегій раціональності останнього [93, с. 

312]. Відтак, вже не І. Лакатос перетворюється на «друга-анархіста» (як про це 
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іронічно писав П. Феєрабенд у присвяті до першого видання «Проти методу»), 

а сам П. Феєрабенд – на «друга-раціоналіста».  

Так, реконструкція, яку запропонував Р. Фаррел, ілюструє, наш погляд, 

неоднозначність «перевороту» в розумінні науковості, який у дуже 

специфічний спосіб ініціює П. Феєрабенд. Але одна з підстав, чому 

епістемологічний анархізм таки зачіпає увагу критиків (як-от того ж таки 

Р. Фаррела), і, зрештою, зводить їх на манівці, полягає в тому, що П. Феєрабенд 

торкається осердя філософсько-наукових дискусій. Яким би маргінальним не 

здавався його словник, та критика науковості, до якої вдається П. Феєрабенд, 

здійснюється ним задля самих наук. Він сам називає наявний у середовищі 

філософії науки образ науки карикатурним, «монструозним». Для 

П. Феєрабенда «наука», яку усі гілки позитивізму намагаються обґрунтувати – 

це, по суті, елемент політики, ідеології. Це ширма, яку з метою приховати 

невігластво чи нечесність нав’язують усьому суспільству й тим самим лише 

перешкоджають свободі та продуктивності мислення. І саме тому цей (умовно 

названий «коперниканським»18) переворот, що його просуває П. Феєрабенд, 

полягає в тому, що ми узгоджуємо не теорію з «фактами», а факти – з теорією, 

оскільки сприйняття вже є теоретично та ідеологічно заангажованим. Так 

П. Феєрабенд акцентує на тезі, що вже є загалом прийнятною для його колег і 

опонентів філософів науки: твердження про спостереження не є незалежними, а 

є теоретично зумовленими. Але саме завдяки цій простій вихідній позиції 

стають зрозумілими підстави Феєрабендової критики наївного реалізму в науці, 

його уявлення щодо неспівмірності, його адвокування плюралізму в науці. 

Втім, важлива тут не лише безпосередньо його позиція та інтелектуальна 

спадщина. Сучасна філософія науки на епістемологія має цілу низку прикладів 

посутньої критики та модифікацій наукового реалізму, раціональності, 

методології, цінностей (на кшталт обстоюваного Г. Патнемом «Реалізму з 

людським обличчям» чи «операціонального» критерію реальності Я. Гакінга, 

                                                           
18 Використовуємо тут формулювання «коперниканський переворот» головним чином за аналогією до 

Канта. Останній, як відомо, вдався до нього в «Критиці чистого розуму» маючи на увазі переворот у філософії, 

котрий передбачає вирішення метафізичної проблеми через зміщення уявлень про пізнання й урахування 

можливості апріорного знання: не пізнання узгоджується з предметами, а предмети – з пізнанням [20, с. 23]. 
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доволі радикальної позиції Н. Картрайт щодо заперечення фундаменталізму в 

науці, або ж соціологізації та дослідження «науки, як вона є» Б. Латуром чи 

«ефективності науки» Ф. Кітчером [14, с. 24-60], або ж науки без «істини» 

Л. Флеком [80, с. 36]). 

Втім, у цьому контексті ми не можемо обійти увагою й тієї критики, якої 

П. Феєрабенд зазнав як «релятивіст». Настанова епістемологічного анархізму 

імпліцитно передбачала певне «гештальт-перемикання» або зсув – це 

усвідомлював, зокрема один з перших її опонентів І. Лакатос. Останній не 

підтримав П. Феєрабенда, хоча й визнав, що його підхід «набагато складніше 

спростувати, ніж будь-чий інший» [152, с. 178]. Цікаво, що однією з тем аналізу 

І. Лакатоса став цікавий для нас аспект «коперниканського перевороту» в науці 

та осмислення революції у філософії науки. У статті «Чому дослідницька 

програма Коперника замінила Птолемеївську?»19, написаній спільно з 

філософом науки Еллі Захаром, І. Лакатос наводить аргументи на 

підтвердження хибності філософсько-наукової позиції «позитивістів» 

(індуктивістів та фальсифікаціоністів), тобто тих, хто вважає, що 

геліоцентрична гіпотеза Коперника спрацювала через «безпосередність 

емпіричних міркувань» [152, с. 169–170]. Вже К. Поппер і П’єр Дюгем, як 

зазначають І. Лакатос та його співавтор, доклали зусиль, щоб буцімто 

«остаточно скинути індуктивізм», тож це дає нагоду сформулювати перший 

контрпринцип до уявлень про коперниканську революцію: вона не була 

революцією «у відкритті нових фактів і валідних узагальнень» [152, с. 170]. 

Крім того, «якщо наукова революція полягає у висуненні теорії, що більш 

імовірна за наявної доказової бази, ніж її попередниця, то не відбулося ніякої 

коперниканської революції» [152, с. 171]. «Якщо ж, – продовжують співавтори, 

– наукова революція полягає в спростуванні теорії й заміні її на 

неспростованого суперника, то коперниканська революція відбулася, 

якнайшвидше, аж у 1838 році [йдеться про так званий «радикальний 

експеримент» із точними вимірами паралаксу зірки, що у 1838 році був 

                                                           
19 За інформацією з електронного архіву Лондонської школи економіки, спершу зазначений текст було 

оголошено на симпозіумі на честь Коперника, що відбувся в Лондоні у січні 1973 року.  
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здійснений німецьким астрономом і математиком Фрідріхом Бесселем]» [152, с. 

172–173]. Наостанок, якщо «соціально-інтелектуальна криза» – це революція, 

що спричинила перехід від Птолемея до Коперника, то, вважають автори, це 

так само означає, що як такої «революції» не було [152, с. 177–178]. Отже, 

погляд на «коперниканську революцію» з позиції емпіризму, «елітизму» (як у 

Т. Куна), чи релятивізму (як у П. Феєрабенда) неприйнятні для авторів або 

через їхню примітивність (у випадку з емпіризмом), або через спекулятивність 

(у випадку з Т. Куном та П. Феєрабендом).  

Відтак, наголосимо: якщо І. Лакатос дошукується підстав говорити про 

«коперниканську революцію» (й у такий спосіб підводить до висновку, що 

Коперник – це лише поштовх до постання нової дослідницької програми), то 

П. Феєрабенд у «Проти методу» чітко заявляє про тріумф контріндукції та 

пропаганди20, які допомогли провідникові «коперниканської революції» 

Галілею впоратися з численними прорахунками Коперникового magnum opus 

«Про обертання небесних сфер». П. Феєрабенд привертає увагу до того, що 

формально надійна стратегія аргументації не дала б Галілею зробити прорив до 

тих змін, які увійшли в історію як «коперниканська революція». Як критик 

«формалістського раціоналізму», П. Феєрабенд, вочевидь, вартий глибшої 

оцінки, ніж приписування кліше «скептика», «чужого серед своїх», «ворога 

науки»21. Звісно, варто усвідомлювати, що творча спадщина П. Феєрабенда (та 

й сам він як постать) у контексті численних рецепцій перетворюється на певний 

історико-філософський конструкт. До таких належать зокрема реконструкція 

образу філософа чи то як іроніка, на кшталт нового Ніцше, чи то як 

гіперсофіста22.  

                                                           
20 Пропаганда геліоцентричної системи підтримувалася Галілеєм зокрема і за допомогою залучення 

вдосконаленого телескопу як методу спостереження, який «усуває» той чуттєвий досвід неозброєного ока, який 

заважав повірити в концепцію Коперника, але, що важливо, не змусив зректися власних висновків самого 

автора «Про обертання небесних сфер» [100, с. 76]. 
21 Найгіршим серед усіх порушників ідеї «святості» істини, серед яких згадано К. Поппера, Т. Куна, 

І. Лакатоса та П. Феєрабенда, «…на цей час найгіршим ворогом науки» автори статті в часописі Nature (1987 р.) 

визнали саме останнього [135, c. 36]. Визначення «ворог науки» надалі прижилося й прислужилося навіть як 

назва книжки-збірника статей, присвячених пам’яті П. Феєрабенда [206].  
22 З огляду на це, потребі розкриття різноманітних кліше щодо П. Феєрабенда буде присвячено окрему 

частину третього розділу.  
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Враховуючи викладене вище щодо Феєрабендової версії «коперниканського 

перевороту» у філософії науки, звернімо увагу на два аспекти. По-перше, цей 

«переворот» можна розглядати як своєрідне доповнення до вищезгаданої 

«проблеми Ґетьє», тільки вже щодо обґрунтування, а не визначення знання. 

П. Феєрабенд вважав, що доречним є не формально надійний шлях одержання 

знання, з фальсифікацією тут-і-тепер слабших теорій чи регресивних 

дослідницьких програм, а пошук та запровадження все більшої кількості 

альтернативних теорій та підходів. Крім того – це реакція П. Феєрабенда на 

дискусію щодо «проблеми індукції», початок якій поклав Девід Г’юм, коли 

відкинув «просту узагальнювальну гіпотезу» [99, с. 203]. Зауважимо, що 

П. Феєрабенд аналізує постг’юмівські спроби вирішити (або й зняти) проблему 

індукції, котрі вилилися в спроби запропонувати більш помірковану версію 

кореспондентної теорії істини. П. Феєрабенд переконував: модифікації 

«проблеми індукції», відхід від наївного наукового реалізму до більш 

критичних його форм не мають особливих перспектив протистояти 

скептицизму. На його думку, варто розглядати проблему з іншого боку – 

вирішити «проблему індукції» через «контріндукцію». Діяти контріндуктивно в 

науці, наполягає П. Феєрабенд, означає враховувати й розробляти щонайбільшу 

кількість альтернатив і суперечливих гіпотез [99, с. 203–205]. І саме апеляція до 

контріндукції (та до стійкості в дотриманні теорій) – основа Феєрабендового 

наративу про Галілея. Певну аналогію до  цього погляду можна простежити і в 

поглядах Л. Лаудана – про поліпарадигмальність і можливість співдії різних 

дослідницьких традицій навіть у практиці одного вченого [154, с. 104-110]. І 

навіть якщо П. Феєрабенд, на відміну від Л. Лаудана, не запропонував чогось 

на кшталт трирівневої моделі раціональності (де цінності – одна з наріжних 

складових) епістемологічний анархіст все-таки актуалізує ціннісну переоцінку 

та переосмислення пріоритетів сучасної науки та філософування про науку, що 

було чітко сформульовано вже у «Тезах про анархізм» [120, с. 113-118].  
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Підсумки розділу: 

– Проект «епістемологічного анархізму» виріс із задуму поставити під 

сумнів засади, принципи та цінності у філософії науки, перетворився на один із 

найбільш помітних викликів у методологічних дискусіях 1970-х років;   

– Вимушений «принцип» Феєрабендового методологічного «анархізму» 

«згодиться все» привернув увагу до пріоритетності теоретичної та 

методологічної проліферації, а також – актуальності принципу стійкості теорій 

(тобто відмови від настанови на відкидання навіть тих теорій та підходів, які 

мають ознаки «сфальсифікованих» чи «регресивних»); 

– П. Феєрабенд реактуалізував уявлення про теоретичну зумовленість 

суджень про спостереження. Остання, нагадаємо, полягає в такому: вчений як 

носій певних поглядів перебуває під впливом і світоглядним,  методологічним, 

ціннісним тиском теорії (чи теорій), в межах якої (або яких) він працює; відтак 

проблематичність емпіричного підходу в науці – і складність переходу до 

конкретних теоретичних висновків виходячи з емпіричної доказової бази – 

наближає до більш натуралізованої настанови щодо пізнання – з комплексним 

залученням до розгляду ще й самого суб’єкта пізнання та комплексу його 

психо-фізіологічних, соціальних та інших ознак;  

– З огляду на вищезазначене нами й було запропоноване припущення про 

те, що П. Феєрабенд завдяки винятковій безпосередності та гостроті поглядів і 

формулювань став не лише подразником для першої хвилі своїх науково-

методологічних критиків, а й перетворився на одного з ініціаторів своєрідного 

чергового «коперниканського перевороту» у філософії, що спершу та перш за 

все стосувався саме філософії науки та епістемології. І тут його акцент не на 

стратегіях вибору кращої, прогресивнішої філософсько-наукової методології, а 

навпаки – на контрпродуктивності правил методу в процесі здобуття знання – 

прояснює та пояснює підстави для плюралізації раціональних реконструкцій та 

моделей пізнання та метаметодологій, які вже у сучасній філософії науки та 

епістемології реагують на скептичні зауваги на адресу епістемології й філософії 

науки. 
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РОЗДІЛ 2. Аналіз підходів Пола Феєрабенда до оцінки тенденцій та 

стратегій наукового пізнання 

Оскільки епістемологічна проблематика (перш за все, у філософії науки) 

об’єднує різні середовища рецепції та критики П. Феєрабенда, вона є 

центральною частиною нашого дослідження. Відповідно, другий розділ 

дисертації присвячений детальному аналізу поглядів філософа на засади 

наукового пізнання. Саме розгляд епістемології П. Феєрабенда (з притаманною 

їй «артикуляцією альтернативного підходу» [186, с. 205]) дає нам змогу 

повернутися до вже порушуваних вище принципових питань про те, що таке 

філософія загалом і сучасна філософія науки зокрема. І якщо вище ми лише 

побіжно окреслили проблему, зокрема в контексті однойменної праці Д. фон 

Гільдебранда («Що таке філософія?», 1960 р.), то в цьому розділі проаналізуємо 

більш детально, які саме ідеї та висновки П. Феєрабенда дають підстави 

простежувати значущість попередньо окресленої нами ролі цього філософа в 

сучасних трансформаціях уявлень щодо наукової раціональності.   

 

2.1.  Епістемологічний анархізм та тлі історичної та ідеологічної традицій у 

філософії науки 

2.1.1 П. Феєрабенд – критик схематизації у філософії науки 

На нашу думку, одним зі справді плідних аспектів міркувань П. Феєрабенда 

щодо необхідності історизації філософії науки є його припущення про 

проліферацію альтернативних теорій. Втілення такої настанови – це доволі 

складна й навіть ризикована справа, втім тут, як нам здається, є слід впливу на 

мислення П. Феєрабенда великих європейських спекулятивних філософій. Про 

це, до речі, також зазначав у своїй відеолекції Дж. Вілкінс [216]. З повнотою 

осмислення, характерною для умовно визначеної нами другої хвилі рецепції, 

розглядає історіософію науки П. Феєрабенда аналітичний філософ і логік 

Ґрехем Пріст. Критик вважає, що це щось більше, ніж «поверховий критицизм» 

[186] Л. Вітґенштайна й Жака Дерріда. У статті Ґ. Пріста «Що таке філософія?» 

(2006 р.) ми натрапляємо на важливі для сучасного переосмислення спадщини 
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П. Феєрабенда сюжети. Логік критикує як Ж. Дерріда (за його «немає нічого 

поза текстом»), так і Л. Вітґенштайна (за уявлення про те, що правдива роль 

філософії – стати «терапією від ілюзій про нерозв’язні філософські проблеми»). 

Ґ. Пріст вбачає більше конструктиву саме в підході П. Феєрабенда та пристає 

на позицію, що суть філософії – в артикуляції альтернативних підходів, адже в 

цьому є як значний евристичний, так і чималий концептуальний потенціал. 

Перший полягає в тому, що без розвитку альтернативних підходів у нас би 

навіть не з’явилося підстав помислити про заперечення певних поглядів. 

Другий – в тому, що без ресурсів, які надає нам альтернативна теорія, сам смисл 

заперечення одержати неможливо. Ще раз варто зазначити, що маємо тут 

справу з позицією логіка, якого цікавить проблематика значення. Тож Ґ. Пріст 

аналізує ідею пізнього Л. Вітґенштайна про те, що природу життя й філософії 

варто сприймати через природу мови, а форми життя – через «мовні ігри», в 

межах яких визначається значення речень [186, с. 194]. Зі свого боку 

Ж. Дерріда узагалі «заперечує, що речі, котрі ми промовляємо (і пишемо) 

мають власне значення», оскільки для французького мислителя важливо, що 

«слова, які ми використовуємо, не начіплюються ні на що нелінгвістичне – 

таке, як “смисли” у Фреґе, “об’єкти” в «Логіко-філософському трактаті» 

[Л. Вітґенштайна] чи щось подібне, що служило б як прив’язка до значення» 

[186, с. 195–196]. Із цих двох критичних поглядів на «значення» дуже важко, на 

думку Ґ. Пріста, дійти до розуміння, які ж саме процеси відбуваються у 

філософії, що вона створює. На його переконання, ці процеси відображає та 

взаємна залежність між «фактами» та їхніми запереченнями у межах 

суперницьких теорій, що її описує саме П. Феєрабенд, апелюючи до переваг 

теоретичної проліферації [186, с. 205–206]. 

На наш погляд, характерним прикладом осмислення тієї стратегії мислення, 

що простежується при обопільному застосуванні як принципу проліферації, так 

і принципу стійкості теорій, може бути історизація (та соціологізація) філософії 

науки. Не дивно, що П. Феєрабенд активно позиціонував себе власне як 

виразника «історичної», а не «абстрактно-теоретичної» традиції. З огляду на 
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назву його останньої праці, можемо реконструювати цей підхід у формі гасла: 

Достаток (abundance) проти схематизації! Запозичуючи досліджене 

істориком Патриком Хаттоном поняття Мішеля Фуко «контр-пам’ять», 

наважимося схарактеризувати історіософію науки П. Феєрабенда і як своєрідну 

стратегію контр-пам’яті, контр-ідеології та контр-кумулятивізму. П. Хаттон, 

нагадаємо, свого часу дуже доречно звернув увагу на те, що М. Фуко (як і 

багато інших мислителів, яких можна асоціювати із постмодернізмом) визнав 

марними амбіції відродити чи зберегти живу пам’ять пращурів – і тим самим 

відмовився від претензій на те, щоб простежити відтворення справжніх «істин 

традиції», а взявся за опис історії через «форми і репрезентації», в котрих 

втілилася пам’ять – пам’ять як справжній і потужний компонент ідеології і 

влади [71, с. 29–30]. Для П. Феєрабенда тема фальсифікації історії (зокрема 

історії науки) не була дивиною. Втім, важливо, що у його випадку префікс 

«контр-» передбачає, перш за все, натяк на принципову доповнюваність. Отже, 

Феєрабендова стратегія контр-пам’яті у філософії та історії науки спрямована, 

передусім, на загострення, проблематизацію будь-яких версій того, що таке 

наука, що характеризує межі науки, в чому полягає науковий метод, яким є 

канон наукової етики. На наш погляд, позиція П. Феєрабенда – це відповідь на 

багаторазово діагностовану «кризу репрезентації», що в ній перебуває «західна 

думка», або ж – реакція на ситуацію, котра постійно ставить під сумнів 

«стосунки між нашими концептами й істинами, котрі ті мають постачати; між 

нашими образами й реальністю, яку ті мають зображати; між нашими 

інституціями й інтересами, які вони мають обслуговувати» [92, с. 11]. Маємо, з 

одного боку, усвідомлення проблематичності освоєння «істин» історії, з іншого 

ж боку, зрозумілим стає також і те, що критичне сприйняття історії загрожує 

впадінням у скептицизм і редукціонізм. Це означає, що в історико-

філософському дослідженні, яким є зокрема і наше, ми стикаємося з тими 

загрозами, які й визначав П. Феєрабенд як загрози абстрактної схематизації. 

На риторичному рівні відданість П. Феєрабенда стратегії контр-пам’яті 

простежується в тому, як легко він міг відмовитися від свого попереднього 
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досвіду. Так, скажімо, він виправдовувався, що був надто молодим і 

недосвідченим у справах політики, щоб адекватно оцінити гітлерівський 

аншлюс Австрії [109, с. 37], крім того й «СС» оцінював тоді не з 

«ідеологічних», а всього-на-всього з «естетичних» позицій [109, с. 39]; свою ж 

викладацьку практику він, як ми вже зазначали, не лише називав 

«розповіданням історій», а й узагалі намагався під кінець життя мірою змоги 

відсторонитися і від такого тривалого досвіду [84, с. 501]. Ця проблематика – 

одна з тих, які добре простежуються в третій хвилі рецепції П. Феєрабенда. 

Наведемо приклад. Один з дослідників П. Феєрабенда, професор кафедри 

філософії університету м. Окленда (Нова Зеландія) Роберт Нола, підкреслює 

важливу, на наш погляд, деталь автобіографії П. Феєрабенда: останній був «не 

дуже щирий» у цьому тексті. З думкою, що П. Феєрабенд надмірно недооцінює 

наслідки одержаної на війні травми [169, с. 469], можна посперечатися, адже 

насправді П. Феєрабенд навіть дещо переоцінив тяжкість свого поранення. Але 

й у такому випадку точність його літературно описаних спогадів може 

викликати сумнів23. Менше підстав не погоджуватися з думкою Р. Нола про те, 

що «з любові до Грації Борріні», котра була останньою дружиною 

П. Феєрабенда, «фізик вклоняється жару любові» й своє життя до знайомства з 

нею викладає як «життя егоїста» [169, с. 469], який, як і сказано в заголовку 

автобіографії, просто «вбивав час», чекаючи на початок «справжнього життя» 

[169, с. 468]. 

Пригадуючи своє спілкування з П. Феєрабендом, Р. Нола робить ще одне 

спостереження, яке дає змогу помітити, як особисті риси філософа переходять у 

його розуміння філософії: «Я запитав у нього: яку філософську позицію він би 

прийняв, якби всі навколо були б такими ж епістемологічними анархістами, як і 

він сам. У дусі заперечення він відповів, що за таких обставин раціональність 
                                                           

23 Певна плутанина в спогадах ілюструється, наприклад, таким: спершу П. Феєрабенд ділиться деталями 

військового просування, коментує, що тривалий час був переконаний, що дійшов у війні до Києва, хоча 

насправді не просунувся далі північної частини східного фронту (Естонія) [109, с. 45]. Свою підкреслено 

інфантильну оцінку воєнно-тактичних операцій він демонструє, коли, за власним зізнання, виставляє себе на 

посміх як командира, котрий навіть не міг впоратися з велосипедом [109, с. 51], а потім описує свій стан після 

поранення як «майже щасливий» та сповнений «мрій» про те, як в інвалідному візку він потім мандруватиме 

«вздовж нескінченних книжкових полиць» [109, с. 52]. Згодом П. Феєрабенд таки зміг ходити, хоча до 1946 

року був змушений пересувався на милицях [109, с. 52], а наслідки травми переслідували його все подальше 

життя [109, с. 52].  
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може бути підтримана, але за умови, якби було бажано, щоб наука вижила» 

[169, с. 471]. Іншими словами, якби «тимчасове застосування», 

епістемологічного анархізму спрацювало, «раціональність» не було б за що 

критикувати, а поки лишається лише сторожко піднятий вказівний палець 

П. Феєрабенда – як на його фото, котре потрапило на обкладинку автобіографії. 

Можна сприймати це як своєрідне «попередження». І тут Р. Нола багатозначно 

згадує досократика Кратила, відомого тим, що іще більше загострив 

приписувану Гераклітові тезу «все тече» і стверджував, що не існує нічого 

сталого. Р. Нола цитує Аристотеля [4] й нагадує, що Кратил «не сперечався» 

словесно, адже вважав, що ні про що не можна сказати нічого певного, тому, 

дорікаючи Геракліту за недостатньо послідовну фразу «двічі в одну річку не 

увійти», лише «поворушив пальцем» [169, с. 473]. Так і П. Феєрабенд – 

намагався вирватися з абстрактності через іронію, з масштабних «історичних 

подій» (однією з яких, безумовно, була і Друга світова війна) – на рівень 

особистих, часто навіть загострено інфантильних, «некритичних» оцінок. 

Врахування цього дає змогу суттєво розширити наше розуміння відкритості 

стратегій його філософського осмислення науки. 

 

2.1.2 П. Феєрабенд як критик абстрактної традиції: історичне vs. 

анахронічне 

Світ є «значно делікатнішим (slippery), ніж припускали раціоналісти», 

впевнений П. Феєрабенд [104, с. 241]. У своїй останній праці «Завоювання 

достатку» він поглиблює акцент на історизації філософії науки. Історія науки, 

на його погляд, дає підстави зрозуміти, що кумулятивізм не спрацьовує як 

закон розвитку, а поняття прогресу, яке П. Феєрабенд критикував ще в «Проти 

методу», насправді завжди модифікується в прогрес чогось конкретного. Тож 

про прогрес чого саме йдеться в раціоналістичних реконструкціях історії 

науки? Для П. Феєрабенда цілком зрозуміло, що перш за все про прогрес у 

спрощенні світу й «завоюванні природного достатку». Відтак, зрозумілий 

погляд П. Феєрабенда, згідно з яким Заходу не варто дуже пишатися цим 
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прогресом, адже, в будь-якому разі, попри декларовані «блага» цивілізації, 

спрощення лишається спрощенням, а завоювання завоюванням. Що ж до 

філософського-наукового й епістемологічного виміру, то тут позиція, яку 

накреслює П. Феєрабенд, стає прозорішою з огляду на розрізнення 

абстрактного та історичного «таборів», відвертим прихильником другого з яких 

він визначає себе у праці «Прощавай, розуме» [107, с. 294]. 

Для П. Феєрабенда важливо, що усі абстрактно-логічні міркування мають 

історичний та культурний контекст. Історія передує логіці: аргументи 

«формалізували історичний процес, але не ініціювали його», – пише він у 

«Завоюванні достатку» [104, с. 15]. Важливо, що історико-культурні зміни, як 

наголошує П. Феєрабенд, змінюють логіку. Має значення, як і чому 

відбуваються зміни: революційно, як наполягав Т. Кун, чи еволюційно, як 

вважає Л. Лаудан. Тобто проблема тут полягає, як ми вже підкреслювали в 

статті “Paul Feyerabend on the scientific worldview: Towards questioning the 

scientific uniformity” («Пол Феєрабенд про науковий світогляд: проблематизація 

уніформності науки») [177], не лише в характері появи історичних змін, а й, не 

меншою мірою, у тому історико-філософському конструюванні, за допомогою 

якого ми описуємо ці зміни. Отже, для П. Феєрабенда, історичне – це антитеза 

до логічного і до анахронічного. 

Розрізнення між історичним та анахронічним важливе з огляду на те, як 

П. Феєрабенд досліджує походження й корені світоглядів. Звернемо увагу на 

один із центральних прикладів, наведених філософом з цього приводу. Добрим 

матеріалом для різного роду анахронічних інтерпретацій може бути 

хрестоматійний пасаж, в якому Ксенофан жартує з приводу людиноподібних 

гомерівських богів. На перший погляд, тут можна побачити тріумф здорового 

глузду та логіки, які долають упередження попередніх часів, і на цьому 

зупинитися. Але П. Феєрабенд йде далі й заперечує проти такого спрощення. 

Гельмут Гейт, порівнюючи, як оцінювали філософський внесок Ксенофана, 

П. Феєрабенд і К. Поппер, наголошує: якщо для К. Поппера Ксенофан – це 

герой «просвітницького кшталту», то «П. Феєрабенд у цьому зовсім не певний і 
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зауважує, що Ксенофан лише глузує з традиційних богів через їхні 

антропоморфні властивості, але не забезпечує нас вагомими контраргументами 

(які ми могли б назвати просвітницькими. – Н.П.) проти них» [133, с. 97]. 

П. Феєрабенд наполягає: позиція Ксенофана не була саме такого роду 

критикою. Щоб відкинути упередження, недостатньо сказати, що Бог не 

схожий на вашого сусіда. П. Феєрабенд наполягає на думці, що Бог у розумінні 

Ксенофана був навіть іще жахливішим, ніж гомерівські боги. Це був «монстр», 

значно страшніший за «трохи неморальних» гомерівських богів. Останні все ж 

таки були здатні виявити розуміння, з ними можна було поговорити, 

спробувати на них вплинути, можна було навіть обманювати їх то в одному, то 

в іншому; можна було попередити небажані з їхнього боку дії за допомогою 

молитов, обіцянок, аргументів. Існували персональні зв’язки між 

гомерівськими богами та світом, яким вони керували (і в який часто 

втручалися). Натомість Бог Ксенофана, який все ще демонстрував людські 

риси, хоч і гіпертрофовані у гротескний спосіб, таких зав’язків уже не мав» 

[104, с. 54]. 

Тут, на наш погляд, важливо звернути увагу на те, що наявна в цьому 

конкретному епізоді антианахроністська налаштованість П. Феєрабенда може 

бути інтерпретована як результат впливу з боку К. Поппера. Головною тезою 

своєї праці «Злиденність історицизму», що у форматі журнальних публікацій 

почала виходити ще 1944 р., а як книжка з’явилася лише 1957 р., сам К. Поппер 

визначає таке: «Віра в історичну необхідність хибна» [50, с. 23]. Відверте 

спростування історицизму філософ запропонував у статті «Невизначеність у 

класичній і квантовій фізиці», де, як він пізніше згадує, і наголосив: «із 

дотриманням строгих логічних передумов ми не можемо передректи майбутній 

розвиток історії» [50, с. 24]. Не йдеться про те, що передбачення як таке варто 

виключити з наукової методології (зокрема соціології). Важливо, що ми не 

можемо передбачити, яким буде наш когнітивний апарат, тобто сьогодні «не 

можемо передбачити те, що будемо знати лише завтра» [50, с. 25]. Відтак, 

здатність «передбачати» стає і здатністю «постбачити» (postdict), як про це 
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писав І. Лакатос у «Методології наукових дослідницьких програм» [149, с. 32]. 

Відомий своєю критикою «наївного фальсифікаціонізму» й так званої 

«евклідівської» методології К. Поппера («евклідівською» І. Лакатос називає її 

через прийняття «загальних правил для наукової оцінки»), він пропонував 

«плюралістську систему авторитетів» у межах власної методології історіографії 

дослідницьких програм [149, с. 137]. І. Лакатос обстоював наукову 

раціональність перед викликами скепсису П. Феєрабенда (й Т. Куна), 

демонструючи, що методологія дослідницьких програм таки дає змогу довести, 

що «нові історичні факти» є раціональними, а не ірраціональними зсувами – 

попри те, що будь-яка, навіть «найбільш прогресивна» історіографічна 

дослідницька програма, не мусить пояснювати «усю історію науки як 

раціональну», оскільки «раціональні реконструкції все одно завжди занурені в 

океан аномалій» [149, с. 133–134]. 

Варто звернути увагу й на те, що дедалі більше «історизується» не лише 

філософія науки, а й епістемологія – таку тенденцію в сучасній філософії 

простежує, наприклад, Г.-Й. Райнбергер. На ті зрушення, що розпочалися в 

другій половині ХХ ст. й тривають досі, він реагує за допомогою доволі 

змістовного концепту “historicizing epistemology” (значущість цього концепту 

добре виявляється в перекладі, адже може йтися як про «епістемологію, що 

історизує», так і про «епістемологію, що історизується») [191, с. 3–4]. 

Зауважимо, що про епістемологію автор пише не як про теорію пізнання 

(Erkenntnis), котра досліджує «чим є те, що дає знання» (makes knowledge). Г.-

Й. Райнбергер наголошує, що епістемологію він сприймає як відображення 

історичних умов, з якими і за допомогою яких ті чи інші речі (явища) 

перетворюються на об’єкти знання. У праці 2007 р. (спершу текст вийшов 

німецькою, а більш доступна для ширшої дослідницької аудиторії англійська 

версія, якою ми тут і послуговуємося, з’явилася 2010 р.) «Про епістемологію, 

що історизує» (“On Historicizing Epistemology”) дослідник повертається до 

інтелектуальної спадщини П. Феєрабенда. Епістемологічний анархіст 

«історизував» філософію науки так, що значною мірою унаочнив абстрактність 
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самої дисципліни, яка насправді є розщепленою через неоднорідність власного 

об’єкту. Сучасна філософія науки перебуває у дискурсі того питання про 

цінність науки, яке повсякчас ставив П. Феєрабенд. Сучасна реакція на це 

питання полягає в тому, що концептуалізація «науки» як певної єдності 

проблематична (Г.-Й. Райнбергер тому й пише, що, з одного боку, з 

академічного середовища витісняється «фізика у її класичній формі», з іншого 

боку, всі науки вже «неможливо зібрати під одним дахом» [191, с. 3–4]). Так ми 

повертаємося до погляду П. Феєрабенда про те, що фактично не існує такої 

єдності, як гомогенна «наука» – і як універсального наукового світогляду, і як 

універсального наукового методу [104, с. 154, 264]). 

При цьому, варто зауважити, що тенденції сучасної філософії науки 

полягають також і в поверненні інтересу до філософії науки загалом. Зокрема 

це констатує американський філософ науки, постаналітик Майкл Фрідман у 

статті 2008 р. («Історія і філософія науки в новому ключі»). Внаслідок 

історичного повороту в епістемології історизація була помітна зокрема й на 

інституційному рівні, як-от в його alma mater, Прінстонському університеті: 

кілька філософсько-наукових навчальних програм навіть увійшли до 

історичних підрозділів [123, с. 126]. Втім, попереднє десятиліття позначилося, 

на думку М. Фрідмана, відродженням історії та філософії науки як самостійних 

дисциплін: «багато професійних філософів більше не стривожені 

історизованою концепцією науки», пише він, перш за все маючи на увазі саме 

англомовну традицію. Нарешті, зауважує М. Фрідман, з’являються підстави 

говорити про можливий розвиток закладеної ще Т. Куном, П. Феєрабендом та 

Н. Генсоном проблематики співвідношення історії та філософії науки. Ці 

«продуктивні зв’язки», підкреслює М. Фрідман, уже стають помітними на 

прикладі «залучення теорії відносності А. Ейнштейна в логічний емпіризм» або 

ж інкорпорації «аналітичної філософії в математичну логіку, а потім і в 

когнітивні науки» [123, с. 125]. П. Феєрабенд, який зазнавав критики зокрема й 

за перебільшену інструменталізацію історії як певного «засобу» і лише 

контексту для філософії [158, с. 51], робив наголос на недієздатності 
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філософування без історичного ґрунту. А це ще раз підтверджує, що 

П. Феєрабенд сприяв актуалізації проблематики співвідношення нормативного 

й дескриптивного, котра активно осмислюється і в сучасній філософії науки. 

Вище ми вже наводили приклад К. Мулінеса в цьому контексті. Не менше 

уваги цій проблемі приділяє й багаторічний професор Стенфордського 

університету Пітер Годфрі-Сміт [129, с. 5–7]. Крім того, доречно зауважити, що 

тема епістемічної нормативності та проблематика обґрунтування як самого 

знання, так і процедури одержання знання розробляється й серед українських 

дослідників у галузі логіки та методології науки [23, с. 13–16].  

 

2.1.3 «Іронічна» настанова філософсько-наукових поглядів 

П. Феєрабенда 

У контексті історизації епістемології вважаємо за доречне звернутися до 

запропонованого Джоном Горганом порівняння П. Феєрабенда з «іронічним 

науковцем». Варто зауважити, що цей аспект більшою мірою можна 

зараховувати до третьої (міждисциплінарно-дискурсивної) хвилі рецепції 

П. Феєрабенда. На погляд Дж. Горгана, «іронічним» є той вчений, який 

усвідомлює, що сфера його дослідницьких інтересів – аж ніяк не ідеологічний 

конструкт під назвою «чиста наука». «Іронічний» науковець усвідомлює, що 

займається «чимось більш схожим на мистецтво чи літературну критику» [72, с. 

251]. І тут «анархо-дадаїстська» риторика П. Феєрабенда, що, на перший 

погляд, лише провокує скочування в скептицизм, постає перед своїми 

критиками вже як не така однозначна: в ній вони можуть знайти або зручного 

опонента, або – хоч і доволі критичного та іронічного – колегу. 

Ми вважаємо, що друге є більш прагматичним, оскільки історія філософії 

науки демонструє: саме завдяки таким критикам, як П. Феєрабенд, котрий 

суттєво радикалізував теоретико-методологічні погляди К. Поппера, наукова 

раціональність і справді «припинила бути обмеженою логікою – чи то 

відкриття, чи то обґрунтування» [146, с. 769–771].  
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За майже чотири десятиліття, впродовж яких тривала кар’єра П. Феєрабенда 

як професора філософії, в такій дисципліні, як філософія науки, а також у 

міждисциплінарному філософсько-культурному контексті відбулися істотні 

трансформації. Великою мірою вони були спричинені діагностованим Ж.-

Фр. Ліотаром кінцем «метанаративів». Ця теза викладена французьким 

філософом, як ми вже вище згадували, в праці «Стан постмодерну» (1979 р.) та 

кількох інших текстах, що згодом були перекладені також і українською мовою 

(зокрема 1995 р. вийшов його текст 1989-го р., вміщений у збірнику «Після 

філософії: кінець чи трансформація?» [29]). 

Інспіровані працею Фр. Ліотара дискусії, попри те, що вони розпочалися 

вже доволі давно, зберігають актуальність досі, причому в багатьох галузях. 

Проаналізувати усі чи навіть лише найбільш значущі з них – справа багатьох 

спеціальних досліджень, які, на наше переконання, не втрачатимуть 

актуальності й надалі. Ми ж акцентуємо увагу на тому, що в межах як філософії 

історії чи культури, так і серед філософів науки від кінця ХХ ст. набули 

поширення різноманітні фіналістичні візії24. Образно кажучи, після «кінця 

метанаративу» настав час діагностування «кінця історії», «кінця науки» тощо. 

«Кінець історії» набув реактуалізації 1992 року з працею відомого 

американського філософа й публіциста Френсіса Фукуями «Кінець історії та 

остання людина» [124], а «кінець науки» – і як медійна дискусія, і як 

однойменна книжка-інтерв’ю про виклики для майбутнього фундаментальних 

наук – була розвинена й опублікована 1996 року вищезгаданим американським 

науковим журналістом Джоном Горганом [72]. У проміжку між виходом цих 

праць темпи занепаду Заходу (як США, так і Європи) описав, враховуючи й 

аналізуючи дані економічної статистики й висуваючи на їх основі власні 

прогнози, американський політолог Семуель Гантінгтон (спершу в статті 

«Зіткнення цивілізації», “The Clash of Civilizations” – для видання Foreign 

Affairs, (1993 р.), а потім і в книзі «Зіткнення цивілізації і перетворення 

світового порядку», “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order”, 

                                                           
24 Увагу цій проблематиці ми також приділили в статті «Після постпозитивізму: філософська спадщина 

Пола Феєрабенда у дзеркалі критики» [44] 
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що вийшла 1996 р. [137]). Крім того, важливою працею в контексті естетики 

стала робота аналітичного філософа та мистецтвознавця зі США Артура Данто 

«Кінець мистецтва» (“The End of Art”), що вийшла 1998 року [94]. 

В контексті нашого дослідження увагу треба приділити передусім «Кінцю 

науки». На нашу думку, з огляду на переосмислення спадщини П. Феєрабенда 

журналістсько-есеїстичний підхід Дж. Горгана спрацював як певна розрядка. 

Формат книжки передає ефект живого спілкування водночас із дуже різними 

людьми, між котрими в результаті навіть з’являється ілюзія консенсусу. Таке 

враження може виникнути й унаслідок не надто експліцитно вираженої 

настанови на примирення «іроніка» П. Феєрабенда із закомплексованим 

«ідеалістом» і «фантазером» старшого покоління К. Поппером. З обома 

Дж. Горган поспілкувався незадовго до смерті: обидва філософи відійшли 1994 

року (П. Феєрабенд 11 лютого, а К. Поппер 17 вересня). Певною мірою завдяки 

Дж. Горгану (хоча, звісно, це був лише додатковий поштовх) П. Феєрабенд із 

дуже зручного опонента, котрому начіплювали звання «ворога науки й 

раціональності» або свого роду парії серед постпозитивістів, опиняється в дещо 

іншій ролі й постає перед своїми сучасними критиками під зміщеним кутом 

зору: П. Феєрабенд стає тим опонентом, який «перешкоджаючи» й зводячи всі 

фундаменталістські твердження до абсурду, насправді сприяв конструктивним 

змінам, що поставили філософування про науку в ситуацію більшої відкритості. 

Те «розповідання історій», яке П. Феєрабенд як викладач практикував 

близько сорока років у Каліфорнійському університеті й спорадично в 

університетах інших країн (зокрема Великої Британії, Німеччини, Італії, Нової 

Зеландії), має й своє культурне підґрунтя. На нашу думку, тут можна 

простежити щось на кшталт повернення до культури епосу, яке на прикладі 

німецького літературного критика та філософа-есеїста Вальтера Беньяміна 

простежує сучасний український філософ Володимир Єрмоленко в праці 

«Оповідач і філософ: Вальтер Беньямін та його час». Звертаючись до суперечки 

герменевтики (як «модерної боротьби за сенс») і риторики (як «мистецтва 

говорити та демонструвати»), В. Єрмоленко аналізує В. Беньяміна, котрий 
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«бореться не за смисли, а за голос, не за значення, а за присутність» [17, с. 189]. 

Так, на думку свого дослідника, В. Беньямін показує «перехід від модерну до 

епосу», який, погодьмося з В. Єрмоленком, має сенс і зараз (і особливо – в 

контексті філософування П. Феєрабенда). Повернення до «старої культури 

storytelling» можна помітити як у масовій культурі, так і в академічній. На 

прикладі П. Феєрабенда саме так і відбулося: власний наративізм він публічно 

протиставляв систематичним підходам із конструювання та обґрунтування 

«надійних» критеріїв раціональності. Цим він не тільки запропонував 

альтернативу традиційному образові академічної філософії, а й показав шляхи 

до більшої відкритості як попперівському критичному раціоналізмові, так і 

дослідницьким програмам І. Лакатоса чи «сітчастій» моделі Л. Лаудана тощо. 

Оскільки найбільше, чого, на переконання П. Феєрабенда, досягають 

раціоналісти, – це узгодження і вдосконалення «нормативної» філософії науки 

та «дескриптивної» історії науки на все більш високих метарівнях, 

епістемологічний анархізм має на меті демонструвати іронічну позицію щодо 

такої метарегресії. Ми вже згадували про критику надмірних спрощень у 

розрізненні наукового дискурсу на нормативний та дескриптивний (зокрема як 

одну з догм емпіризму), втім, попри всю «недовіру до метанаративів» 

метарегресія і метаредукція все ще зберігається на багатьох рівнях. І 

П. Феєрабенд, котрий запропонував перспективи відходу від цього, все ж 

переважно лишається без справжньої підтримки. Пояснень для цього може бути 

кілька, здебільшого вони такі: філософи науки схиляються до думки, що він 

лишився надмірно легковажним та безвідповідальним «анархо-дадаїстом», а 

історики науки нерідко вважають П. Феєрабенда недостатньо ретельним 

дослідником історичних фактів (зокрема американський філософ науки Стівен 

М. Доунз має для цього коротке і чітке пояснення, котре можемо узагальнити 

так: П. Феєрабенд «паразитує» на історичних прикладах [97, с. 161]). Далі ми 

детальніше зосередимося на особливостях аргументації П. Феєрабенда, який 

завдяки своїй критиці наукової раціональності став одним з ініціаторів власне 

раціонального переосмислення діяльності самих вчених. 
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2.1.4 Методологічна проблематика в контексті «історизованої» 

епістемології П. Феєрабенда 

Якщо виокремлені ще Аристотелем підстави довіри до мовця (розум, 

доброчесність і прихильність) [4] не дотримані, чи варто розраховувати на 

довіру аудиторії до висловлених аргументів? В будь-якому разі привабливість 

мовця не обов’язково зникає, якщо він нехтує якимось одним або й усіма 

переліченими параметрами. П. Феєрабенд – показовий приклад такої 

риторичної «нечесності». Як свідчать його бестселери й опубліковане 

листування (про збереження якого, за його ж словами, він не надто ретельно 

дбав [120, с. 119]), привабливість своєї позиції філософ вбачав у певних 

інтелектуальних (і не лише) провокаціях: із притаманною собі іронічністю 

викривав маніпулятивні секрети й під таким прикриттям завуальовано додавав 

власні. Так відбулося з його найбільш вдалим (з точки зору популярності) 

прийомом: видати «жарт» за ключ до розуміння, а «полемічний прийом» – за 

методологію. Наприклад, у своїй дещо самокритичній «Науці у вільному 

суспільстві» П. Феєрабенд робить спробу пояснити радикальність «Проти 

методу». Спочатку наголосивши, що методологія дослідницьких програм 

І. Лакатоса насправді «контрабандно протягує анархізм у мозок найвідданіших 

раціоналістів» [120, c. 117], в «Науці у вільному суспільстві» П. Феєрабенд 

заміть обґрунтування цієї думки погоджується визнати свою присвяту «Проти 

методу» «другу й соратнику-анархісту Імре Лакатосу» лише як «жарт» [64, с. 

262]. 

Поняття «анархізм», «раціоналізм», «антиметодологізм» слугують як 

невід’ємні риторичні елементи філософського словника П. Феєрабенда. З 

огляду на власну почасти надмірну критичність щодо наукових методологій 

епістемологічний анархіст балансує на межі самозаперечення. І балансування 

це має доволі тривалий в часі характер: від певних претензій на те, щоб 

ствердити власну позицію у філософії на початку кар’єри, й до заперечення 

визнання себе філософом під кінець життя [174]. З одного боку, П. Феєрабенд, 

як відомо, аж ніяк не ототожнював себе з «наївними анархістами» і, звісно, не 
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був апологетом якогось цілковитого «хаосу» (попри те, що як ми вже 

згадували, підкреслював роль несистемного в науці: «без хаосу нема пізнання» 

[100, с. 160]), а з іншого боку, важлива «анархічна» складова в його текстах 

помітно присутня: будь-які методи принципово недостатні й неповноцінні, 

тому жоден з них (навіть якщо вони здаються самоочевидними) не варто 

зводити до принципів раціональності [83]. 

Намагаючись представити розум, істину, раціональність як великі 

ідеологічні конструкти, П. Феєрабенд іноді іронічно пише ці слова з великої 

літери. Поряд із «Розумом», «Істиною», «Раціональністю», він критикує й 

такого перевертня як «Монструозна Наука». Так гостро про науку він 

відгукується в «Завоюванні достатку», втім у «Прощавай, розуме» та збірнику 

лекцій «Тиранія науки» також чітко сформульовані ті зауваження, що почали 

з’являтися ще в «Проти методу», й стали потім ядром останньої незавершеної 

праці. Йдеться про критику прогресивістських освітніх намірів неоліберального 

(або ж «псевдоліберального») типу. П. Феєрабенд зазначає: «Коли Західна 

цивілізація вторглася на Близький і Далекий Схід – те, що зараз прийнято 

називати Третім Світом, – вона спроектувала на них власні ідеї про те, що таке 

належні умови й повноцінне життя» [104, с. 159]. Нагадаємо, що подібна 

критика «інтелектуального марнославства» прозвучала ще в «Проти методу»: 

виразники «західної раціональності від самого початку вважали себе 

вчителями, світ – школою, а “народ” – покірними учнями» [100, с. 280]. На 

думку П. Феєрабенда, дуже ймовірно, що зневага до інших способів життя не 

так сприяла розвиткові Заходу, як зашкодила йому. 

З огляду на це, позиція П. Феєрабенда набуває такого вигляду: оскільки від 

початку Нового часу європейський світ обрав «науковий метод», він був 

змушений «завойовувати достаток» і багатство природи в притаманний собі 

обмежений, але на позір «надійний» спосіб. Що могло б бути в іншому разі 

П. Феєрабенд, звісно, не проектує, але свій погляд «зсередини» проблеми 

вважає цілком обґрунтованим. Насправді ж для критиків – це одна з найбільш 

дражливих тем усього епістемологічного анархізму: діагностуючи та 
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критикуючи заідеологізованість і абстрактність, П. Феєрабенд сам спричиняє 

«втрату свободи». Саме з таким формулюванням ми стикаємося у 

Дж. Вілкінса: «Його [П. Феєрабенда] наївність щодо механізмів 

функціонування демократії (так само, як у юності – щодо політики нацистів) 

дозволила тиранії процвітати» [10, с. 187].  Ми натрапляємо на риторичні 

зауваги самого П. Феєрабенда, який, буцімто, погоджується на роль «наївного 

підлітка», котрий був учасником Другої світової війни, майже не 

усвідомлюючи, що відбувається. Його погляди щодо цього, висловлені в 

автобіографії, ми наводили вище. У «Прощавай, розуме» П. Феєрабенд також 

виправдовується, що на той час був «книжковим хробаком, а не чоловіком 

(Mensch)» [107, с. 312]. Не дивина, що визнання власної наївності й відсутність 

каяття за участь у війні навряд чи мали шанси забезпечити П. Феєрабенда 

підтримкою в контексті радикально антифашистського повоєнного дискурсу. 

Однак, нас цікавить інший аспект: чи дійсно Феєрабендів епістемологічний 

анархізм і його критика науки можуть вважатися такими, що мають зворотній 

ефект. Тому важливим тут є аналіз методологічних поглядів П. Феєрабенда та 

повернення до першої, науково-методологічної, хвилі його рецепції. 

Розпочнемо з доволі прикметного, на наш погляд, спостереження К. Гукера 

про те, що методологічні погляди П. Феєрабенда «не служать основою для 

відстоювання будь-якої форми анархізму», а сам епістемологічний анархіст 

всього-на-всього «переплутав незавершеність (open-endedness) регулятивних 

систем, що є їхньою наріжною властивістю, з необхідністю анархістської 

основи для їхніх процесів» [84, с. 94]. Свої уявлення про методологічні погляди 

П. Феєрабенда критик викладає у формі трьох тез: (1) епістемологічний 

анархіст «ілюструє очевидність» того, що когнітивні процеси – це «функція 

історичних умов» звершення цих когнітивних дій; (2) П. Феєрабенд 

демонструє, що «раціональні методи є частковими функціями раціонального 

знання станом на тепер» (що насправді не виходить поза межі критики 

історицизму К. Поппером, яку ми наводили в попередньому розділі); (3) 

П. Феєрабенд «демонструє іще більш глибоку істину про те, що методологічна 
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еволюція відіграє провідну роль у розумінні природи науки» [84, с. 94]. 

Насправді, вважати П. Феєрабенда антиметодологістом було б некоректно. 

Цього не заперечує й відомий дослідник останнього, еволюційний релятивіст 

Г. Муневар, справедливо зауважуючи, що, попри наголосу на обмеженості 

будь-яких методів, П. Феєрабенд ніколи не заперечував проти наявності 

«плідних процедур», що «за певних історичних обставин» давали найкращі 

результати [84, с. хvі]. 

Отже, на перший погляд, з критикою методу й позірним «принципом», що 

«згодиться все», П. Феєрабенд насправді лише продовжує міркування 

К. Поппера про те, що не існує якоїсь визначеної логіки наукового відкриття. 

Насправді ж, попри наочну тут паралель із К. Поппером, акцент П. Феєрабенда 

дещо інший. Він полягає в критиці прогресивізму, що є більш радикальною, 

ніж попперівська критика історицизму. З огляду на еволюційний підхід 

К. Поппера, що заперечує напередвизначення майбутнього знання виходячи з 

актуальних позицій, варто припускати (й заохочувати) таку річ, як прогрес, 

хоча, як пише К. Поппер, «ніщо не гарантує прогресу до кращих теорій» [51, с. 

27]. П. Феєрабенд обрав іншу стратегію: відмовився не лише від «логіки» 

відкриття, а й від спроб встановлення будь-яких процедур перевірки знань на 

науковість чи ненауковість, тобто від демаркаціонізму. Як відомо, вимозі 

строгого демаркаціонізму П. Феєрабенд протиставляє усвідомлення 

незворотного впливу ненаукового на науковий процес, а також, як ми 

зазначали, – свої уявлення про проліферацію. Тож насиченість наук 

конфліктами – наслідок не лише проблематичності самих наукових гіпотез чи 

суперечливості теоретичних припущень, а й, як він стверджує у «Тиранії 

науки», того, що науки – це «творіння пропагандистів» [116, с. 52]. Суть же 

удаваного «антиметодологізму» П. Феєрабенда полягає у позбавленні методу 

першорядного значення в науковому дослідженні, оскільки будь-яка 

методологія може бути змінена внаслідок непередбачуваних і спонтанних змін 

у науковому процесі. 
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При цьому складно не помітити, що численні критики все ж таки 

намагаються боротися з, як вони вважають, хибним «антиметодологізмом» 

П. Феєрабенда. Ті, хто в такий спосіб прагне відстояти право наукової 

раціональності на «привілейований статус», дуже часто обґрунтовують свою 

позицію посиланням на тезу П. Феєрабенда про те, що існує багато «цікавіших» 

речей, ніж наука. Такий спрощений шлях перетворення епістемологічного 

анархіста на зручного опонента почасти демонструють його рецензенти. Один з 

прикладів – Бас Ван Фраасен, котрий спрямував свою критику зокрема і на те, 

що П. Феєрабенд «зовсім не піклувався про свого читача», перенаситивши 

текст свого «Завоювання достатку» неадаптованими з давньогрецької 

поняттями [122]. Дійсно, зручним опонентом П. Феєрабенд був ще й тому, що 

допускав багатозначність у тлумаченні понять і термінів, зокрема й таких, як 

«раціональність» і «метод». Можливо, цим він справді міг «ображати почуття» 

своєї аудиторії (чи вчених, чи християн, чи ж носіїв ліберально-демократичних 

цінностей). Але більшою мірою його демонстративна і, на нашу думку, 

удавана, безпринципність насправді поставала як антипринципність і критика 

будь-яких претензій на спроби остаточного й повноцінного «завоювання» світу. 

І якщо в К. Поппера, на початку «Логіки наукового відкриття», ми цілком 

очікувано натрапляємо на тезу «…я цікавлюсь наукою та філософією лише 

тому, що хочу щось дізнатися про загадку світу, у якому ми живемо, і загадку 

людського знання про цей світ» [180, c. xxvi], то в П. Феєрабенда такі слова 

знайти було б складно, адже він не шукає «кредиту довіри» й не претендує на 

те, щоб разом з читачем знайти ключі до розшифрування «загадок світу» й 

простежити, які привілеї дають нам знання, накопичені людьми впродовж 

історії. Якби ж подібне речення й трапилося на сторінках Феєрабендових праць, 

воно напевне стало б для підготовленого читача черговим прикладом іронії, з 

якою автор розглядає наявні уявлення про науку та раціональність [43, с. 83]. 

Переконаність П. Феєрабенда в тому, що ще аристотелівське уявлення про 

дискусію справді працює, а «аргумент – не сповідь, а лише інструмент для 

ураження опонента» [64, с. 264], давала йому підстави аргументувати заради 
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самої суперечки, а не заради «істини», що буцімто ховається посередині. 

Відтак, опоненти – принаймні уявні – це та складова, що необхідна для 

сприйняття позиції П. Феєрабенда в цілому. І методологічна проблематика в 

контексті його плюралістичної настанови – це проблематика, перш за все, 

ведення дискусії. Чи має така дискусія правила? Якщо так, то для 

П. Феєрабенда це не правила попперівського критичного раціоналізму й, можна 

виснувати, не правила наукової раціональності загалом, принаймні доти, доки 

остання не керуватиметься настановою радикального плюралізму. Підтримку 

для власної позиції, як ми вже згадували, П. Феєрабенд шукав у Дж.-Ст. Міля, 

хоча й не створив приводів для серйозного повороту в переосмисленні 

спадщини «батька європейського лібералізму». П. Феєрабенд переймає й 

підносить таке гасло з есе «Про свободу»: необхідно обговорювати будь-які 

«істини», щоб ті не перетворилися за «догми» – навіть за відсутності реальних 

опонентів їх треба принаймні уявити і врахувати усі їхні можливі 

контраргументи [162, с. 73]. В цьому пункті прихильник «правильного» 

тлумачення ліберальних засад зазнав критики. Дошкульне зауваження 

П. Феєрабенду висуває професор австралійського Університету Дікіна Струан 

Джейкобз, нагадуючи, що Дж.-Ст. Міль недарма носить звання «святого 

раціоналізму ХХ ст.» й не є тим «поплічником-анархістом», яким його уявляє 

епістемологічний анархіст [138]. Оскільки науки для Дж.-Ст. Міля – це 

«обґрунтоване знання», а найвеличніша мета – істина [138, с. 203], 

П. Феєрабенд, на думку С. Джейкобза, заслуговує радше на осуд за 

неприпустиму маніпуляцію, аніж на схвалення та продовження дискусії. 

Зрештою, недооцінка значення чітких методологічних принципів 

спричинила те, що на адресу П. Феєрабенда посипалися ще й звинувачення в 

неоригінальності. У перествердженні труїзмів і поверховості аргументації його 

засуджує відомий сучасний канадський філософ Вільям Ньютон-Сміт. На 

думку останнього, підкреслена П. Феєрабендом мінливість методів не є чимось 

дивовижним і не свідчить про слабкість раціоналістичної перспективи, оскільки 
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раціоналізм і не передбачає слідуванню раз і назавжди встановленим 

алгоритмам [167, с. 134]. 

Так, закиди щодо неоригінальності та маніпулятивності Феєрабендової 

критики ще не дають достатніх підстав стверджувати, що епістемологічний 

анархізм призводить до нових абстракцій. Втім, зазначена критика повертає нас 

до того, в якому контексті відбувся відхід П. Феєрабенда від К. Поппера, й, 

відповідно, до питання про доцільність чи недоцільність епістемологічного 

анархізму як своєрідної альтернативи критичному раціоналізмові. Враховуючи 

це, варто зосередити увагу на специфічних рисах того варіанту «історизованої» 

епістемології, котрий простежуємо в П. Феєрабенда. На нашу думку, специфіка 

цього варіанту дуже виразно актуалізується в контексті розгляду такої 

філософсько-наукової проблеми історії науки, як проблематика неспівмірності 

в історії та філософії науки. 

 

2.2.  Проблематика неспівмірності у стратегіях аргументації 

П. Феєрабенда 

2.2.1 Поняття неспівмірності: П. Феєрабенд vs. Т. Кун 

Поняття «неспівмірності», як стверджують критики, є більш очевидним у 

межах концепції Т. Куна, аніж в епістемологічно-анархічному дискурсі 

П. Феєрабенда. Яку роль може відіграти це поняття для розуміння 

філософування останнього – питання, розгляду якого присвятимо цей 

підрозділ25. У своїй критиці Т. Куна, висловленій у «Розраді для спеціаліста» 

(“Consolations for the Specialist”) – текст було завершено 1969 р. та 

опубліковано 1970 р. – П. Феєрабенд роз’яснює, що в його розумінні 

неспівмірність – це вкрай рідкісне явище, котре може виникнути лише за умови 

реалістичної інтерпретації теорій. П. Феєрабенд має на увазі, що саме 

реалістична інтерпретація передбачає, що неспівмірність може бути 

встановлена між альтернативними (чи конкурентними) теоріями, які 

                                                           
25 Деякі з обстоюваних тут тез вміщені в нашій статті «Аргументація Пола К. Феєрабенда у дискусіях 

навколо проблеми неспівмірності» [42]. 
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послуговуються різними «фундаментальними правилами» і в межах яких «усі 

дескриптивні терміни» мають різні значення [182, с. 112]. За таких умов дуже 

складно говорити про «діалог» логік цих теорій та їх семантичних змістів. 

П. Феєрабенд свідомий цього. Послуговуючись «тезою про неспівмірність», 

філософ навмисно загострює проблему, аби більш яскраво й наочно поставити 

під сумнів критичний раціоналізм і, зрештою, продемонструвати більш гостру 

позицію, ніж та, яку відстоював Т. Кун [129, с. 112-115]. 

У Стенфордській енциклопедії філософії «неспівмірний» характеризується, 

перш за все, як такий, що «не має спільної міри». Походить термін з 

давньогрецької математики, де неспівмірність безпосередньо означала 

«відсутність спільної міри між величинами» [172]. Без якоїсь специфічної 

концептуалізації слово «неспівмірність» фігурувало й у словниковому апараті 

філософів. Загалом вживання поняття неспівмірності означало визнання різних 

вимірів того самого поняття в різних традиціях (наприклад, довжини в 

математиці). П. Феєрабенд розвиває це розуміння, розпочинаючи з очевидності: 

ті самі терміни набувають різних значень у різних теоріях, залежно від змісту 

останніх. Твердження про спостереження, наполягає він, варто розглядати як 

залежні від теорії, а не як незаангажовані «фіксації даності». Якими є критерії 

значення спостережень, П. Феєрабенд почав досліджувати ще в 1950-х роках, 

під час навчання у Відні, й надалі в процесі аналізу «Філософських досліджень» 

Л. Вітґенштайна (з 1952 р., вже у Лондоні). 

Практично оперувати терміном «неспівмірність» П. Феєрабенд розпочав у 

той самий час, що й Т. Кун, – 1962 року (П. Феєрабенд – у статті «Пояснення, 

редукція, емпіризм», а Т. Кун – у найвідомішій своїй праці «Структура 

наукових революцій»). Якщо ми візьмемося порівнювати їх позиції, звісно, 

знайдуться підстави говорити про певні спільні джерела. І йдеться, вочевидь, не 

лише про давні математичні корені походження терміна. Спільним джерелом 

для обох є гештальтпсихологія Вольфганґа Келера. Увагу на це звертають 

зокрема німецькі філософи науки Ерік Обергайм та Пол Гойнінген-Гвейн у 

статті для Стенфордської енциклопедії філософії [172] і австралійський 
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філософ науки Говард Санкі в «Науковому реалізмі та раціональності науки» 

(“Scientific Realism and the Rationality of Science”) [197, с. 58]. Однак у передмові 

до четвертого видання «Проти методу» Я. Гакінг зауважує цікаву деталь: «У 

своїй автобіографії Феєрабенд ніколи не згадує спілкування з Куном про 

неспівмірність» [100, с. xi]. У праці «Репрезентація і втручання» (“Representing 

and Intervening”) критик усе ж зазначає, що існують достатні підстави 

припускати, що впродовж 1960 – 1961 років, під час перебування в 

Каліфорнійському університеті в Берклі (США), П. Феєрабенд і Т. Кун 

«обговорювали різні аспекти науки» [131, с. 67]. Звісно, це не означає, що 

йшлося саме про витворення певної спільної ідеї щодо неспівмірності, оскільки 

сам П. Феєрабенд відзначав, що у розмовах з Т. Куном йому бракувало 

порозуміння: «[…]мені було складно погодитися з теорією науки, яку він [Кун] 

пропонував; ще менше я був готовий прийняти загальну ідеологію, яка, як я 

думав, формувала основи його думки» [105, с. 197]. Згодом П. Феєрабенд 

пом’якшив свою критичну налаштованість щодо колеги, визнавши, що 

оприлюднену ним 1969 р. критику теорії наукових революцій Т. Куна можна 

вважати «старомодною» (втім, у «Проти методу» він зауважив: «Його [Т. Куна] 

підхід був історичним, тоді як мій – абстрактним», а також визнав, що згоден із 

Т. Куном щодо того, що варто шукати історичні, а не епістемологічні основи 

науки, так само – варто усвідомлювати, що в науковому експериментуванні є 

щось поза теоретичною зумовленістю; втім, П. Феєрабенд не оминув нагоди 

наголосити, що лишається противником обстоюваної Т. Куном «політичної 

автономії науки» [100, с. 221]). Епістемологічний анархіст визнав також і те, що 

однією з причин осуду навіть доволі близьких до власних поглядів (тієї ж таки 

позиції Т. Куна) була його особиста надмірна жага до скандальності. Ця ж 

тенденція, хоч і не зовсім виправдано, змусила П. Феєрабенда залучити у 

власне філософування й доволі одіозний (навіть для нього самого, як ми 

намагалися показати в попередньому розділі) термін «анархізм» [109, с. 141–

142]. Але, як ми намагатимемося довести нижче, непорозуміння в трактуванні 

проблематики неспівмірності між двома постпозитивістами все одно, навіть 
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якби у П. Феєрабенда не було такої «жаги до скандальності», мали підстави 

з’явитися. 

Розпочнемо з розгляду ознак теоретичної неспівмірності. Г. Санкі 

припускає: для Феєрабендових уявлень про неспівмірність були визначальними 

три семантичні риси цього поняття: змінність значення, неперекладність та 

змістовна непорівнюваність. Відповідно до цього погляду, не йдеться про 

визначеність неспівмірності через «революційні зміни» теорій, як у Т. Куна. 

Окрім того, згідно з Г. Санкі, П. Феєрабенду властива радикалізація усіх трьох 

властивостей неспівмірності. Це, на його думку, заслуговує на критику, 

оскільки радикалізуючи їх ми губимо порозуміння й можливість комунікації 

між адвокатами альтернативних теорій узагалі, а також робимо неможливим 

«вирішальний експеримент» [197, с. 58–62], котрий, якщо все ж таки матиме 

місце, муситиме засвідчити спроможність науковців «перемикатися» між 

теоріями з повним усвідомленням відмінностей між ними (як за значенням 

термінів, так і за досліджуваною проблематикою). Взагалі-то так званий 

«вирішальний експеримент» залежить від «порівняння» тверджень, що виведені 

зі змагальних теорій, тож, відповідно до уявлень П. Феєрабенда про 

неспівмірність та залежність тверджень про спостереження від теорії, як вдало 

підкреслює Дж. Мак-Евой, «жодне твердження про спостереження не може 

бути використане для судження про неспівмірність» [158, с. 58]. 

Еволюція поглядів двох мислителів теж не надто сприяла зближенню їх 

позиції стосовно неспівмірності. Як засвідчили сучасники подій, працюючи над 

своїм проектом, Т. Кун щодалі ретельніше зосереджувався на сфері науки, 

викриваючи деталі й дрібні випадки неспівмірності (не лише між 

революційними зламами, а й усередині парадигм), натомість П. Феєрабенд, 

навпаки, розширив контекст вживання поняття неспівмірності й вийшов на 

рівень загального культурно-гуманітарного аналізу [172]. Прикладів 

неспівмірності в історії науки, на переконання П. Феєрабенда дуже небагато і 

пов’язані вони, перш за все, з іменами Коперника й Галілея, а згодом – 

А. Ейнштейна. Так, одним з прикладів цієї дослідницької проблеми є 
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відсутність «задовільного способу виведення класичної механіки з квантової 

теорії». Услід за квантовим фізиком, філософом Девідом Бомом П. Феєрабенд 

схиляється до думки, що таке виведення може бути «неможливим у принципі» 

[113, с. 251]. Найпростішим закидом, який може бути протиставлений проблемі 

неспівмірності, є думка вже згадуваного вище американського філософа науки 

Н. Генсона, яка, у викладі П. Феєрабенда, звучить так: «будь-яке подібне 

виведення буде тією частиною формул квантової теорії, які, відповідно до цієї 

ж теорії, не є належним чином оформленими» [113, с. 251]. Принципово 

важливим же для самого П. Феєрабенда є продемонструвати, що проблема 

виведення класичної механіки з квантової теорії – це не якась специфічна 

особливість власне квантової теорії: на таку ж складність, наголошує 

П. Феєрабенд, ми вийдемо й при спробі «вивести ньютонівську механіку з 

теорії відносності», оскільки тут також матимемо проблему «неналежним 

чином» сформульованих у теорії відносності виразів «абсолютної довжини чи 

“абсолютних відмінностей”  у часі». «Проблема Генсона, – пише П. Феєрабенд, 

– з’являється будь-коли, коли б ми не намагалися вивести старішу теорію як 

частковий випадок вищої за мірою всеохопності теорії, чия онтологія 

відрізняється від онтології її попередниці». А це означає, що «речення 

класичної механіки, що виведені з теорії відносності, не можуть набувати того 

самого значення, яке вони мають у межах класичної механіки», оскільки 

«формули класичної механіки описували світ як незалежний від спостерігача», 

натоміть в рамках теорії відносності їх інтерпретують інакше – як «споглядання 

світу з точки зору специфічних референтних систем» [113, с. 251–252]. 

Критикуючи Т. Куна за стандартизацію неспівмірності як революційного 

порогу між парадигмами, П. Феєрабенд стверджував, що «революція» навряд 

чи може постати з певної моністичної парадигми [105, с. 206]. Рухаючись у 

напрямку до все більшого загострення своєї настанови радикально плюралізму, 

П. Феєрабенд наголошував на відсутності підстав вписувати світ у будь-які 

«химерні концептуальні схеми», навіть якщо ті передбачають певну 

варіативність і підлаштовані під стратегію спорадичних революційних струсів. 
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Відтак, з часом П. Феєрабенд усе менше довіряв можливості будь-яких 

стандартизацій і гарантій успіху чи то для фізики, чи то для історії або 

соціології науки [100, с. 286]. 

Як ми вже зазначали, особливістю уявлень про неспівмірність, що були 

притаманні П. Феєрабенду, є зосередження уваги на власне семантичній сфері 

(як це відзначають, зокрема і його критики  [196, с. 759; 195, с. 414; 88, с. 388]. 

Що ж стосується поняття неспівмірності в Т. Куна, то, як підкреслює Г. Санкі, 

воно пережило певну трансформацію й від виразу «методологічної, 

спостережуваної й концептуальної роз’єднаності парадигм» перейшло до 

«семантичної сфери», тобто до «невизначеності перекладу» [196, с. 759]. Втім, 

не йдеться про те, що уявлення про семантичну неспівмірність у П. Феєрабенда 

й Т. Куна однакові: якщо Т. Кун «обмежується головними підмножинами 

термінів неспівмірних теорій», то П. Феєрабенд спершу розширює 

проблематику неспівмірності на усі теоретичні терміни та терміни, що 

стосуються тверджень про спостереження», а потім переходить від рівня 

наукових теорій до «світоглядів» [196, с. 760]. І якщо, як підкреслює Г. Санкі, у 

П. Феєрабенда уявлення про неспівмірність, хоч і розширювалися до рівня 

світоглядів, «фундаментально» лишалися тими самими, то в Т. Куна зміна 

позиції була значно яскравішою. Спершу йшлося про неспівмірність як 

«концептуальну відмінність» (парадигми просто «не виводяться одна з одної», 

не знаходять «спільної референції», постають ніби «з різних світів»). Однак в 

1970-ті роки Т. Кун зосередився на неспівмірності як проблемі перекладу, що 

спонукало філософа «провести зв’язок між неспівмірністю й тезою В. Квайна 

про недовизначеність перекладу» [196, с. 765]. 

Варто зауважити, що проблеми перекладу справді дуже важко уникнути, 

якщо йдеться про трансляцію змістів різних мовно-стилістичних систем. На 

нашу думку, влучно з цього приводу висловився автор славнозвісної праці 

«Після чесноти» Аласдер Макінтайр – філософ, котрий, за його ж словами, 

перейшов з «культури історій» в «культуру теорій» (він народився у Шотландії, 

де опанував старовинну ґельську культуру та здобув «добру філософську освіту 
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– в рамках двох протилежних систем вірувань і переконань», а згодом, вже в 

сорокарічному віці, переїхав до США) [1, с. 166–169]. В інтерв’ю для книжки 

«Американський філософ» А. Макінтайр схарактеризував одержану ним 

філософську освіту як таку, що переконала його в небезпеці та ризикованості 

прихильності до суперечностей і протилежних поглядів, але не змогла стримати 

його ж власне мислення «від непослідовності». А. Макінтайр – черговий 

приклад того, що непослідовність є дуже великою спокусою, що змушує 

філософа опинятися поміж двох вогнів: перекладаючи тексти Платона 

англійською та ґельською він дійшов до висновку про значну відмінність і 

суперечливість мов, що не лише ускладнює переклад, а й – через «часткову 

неспівмірність» – може взагалі унеможливити його [1, с. 169–171]. Дещо схоже, 

слідом за В. Квайном, усвідомлював і Т. Кун: переклад «завжди включає 

компроміси» [196, с. 766]. Щоб прояснити, що ж саме ховається за 

«компромісом», Т. Кун послуговується концептом «локальної неспівмірності». 

Остання характеризує «невдачу в перекладі локальними прошарками взаємно 

визначених термінів» [196, с. 771], що, як ми вище зазначали, передбачає все 

більшу заглибленість у дрібніші випадки проявів неспівмірності наукових 

теорій. 

Вочевидь, випадків, коли у філософсько-науковому й філософському 

контексті загалом може йтися про неспівмірність значень понять, особливостей 

осмислення певних процесів чи явищ, може бути значно більше, ніж згадували 

П. Феєрабенд чи Т. Кун. І семантичною неспівмірністю ця проблема навряд чи 

може вичерпатися. Проблематичність перекладу як окремих понять, так і цілих 

теоретичних апаратів є лише базовою. Сам П. Феєрабенд зауважував: «Перед 

нами відкриється багато шляхів, щойно ми зрозуміємо факт неспівмірності й 

серйозно до нього поставимось» [105, с. 229]. 

Втім, не для всіх колег чи критиків П. Феєрабенда й Т. Куна потреба в 

оперуванні концептом «неспівмірність» є очевидною. Існує ціла стратегія 

розмивання цієї проблематики й зведення її нанівець як необґрунтованої, 

поверхової чи недостатньо зваженої. Тому оцінка змін у наукових теоріях та 



98 

 

соціальних чи культурних процесах великою мірою залежить і від того, як ми 

ставимося до їхніх меж і, відповідно, враховуємо проблематику неспівмірності 

чи ігноруємо її, як це робили, наприклад, Р. Рорті (який відокремлював так 

званий «нормальний», тобто раціональний, епістемологічний дискурс від 

«посередницького» й «дилетантського» герменевтичного [193, с. 317]) або 

Дональд Девідсон (який вважав уявлення про таку «радикальну відмінність», як 

неспівмірність, узагалі недоречним [205, с. хіх]). Серед інших «противників» 

тези про неспівмірність можемо згадати британського філософського 

письменника, викладача Мела Томпсона, котрий, попри те, що поділяє думку 

про недовизначеність ідей фактами, вважає, що теорії не лише можливо, а й 

варто порівнювати [61, с. 172]. Ще один такий критик – Л. Лаудан, котрий, 

погоджуючись із неприйняттям визначальної ролі кумулятивізму в науці, не 

вбачає необхідності виходити поза межі теорії, щоб перевірити індекс 

розв’язаних і нерозв’язаних такою теорією проблем. Л. Лаудан, отже, не 

поділяє Феєрабендової тенденції анархізації епістемології, пропонуючи 

натомість власну вищезгадану нами гнучку трирівневу «сітчасту» модель і 

передбачаючи, що вчені – навіть якщо вони є носіями неперекладних одна на 

одну теорій – можуть знайти підстави для порозуміння щодо оцінки досягнень і 

прорахунків теорій, що розглядаються [155, с. 146–147]. До тих, хто не 

сприймає поняття «неспівмірність» можна зарахувати й Д. Ю. Маніна, котрий 

за лінгвістичною неспівмірністю вбачає наївність її прихильників. Зокрема на 

прикладі поняття маси він демонструє переконання в тому, що ньютонівську й 

ейнштейнівську фізики не варто вважати неспівмірними. Це «та сама маса», 

вважає вчений, оскільки вже у класичній механіці було, так би мовити, «дві 

маси, а не одна» – інертна і гравітаційна: «в теорій відносності обидві 

властивості – інерції та тяжіння – зберігаються точнісінько в тому ж сенсі, але 

їхня рівність виявляється фундаментальним законом природи», тобто «нові 

властивості» маси в межах теорії відносності не роблять її чимось неспівмірним 

до маси, як вона розумілася в межах класичної механіки [35, с. 51]. 
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2.2.2 Проблематика неспівмірності в контексті пошуку легітимації 

способів міжтеоретичної перекладності 

Вище ми звернули увагу на те, що у двох перших та найбільш виразних 

розробників концепту «неспівмірність» у філософії науки (П. Феєрабенда й 

Т. Куна) були спільні підстави для його запровадження у філософсько-

науковий дискурс, але це не завадило обом мислителям істотно розійтися з 

приводу його значення. Якщо ж тепер на певний час зосередитися на тому, що 

для Феєрабендового та Кунового тлумачень неспівмірності було спільним, то 

йтиметься, перш за все, про проблему трансляції значень від однієї системи 

переконань до іншої впродовж усього поступального розвитку науки. Звернімо 

увагу на позицію Я. Гакінга, котрий дуже влучно говорить про це як про 

реактуалізацію проблематики реалізму в філософії науки. Неспівмірність у 

феєрабендівському дусі, підкреслює дослідник, є найбільш неприйнятною саме 

для реаліста, котрий прагне дійти до нових значень звичних понять (таких, як 

маса чи довжина) шляхом розуміння, натомість той, хто приймає уявлення про 

неспівмірність, наголошує на тому, що може йтися не про «поступ», а лише про 

«гештальт-перемикання» [131, с. 66–67]. Міркування стосовно неспівмірності, 

відтак, можуть розвиватися за кількома сценаріями. Принаймні, як зауважує 

Я. Гакінг, у випадку неспівмірних теорій варто говорити або про варіант 

трансформації самої тематики дослідження (оскільки вже не працює 

«вирішення головоломок», з якими мала справу попередня теорія), або про 

«розщеплення» (dissociation) стилів мислення (оскільки «концептуальні схеми» 

однієї теорії вже неможливо приписати іншій), або про проблеми перекладу – 

«неспівмірність значень» у межах теорій, що розглядаються [131, с. 68–74]. З 

огляду на це, неспівмірність, за будь-яких умов, фіксує неспроможність 

досягнення порозуміння між двома чи кількома теоріями, що суперечить тому 

уявленню про наукову раціональність, яке базується на прогресивізмі й 

кумулятивізмі. 

Проти такої думки доволі слушні контраргументи приводить К. Гукер. Його 

дивує перебільшення, до якого вдається П. Феєрабенд, запроваджуючи концепт 
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семантичної неспівмірності у власне філософування про науку. По-перше, це 

видається йому дуже грубим представленням наукових змін. По-друге, ще 

більш симптоматичним, з точки зору К. Гукера, є той факт, що П. Феєрабенд 

використовує поняття значення у спотвореному розумінні, яке передбачає, що 

значення – це «метаінструмент для наукового аналізу як такого», що є 

«цілковито визначеним формальними структурами, котрі породжують терміни 

(в межах певної теорії. – Н.П.)» [84, с. 95]. 

Зауважмо, що навіть ті критики, які вважають погляди П. Феєрабенда 

загалом непродуктивними, почасти визнають актуальність проблематики 

неспівмірності. Те саме – з його несприйняттям раціоналізму К. Поппера. 

Польсько-британський філософ та історик науки Єрзи Ґедимін (Jerzy Giedymin) 

зауважує: П. Феєрабенд доречно критикує певність К. Поппера в необхідності 

«спільної мови для формулювання аргументів». Для критичного раціоналіста 

важлива співмірність теорій, тож спільною мовою не обов’язково має бути 

«мова будь-якої з теорій, про які йдеться»: достатньо і певної «метамови», 

котра дасть підстави для порозуміння. Це саме та проблема, котру, на думку 

Є. Ґедиміна, обґрунтовано підкреслює П. Феєрабенд [126, с. 47]. Не згоден 

критик з тим, що, намагаючись вирішити проблему, що виникає внаслідок 

«неспівмірності», П. Феєрабенд гіпостазує внутрішню критику теорій і 

недооцінює «емпіричну критику зовні». Останнє, переконаний Є. Ґедимін, в 

результаті спричиняє більше шкоди, ніж дає користі, адже зовсім неочевидно, 

що «здобутки збалансовують втрати» [126, с. 47]. 

Такими невиправданими «втратами» критик, вочевидь, називає послаблення 

аргументації, що на місце викритих хиб раціонального тлумачення знання не 

пропонує альтернативних підходів. Подібну думку щодо неадекватності 

розширення меж раціональності П. Феєрабендом висловлює й філософ науки, 

професор Брістольського університету (Велика Британія) Александер Бьорд. 

Останній звертає увагу на відхід від «нормативної концепції епістемології» як 

на важливий крок, здійснений П. Феєрабендом, втім підкреслює, що суттєвого 

продовження й поглиблення це не набуло, оскільки епістемологічний анархіст 
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так і не «зробив важливого переходу до натуралізованої епістемології». Для 

таких критиків, як А. Бьорд, визначальним є те, що П. Феєрабенд лишився за 

засадах однобокого методологічного скептицизму й обмежився уявленнями 

про теоретичний та методологічний плюралізм. Натомість прибічних 

натуралізованої епістемології, підкреслює А. Бьорд, визнає, що, хоч і не існує 

«апріорного шляху пізнання за допомогою методів, які найкраще сприятимуть 

росту знання в певній сфері досліджень», все ж таки є сенс «сподіватися», що з 

«ростом знання» в часі надходитиме й «вдосконалення наявних методів» [85, с. 

263–264]. 

Отже, з одного боку, П. Феєрабенда критикують (наприклад, згаданий 

щойно А. Бьорд) за непереконливість в «узгодженні» проблематики 

неспівмірності з «попперівськими ідеалами критики» та недостатність 

аргументації для остаточного відходу від неї. З іншого ж боку, штучність 

самого «конструкту неспівмірності» закидають Т. Куну – як це робила, 

наприклад, британська лінгвіст та філософ Маргарет Мастерман [157, с. 80]. 

Т. Кун спробував вийти з цієї ситуації шляхом певного «пом’якшення» власної 

позиції: він погодився модифікувати своє тлумачення неспівмірності й, дещо 

виправдовуючись, заявив (у статті 1965-го р. «Роздуми щодо моїх критиків») 

про можливість «часткової комунікації» між прихильниками неспівмірних 

теорій [147, с. 232]. На думку Т. Куна, критика М. Мастерман є недоречним 

зміщенням проблематики дискусії в методологічну царину: «стандарти» й 

посутні погляди на питання філософії науки між ним та колегами-філософами 

науки, серед яких були і П. Феєрабенд та К. Поппер, відрізняються, втім це не 

означає, що вся полеміка є лише суперечкою про методи [147, с. 233]. Хоча ці 

відмінності звісно є. На першому плані, і Т. Кун визнає це, перебуває дискусія 

навколо ставлення критиків до концепту «нормальної науки» та його 

співвідношення з категорією «наукової революції». Ще однією важливою річчю 

є і оцінка тези про неспівмірність. Вище ми зауважили, що з часом у поглядах 

Т. Куна відбувся зсув до проблеми перекладу і, відповідно, наближення до 

позиції В. Квайна. У згаданій вище статті-відповіді критикам Т. Кун доволі 
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наочно демонструє цей перехід: неспівмірність не передбачає 

«непорівнюваності», оскільки порівнювати теорії можна завдяки перекладу, 

котрий дає «компроміс» у комунікації: чимось поступитися можна, але дещо 

має лишатися незмінним [147, с. 268]. 

Цікаво, що саме проблема перекладу між неспівмірними теоріями склала 

ядро контраргументації Г. Патнема – критика уявлень як П. Феєрабенда, так і 

Т. Куна. Г. Патнем наголошує на тому, що «розуміння» іноземної мови 

«конституює переклад» на рідну (інакше кажучи, якщо ми «розуміємо», це 

означає, що можемо перекласти – і навпаки: «не можемо перекласти» означає 

«не розуміємо», відтак «розуміти» і «не могти перекласти», як це, буцімто, має 

місце у випадку з «неспівмірністю», є цілком непослідовним) – але недарма 

Г. Санкі, звертаючи увагу на цю критику, акцентує й на тому, що обидва 

прихильники концепту «неспівмірність» спробували у відповідь на таку 

критику розвести переклад і розуміння [195, с. 416].  

Дійсно, неперекладність з часом ставала все більш важливою складовою 

неспівмірності для Т. Куна, хоча й не охопила її цілком. Про це він зауважував 

уже на початку 1990-х років, пояснюючи власні ідеї щодо неспівмірності 

наукових теорій в інтерв’ю Дж. Боррадорі і наголошуючи на лінгвістичному 

аспекті: «Все більше я говорю про неспівмірність як про неперекладність» [1, с. 

194]. «Треба засвоїти, що частина мови не може бути перекладена, – міркував 

далі Т. Кун. – Часто можна вивчити мову, яку вам не вдасться цілком 

перекласти на власну» [1, с. 194]. Тут і простежується близькість до уявлень 

стосовно перекладу, які викладено в «Слові і об’єкті» В. Квайна. Втім переклад 

«як механічний процес, що здійснюється відповідно до інструкції» може бути 

адекватним, на думку Т. Куна, приблизно для 80 відсотків текстів, натомість, 

скажімо, поезія є фактично неперекладною [1, с. 195]. Хоча цілком очевидно, 

що теза В. Квайна про недовизначеність перекладу може бути сприйнята й без 

прийняття тези про неспівмірність – наприклад, так, як це робить постаналітик, 

неопрагматист Р. Рорті. І тоді як неприйняття фундаменталізму, зокрема 

методологічного, відсилає до Вільяма Джеймса [49, с. 133], свою 
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плюралістичну настанову Р. Рорті значною мірою запозичує саме у В. Квайна: 

«Квайн вніс у постаналітичний світ ідею неперекладності індивідуальних 

словників – історичних, культурних, філософських – на якусь універсальну 

мову» [1, с. 30–32]. 

Що ж до критики концепту «неспівмірності», то вона цікавить нас 

передусім як критика тих трансформацій у філософії науки, що були ініційовані 

П. Феєрабендом. Однак важливою є і критика Т. Куна, що сприяє ширшому 

розглядові проблематики неспівмірності. Тим більше, що найбільш помітною є 

критика, що торкається одразу обох версій неспівмірності – як Феєрабендової, 

так і Кунової. Наприклад, у зв’язку з тим, що обидві версії створювалися в 

рамках переосмислення критичного раціоналізму К. Поппера, на адресу їх 

авторів висловлюються звинувачення як у надмірній радикалізації, так і в 

неоригінальності аргументації. Останнє значно частіше «інкримінують» саме 

П. Феєрабенду. Доволі поширеною є також уявлення, що теза про 

неспівмірність «загрожує будь-якому мультипідходу», тобто робить 

комунікацію між теоріями чи парадигмами неможливою, а спроби 

«міжпарадигмальних досліджень» марними [175, с. 226]. Прихильники такого 

підходу схильні вважати, що проблема неспівмірності не створює засад для 

порозуміння й спілкування, а перешкоджає тому, щоб будь-яка «реальна» 

розмова взагалі могла відбутися. Не дивно, що в цьому контексті першим 

підпадає під критику саме Т. Кун, адже за умов складності й відкритості 

соціального світу «навряд чи можливо, щоб одна парадигма взагалі могла 

домінувати» [175, с. 226]. З погляду епістемології, неспівмірність як відмінність 

і розірваність «різних світів» і «частин реальності» може бути «нецікавою», 

оскільки не дає того необхідного зв’язку, який пов’язує незмінне зі змінним, 

створюючи таким чином підстави для дискусій про будь-який науковий поступ. 

За умови прийняття тези про неспівмірність наукові «світогляди» лишаються 

«герметичними», що, на думку деяких критиків, насправді більш нагадує 

схематичні образи дійсності, аніж саму дійсність. Тому вони відкидають як 

онтологічний, так і епістемологічний аспекти неспівмірності, хоча й визнають, 
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що цього ще замало для того, щоб показати, «як досягти комунікації між 

різними підходами на практиці» [175, с. 227]. 

Ще одним пов’язаним зі щойно розглянутим типом критики є осуд 

гіпостазування неспівмірності з позицій еволюціонізму: «Ті, хто дотримується 

неспівмірних наукових теорій, все одно іноді знаходять чи створюють шаблон, 

в якому можуть говорити» [145, с. 388]. У такий спосіб лише частково з 

П. Феєрабендом погоджується Н. Кердж: неспівмірність може бути цікава 

тільки з «формальних» підстав, оскільки й справді «немає шляхів для 

обґрунтування вихідного пункту». Так само це визнає й Б. Ван Фраасен, 

розуміючи, що П. Феєрабенд виступає проти фундаменталізму в епістемології, 

оскільки «раціональність не в тому, щоб мати хороший вихідний пункт, а в 

тому, наскільки якісно ми критикуємо, виправляємо і оновлюємо ці вихідні 

умови» [211, с. 391]. Втім, еволюціоністська критика не є нищівною, адже вона, 

на наш погляд, спрямована на пошук конструктивного ядра у тому проекті 

розширення наукової раціональності, який втілював П. Феєрабенд. Так, 

скажімо, Н. Кердж, враховуючи проблематику неспівмірності, пропонує 

припустити наявність такої «мінімальної єдності» когнітивних процесів, що 

надалі дасть змогу уникати комунікативних провалів між прихильниками 

різних традицій та носіями так званих «неспівмірних» теорій [145, с. 389]. 

На наш погляд, серед критиків концепту неспівмірності домінує думка, що 

насправді неспівмірність не становить справжньої проблеми для філософії 

науки та є цілком здоланною. Варто уваги, що доходять цього висновку, 

спираючись, перш за все, на самого П. Феєрабенда й називаючи його першим 

справді дошкульним критиком Т. Куна. Р. Фаррел, наприклад, наголошує на 

тому, що «для П. Феєрабенда насправді не існує неспівмірності», адже остання, 

як ми вже частково зазначали вище, може виникнути лише за умов 

«реалістичної інтерпретації теорій». Те переосмислення раціоналізму, яке 

присутнє у релятивізмі П. Феєрабенда, Р. Фаррел, нагадаємо, називає 

«процесуальним реалізмом» (process realism) [98, с. 2]. Проблематика 

неспівмірності в цьому контексті постає як критика різноманітних 
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«раціоналістських моделей» [171, с. 515]. Тож, відповідно, поза цими моделями 

теорії стають співмірними. 

Думку про перевизначення «неспівмірності», що постає з епістемологічного 

анархізму П. Феєрабенда, розвивають і вищезгадані дослідники Р. Сіл і 

П. Катценштайн. Останні визнають, що постання проблематики неспівмірності 

справді є серйозним викликом для філософсько-наукового осмислення росту 

знання. Те, що поняття, терміни й стандарти однієї теорії не можуть бути 

застосовані для оцінки іншої теорії, спричинене, тлумачать П. Феєрабенда ці 

критики, контекстуальною залежністю «припущень про знання» від «чітких 

теоретичних словників». Це означає, що неспівмірність, по суті, випливає із 

загострення думки про теоретичну зумовленість фактів, тверджень про 

спостереження і взагалі всіх науково-дослідних процесів у межах певної теорії. 

А якщо так, то виникає загроза, що еклектичність і «штучна гомогенізація» 

перспектив непорівнюваних теорій в остаточному підсумку може призвести аж 

до «нівеляції цілей теорії» [199, с. 414]. Насправді ж, як стверджують Р. Сіл і 

П. Катценштайн, сама ця загроза є доволі позірною. З одного боку, вони 

наводять приклад Д. Девідсона й Г. Патнема, котрі, як вже вище згадувалося, 

намагалися показати, що для міжтеоретичного перекладу існують можливості й 

підстави. З іншого боку, Р. Сіл і П. Катценштайн нагадують про наявну в 

П. Феєрабенда «ідею нейтральних протоколів перевірки», котра передбачала 

перекладність як «передумову для порівняння теорій». Це наштовхнуло 

критиків на думку про доречність «тимчасового відокремлення 

метатеоретичних постулатів від специфічних посутніх тверджень чи 

інтерпретацій (в межах теорій, що розглядаються. – Н.П.)», щоб мати змогу 

порівнювати цілі спектри «неспівмірних» ознак наукових теорій [199, с. 415]. 

Отже, проблематика неспівмірності постає, з одного боку, як перепона для 

міжтеоретичного порозуміння, проте, з іншого боку, розкриває підстави для 

пошуку більш вишуканої легітимації умов можливості перекладності 

теоретичних апаратів. Висновуючи, звернемо в цьому контексті увагу на 
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статтю В. Судгакара26 «Чи є наукові теорії неспівмірними?», що вийшла 1989 р. 

Поміж двох «головних поглядів на предмет змін у науці», серед яких автор 

виокремлює пресупозиціонізм, тобто визнання наявності певних неспростовних 

(або ж апріорних) засад у процесі пізнання (до прихильників цього погляду 

В. Судгакар зараховує Платона, І. Канта, логічних позитивістів і К. Поппера), 

та релятивізм, тобто припущення про відсутність таких засад [202, с. 33]. І 

якщо позитивістський погляд на просування наукового знання від Т1 до Т2 

передбачає, що можна вивести аксіоми й загальні закони попередньої теорії з 

«примітивних понять» її наступниці, то вже К. Поппер чітко сформулював 

недостатність такої дедуктивної моделі й ускладнив «раціональне 

обґрунтування»: набір принципів і засад Т2 можна визнати таким, що переважає 

Т1 лише за умов, що Т2 має «ширший емпіричний зміст», «може пояснити 

успіхи Т1» і поки що «не є сфальсифікованою, в той час, як Т1 вже 

сфальсифікована» [202, с. 34]. 

Як влучно зазначає В. Судгакар, «вдосконаленням» дедуктивної моделі ще 

більше опікувався І. Лакатос. Будучи переконаним, що таки «існують 

об’єктивні правила для оцінки й порівняння будь-яких двох послідовних 

теорій», І. Лакатос «уточнив» і зробив ще більш вишуканим методологічний 

фальсифікаціонізм К. Поппера, коли ввів розрізнення «прогресивного» й 

«регресивного» зсуву проблеми в зв’язку з тим, чи передбачає нова теорія нові 

факти, чи враховує та пояснює успіхи своєї попередниці, і чи включає в себе 

«весь неспростований зміст» так званої «сфальсифікованої» теорії [202, с. 34–

35]. Однак після цих послідовних уточнень дедуктивної моделі росту знання 

настає злам, і спричиняє його, як наголошує В. Судгакар, саме П. Феєрабенд. 

Останній критикує попперівський раціоналізм, «доводячи ситуацію до межі» й 

висловлюючи контраргументи щодо позиції І. Лакатоса: це і неврахування в 

межах Т2 «усіх» попередніх успіхів Т1, і ширший «діапазон фактів» нової теорії. 

Порівняння між двома теоріями, відтак, стає можливим лише у межах 

«визначеного часового ліміту» [202, с. 35]. Таке порівняння є вимушеним і 

                                                           
26 Посилаємося тут на опубліковану в науковому часописі Social Scientist статтю дослідника Османського 

університету (Індія) В. Судгакара (V. Sudhakar) “Are Scientific Theories Incommensurable?” 
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непевним, натомість насправді наукові теорії чи цілі «парадигми» виявляються 

послідовно «неспівмірними» й те, що видається «раціональним» вибором між 

ними, перетворюється на самообман. 

З точки зору В. Судгакара, хорошою відповіддю на цю невизначеність є 

позиція В. Ньютона-Сміта, котрий «досліджує й критично оцінює суперечність 

між раціоналістами (на кшталт К. Поппера й І. Лакатоса) та не-раціоналістами 

(на кшталт Т. Куна й П. Феєрабенда)». Те розв’язання проблематики 

неспівмірності, яке запропонував В. Ньютон-Сміт (увівши концепт 

«радикальної зміни значення»), є наочною демонстрацією того, що «змагальні» 

парадигми насправді не такі й змагальні, оскільки навіть за умови 

«радикальної» відмінності значень термінів, не йдеться про «різні» парадигми. 

В реальності має місце «діалектичний процес», адже «у кожний даний час 

наявне знання містить можливості для власної зміни». Відтак, думка, що 

«наявне знання, роблячи нове знання можливим і необхідним, спричиняє зміну 

в собі» і показує, що наукові теорії, що змінюють одна одну, діалектично 

співмірні [202, с. 48]. 

За нашими спостереженнями, усі згадані вище спроби подолати проблему 

неспівмірності наукових теорій (і ширше – проблему перекладності) знаходять 

продовження в дискусіях, що точаться в рамках постаналітичної філософії, а 

також, наприклад, в аргументації, яку пропонував Р. Рорті. У більш 

специфічному й цікавому для нашого дослідження сенсі осмислення 

неспівмірності (перш за все, саме у П. Феєрабенда) є прикладом розширення 

уявлень про проблематику раціональності – від наукового пізнання і аж до 

культурно-гуманітарної сфери. А це – одна з безумовно близьких тем для 

рецепції П. Феєрабенда в межах філософії неопрагматизму27. 

Далі ми звернемо увагу на те, як в епістемологічному анархізмі 

П. Феєрабенда намічається перехід від критики раціоналізму до свого роду 

                                                           
27 Гуманістичним перспективам прагматизму як альтернативі пізнавальному, онто-теологічному чи будь-

якому іншому фундаменталізмові у філософії значною мірою присвячено монографію Н.П. Поліщук 

«Філософія прагматизму» [49, с. 119, 147]. Крім того, прагматизованою (тобто такою, в основі якої перебуває 

вивчення «реальної практики науки», а не її абстрактних «теоретичних моделей») вважає сучасну філософію 

науки Т.М. Білоус [8, с. 114].  
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реабілітації раціональності. Зрештою, вже в межах третього розділу, ми 

детальніше розглянемо такий аспект епістемологічної критики П. Феєрабендом 

людського пізнання загалом, який пропонуємо визначати як інтелектуальний 

протекціонізм. 

 

2.3. Епістемологічний анархізм як критика наукової раціональності 

2.3.1 «Релятивізм» П. Феєрабенда як тенденція знецінення 

раціональності 

В рамках сучасної епістемології значне місце вже доволі давно посідають 

дискусії, присвячені проблемі розмивання, знецінення раціонального. Йдеться, 

звісно, не про відмову від здорового глузду чи мислення в раціональний спосіб 

як такого, а про значну плюралізацію тлумачень раціональності, яка спричиняє 

появу доволі радикальних поглядів, зокрема й таких, що можуть передбачати 

тимчасову відмову від засад наукової раціональності. Не дивно, що в контексті 

таких дискусій знову актуалізується спадщина П. Феєрабенда, а потреба та 

переосмислення його поглядів та їх рецепцій стає все більш очевидною. 

Щоб окреслити контекст, спершу звернемося до третьої глави IV книги 

«Метафізики», де Аристотель наголошував: філософ зобов’язаний знати 

«найбільш достовірне начало», а не задовольнятися «гіпотезою» [4, с. 113]. 

Відтак, якщо ми спроектуємо сформульований ним закон несуперечливості і, 

разом з цим, «універсальний принцип буття» («Неможливо, щоб те саме разом 

було і не було притаманне тому самому і в тому самому сенсі» [4, с. 113]) на 

філософію науки, то він звучатиме приблизно так: суперечливі теорії або 

твердження про спостереження чи факти не можуть водночас бути 

істинними. Втім, чи спрацьовує вимога несуперечливості в сучасній філософії 

науки? Скептичні зауваги щодо емпіризму та реалізму щодо науки віддаляє 

можливість цілком задовільної аргументації щодо цього питання, дедалі більше 

перетворюючи його на риторичне. Від абсолютної переконаності у 

принциповій науковості філософії з часів Аристотеля людське пізнання дійшло 
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до глибокого епістемологічного скептицизму, що був особливо помітний у 

середині ХХ ст. Пошуки «Істини» створили чимало глухих кутів. Зрозуміло, що 

за умов панування скептицизму епістемологія втрачає свою дисциплінарну 

потужність і, як до цього схиляли Л. Вітґенштайн, а далі – В. Квайн, 

перетворюється у загальному філософському дискурсі на вже згадувану нами 

терапію: перший вважав філософію терапією від епістемологічних проблем; 

останній реабілітував епістемологію, але всього-на-всього як підрозділ 

психології (звідси – натуралізація епістемології). Адже, відповідно до 

«дескриптивної епістемології» В. Квайна, остаточного значення того чи іншого 

висловлення не існує, тому й «радикальний переклад», як ми вже зауважували, 

видається йому вкрай проблематичним [188]). 

Як і В. Квайн, П. Феєрабенд перебуває в дискурсі відмови від нормативізму 

в епістемології. Проблеми обґрунтування й істинності наукового пізнання, а 

також конструювання гіпотез із високим рівнем вірогідності належать до 

проблем наукової раціональності. П. Феєрабенд звертає нашу увагу на те, що не 

завжди справді раціональним є те, що здається таким, тож не варто 

«задовольнятися реконструкціями, що покладаються лише на логіку й 

математику» [104, с. 88]. Ми вже згадували про Феєрабендову критику 

анахронізму: на його думку, у випадку з логіко-математичними 

реконструкціями античних текстів, ми маємо справу із вкрай поверховою 

«раціональністю», котра насправді радше є ірраціональністю. Подібні недолугі 

претензії на раціональність, з погляду епістемологічного анархіста, якраз і є 

анахронічними, оскільки не враховують контекстуальних чинників: середовище 

й світогляд можуть створювати підстави для різноманітних концептуальних, 

мовних і практичних відхилень. За П. Феєрабендом, не принципово, про що 

йдеться (теорії це, гіпотези, мисленнєві конструкти чи персоналії), адже як 

гомерівський Ахіллес, так і саркастичний філософ Ксенофан з його критикою 

античного багатобожжя вимагають «відходу від логіки в ширшу сферу 

соціальної дії» [104, с. 86]. 
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Відомо, що роль, яку з кінця 1960-х років почав відігравати П. Феєрабенд в 

колах фахівців із філософії науки, виглядала як свого роду розкольництво. Він 

позиціонував себе як опонент філософів-раціоналістів, хоч і визнавав певний 

вплив тих, кого усталено вважають його колегами-постпозитивістами. Тому в 

контексті розмивання понять раціональності та раціоналізму нас цікавить 

участь П. Феєрабенда в дискусіях, що точилися як у межах філософії, історії, 

соціології науки, так і в ширшому – культурно-гуманітарному – контексті. 

Відкритість, яку все більше демонструє сама філософія науки, можна 

пояснити певною лібералізацією ставлення до пошуків істини. Із врахуванням 

скептичних тенденцій епістемологічні обґрунтування вже не остаточної істини, 

але принаймні вірогідності й доцільності, досі є запорукою раціонального 

мислення. Втім, зі значною «переоцінкою цінностей» розмивається й саме 

уявлення про цінності. Місце Істини обіймають прагматичність, доцільність 

тощо, втім говорити про те, що таке заміщення відбувається цілковито свідомо 

й повноцінно, на наш погляд, все ще не варто. Наприклад, на звання однієї з 

таких цінностей чи «істин» науки претендує навіть комерціалізація. Останню як 

прямий «паразитизм» на фондах субсидіювання наукових досліджень та 

освітніх програм дуже часто викривав і П. Феєрабенд. Але свою критику він аж 

ніяк не позиціонував саме як критику сучасного посткапіталістичного чи 

постмодерного суспільства, якому нібито властиві занедбана мораль та 

знівельовані цінності. Приклади того, що комерціалізація – одна з цінностей 

наукового життя, філософ навмисно відшукував і в значно більш віддаленому 

минулому, зокрема й у тих історіях, що пов’язані з такою важливою для його 

філософії постаттю, як Галілей. Однією з головних причин конфлікту 

останнього з церквою стала, на думку П. Феєрабенда, залежність Галілея від 

патронажу Папи Урбана VIII [116, с. 109–110]. 

Чи може бути така залежність (як і будь-яка несвобода загалом) усвідомлена 

як справжня цінність? На наш погляд, П. Феєрабенд непрямо порушує таке 

питання, коли у «Прощавай, розуме» пише, що «людина, яка живиться з 

суспільних фондів, має бути готова погодитися і на суспільний контроль» [66, 
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с. 365]. Він водночас постулює як думку про те, що комерціалізація має бути 

визнана, так і переконання, що остання є цінністю в режимі владних взаємин. 

Про те, що як така комерціалізація стала помітним чинником розмивання 

цінностей раціональності вже у 1970-х роках, пише й гарвардський історик і 

соціолог науки Стівен Шейпін. Саме в цей час, наголошує він, постало навіть 

специфічне поняття «вчений-підприємець». С. Шейпін наголошує, що доволі 

давно з’явилися підстави говорити про комерційну привабливість належності 

до академічних кіл (а особливо – до американських). Наприклад, доволі 

успішною ще з початку ХХ ст. була практика патентування винаходів. Але це, 

на думку дослідника, все ще не перетворювало вчених на бізнесменів. До 

зламу, який відбувся в 1960 – 1970-ті рр., науковці не були вправними 

менеджерами. Доленосним для США став, на думку С. Шейпіна, спад 

державного фінансового забезпечення наукових установ через значні ресурсні й 

грошові витрати на ведення війни у В’єтнамі. Внаслідок цього розширилися 

можливості для впливу на академічні кола з боку приватного бізнесу: великі 

промислові компанії почали інвестувати в науку, що призвело, зрештою, до 

боротьби га гранти й адаптацію досліджень до вимог грантових фондів. Ідеалом 

«знання заради знання» вченим довелося поступитися. Комерціалізоване 

спонсорство (або ж патронаж, про який писав і П. Феєрабенд) поставило вчених 

перед класичним конфліктом інтересів, а саму науку – перед загрозою 

справжнього, як вважає С. Шейпін, «зникнення об’єктивності» [198, с. 209–

217]. 

За збігом обставин і сам П. Феєрабенд потрапляє під осуд через аналогію 

його діяльності з комерцією. Британський професор соціології Тревор Пінч 

припасовує релятивістське філософування останнього до цінностей «торговця». 

Критик радикалізує риторичні прийоми П. Феєрабенда й підкреслює: 

відмінність між «торговцем» та автором «Прощавай, розуме» «не дуже велика», 

оскільки «обоє вдаються до риторики, щоб переконати нас розлучитися з 

дечим». У випадку з торговцем йдеться, звісно, про гроші, а у випадку з 

П. Феєрабендом – про розум [179, с. 1457]. Головне питання в тому, про 
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прощання з яким саме «розумом» йдеться. Щонайменше, тут простежується 

критика «тривіалізації» розуму, але також – і самокритика. 

На наш погляд, у «Прощавай, розуме» П. Феєрабенд піддає ревізії власні 

епістемологічно-анархічні погляди. Його перебільшено «ненаївний» анархізм 

(скористаємося тут оберненою аналогією до його ж критики так званого 

«наївного» анархізму) з часом загострюється до такої міри, що навіть доходить 

практично до відмови від анархічного в анархізмі. Якщо його критикували за 

релятивізм, а, отже і за скочування в скептицизм, П. Феєрабенд уточнював 

свою позицію, але втім, погодьмося з Т. Пінчем, нехай і завуальовано, частково 

робив її співзвучною «аргументам нової релятивістської соціології науки»: 

якщо «релятивісти і не лишають жодної підстави для вибору між 

парадигмами», то це означає, що вони не бачать саме раціональних підстав для 

цього – іншого ж роду підстави не виключено, адже існують «локальні 

критерії» для «конкретних спільнот у конкретний час» [179, с. 1458]. Як ми 

згадували вище, цитуючи Р. Вульфа, анархіст іноді може вважати за доречне 

навіть тимчасовий захист диктаторства. Так само й релятивіст не є 

відчайдушним критиком нормативності: усе залежить від належності до певної 

традиції, котра ці нормативності визначає та приписує. З позицій соціології, 

котра, як зауважують фахівці, доволі «пізно долучається до релятивістського 

руху», поступаючись «антропології, історії, лінгвістиці й філософії», суттєвою 

ознакою методологічного релятивізму є усвідомлення «недовизначеності», що 

розкриває справжню «плинність» і «коливання» будь-яких дослідницьких 

критеріїв та норм [144, с. 133–135]. 

Не дивно, що розщеплення раціональності, яке мало місце в межах 

релятивістських поглядів П. Феєрабенда, ніколи не лишалося непоміченим і 

неодноразово піддавалось аналізу. Попри наведені вище уточнення щодо 

релятивізму, поширеною є думка, що він, заперечуючи раціональність, все ж 

таки впадає у пастку релятивізму [158, с. 61–65]. Щоправда, є й протилежний 

погляд на надто «ненаївну» позицію П. Феєрабенда щодо релятивізму: такі 

дослідники спадщини П. Феєрабенда, як Г. Муневар, навпаки критикують 
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останнього за неналежний і необґрунтований відхід від релятивізму. 

П. Феєрабенд, на думку Г. Муневара, некоректно розуміє сутність 

релятивістського погляду. Аналізуючи текст «Завоювання достатку», дослідник 

доходить висновку, що П. Феєрабенд «правий щодо реалізму, але не щодо 

релятивізму» [164, с. 520]. Так дослідник намагається викрити важливу ознаку 

так званого «дводумства» П. Феєрабенда (визначену в такий спосіб 

характеристику П. Феєрабенда ми вже наводили вище, коли розглядали 

позицію Б. Ван Фраасена щодо Феєрабендової критики емпіризму). Сенс 

зауваження полягає в тому, що послідовна критика реалізму, до якої дійшов 

П. Феєрабенд, не мала б тягти за собою відверту критику релятивізму, що 

простежується в «Завоюванні достатку». Розгляньмо зауваження Г. Муневара 

детальніше. 

Думка про те, що релятивізм є, по суті, такою ж формальною позицією, як і 

раціоналізм, і замість відображення дійсності «створює химеру», є, на наш 

погляд, цілком послідовним розвитком думки П. Феєрабенда, втім це дивує 

прихильника релятивізму Г. Муневара. Критика релятивізму пізнім 

П. Феєрабендом видається Г. Муневару непослідовною. Він переконаний, що в 

цьому епістемологічний анархіст вдається до недоречного узагальнення хиб 

лише «певних форм релятивізму», зневажаючи при цьому інші його форми. 

Загалом упродовж «останніх 2300 років, – наголошує Г. Муневар, – 

релятивістський погляд заперечує уявлення про те, що існує одна єдина істина 

чи “реальність”» [164, с. 531]. Для Г. Муневара будь-які інші узагальнення 

стосовно релятивізму є недоречними, оскільки різновидів релятивізму багато, а 

еволюційний погляд дає змогу простежити, наскільки релятивізм справді 

«гнучкий і відкритий до змін» [164, с. 531]. Таке зауваження, що ґрунтується, 

на наш погляд, саме на розмиванні поняття релятивізму (пропонуючи його 

надзвичайно широке трактування), було б складно відкинути не лише пізньому 

П. Феєрабенду, а й будь-кому з його колег філософів науки. З іншого ж боку, 

захищати такий «релятивізм» означало б, по суті кажучи, не захищати нічого. 
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З іншого боку, Г. Муневар доречно наголошує на тому, що П. Феєрабенд не 

розчарований «завоюванням» природи та її багатств, тому й пише свою 

останню книжку не з позицій соціального критика або мораліста: 

«благословенням, а не злом є те, що лише частина розмаїття довкілля впливає 

на наш розум», інакше ми були б не геніями, а просто «паралізованими» 

індивідами [164, с. 520]. Так само не винні в спустошенні розмаїття природного 

багатства й самі вчені – їхня робота в тому, щоб розуміти та змінювати предмет 

свого дослідження (і, таким чином, щось обирати, а щось нищити), втім всі ці 

«процедури абстракції» не мають претендувати на звання «реальності» [164, с. 

522]. Це та традиція у філософії, що, як підкреслює Г. Муневар, походить ще 

від Аристотелевої критики ідей Платона. Абстракція, якій приписують 

реальність, навіть якщо вона (як наукова теорія, що шляхом вдалих 

експериментів здобула підтримку й «вірогідність») здається дуже надійною, не 

може «конституювати реальність». Для пізнього П. Феєрабенда реалізм щодо 

наукових ідей неприйнятний, адже суперечливі теорії, що досягали 

«протилежних результатів» і змінювали одна одну з розвитком «наукового 

прогресу», не можуть однаковою мірою «конституювати реальність» [164, с. 

523–525]. 

У рамках традиції критичного раціоналізму й гносеологічного 

еволюціонізму розвивається думка про те, що завдяки критичному та 

усвідомлюваному процесу «усунення помилок» замість вченого може відмерти 

лише його гіпотеза [75, с. 24], що і надає змогу «елімінувати» ті теорії, які 

«гірше вирішують наші проблеми»; лишаються ж ті, що демонструють вищий 

рівень пристосування [75, с. 58]. Схожої думки дотримується й І. Лакатос, 

котрий вважав себе прихильником «золотої середини» між – з одного боку – 

Т. Куном та М. Полані та – з іншого – П. Феєрабендом. «Авторитарний» підхід 

перших двох передбачає радше «спалення людей» (тобто має на увазі 

ідентифікацію поглядів з носіями), натомість останній, анархічний, або ж, як 

вважав І. Лакатос, «надмірно ліберальний» погляд П. Феєрабенда, дозволяє 

«усім зернам зійти». Сам же методолог науково-дослідницьких програм був 
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переконаний, що серединну позицію між цими крайнощами здатен забезпечити 

адекватний демаркаційний критерій, котрий і дає оптимальне рішення – 

вибіркове спалення – «спалення книжок» [120, с. 96–97]. П. Феєрабенд же, як 

ми вже наголошували, був прихильником настанови на стійкість (так звану 

«чіпкість»), а не елімінацію теорій. Він доходив висновку, що суть осмислення 

наукового процесу виходить поза межі прогресивізму й іще більше 

ускладнюється семантичною неспівмірністю. Але, як справедливо звертає 

нашу увагу Г. Муневар, для П. Феєрабенда проблема неспівмірності – це 

важливий маркер, котрий показує: там, де є складність для філософів, не 

обов’язково є проблема для вчених [164, с. 530]. Демонстрацію підтвердження 

цієї думки знаходимо, наприклад, у розглянутій вище критиці неспівмірності 

вченим Д. Ю. Маніним. Сам же П. Феєрабенд зауважує: прийняття 

реалістичного погляду на науку переважно передбачає, що «порівняння 

змагальних теорій включає логічні зв’язки між їхніми твердженнями», але що 

як «таких зв’язків не існує»? Що як «абстрактна філософська теорія» потрапляє 

в «конфлікт з науковою практикою»? Як наслідок, концептуальні схеми 

філософів науки виявляються неспроможними схопити той «науковий дискурс, 

який стосується порівнювальних переваг парадигм». Діагнозом поразки 

філософських абстракцій є неспівмірність, що демонструє «наївність» таких 

моделей [108, с. 16]. 

Тож чи справді в позиції П. Феєрабенда щодо релятивізму є ознаки 

«дводумства»? В контексті критики реалізму через аргумент культурного чи 

теоретичного релятивізму їх не важко простежити, втім, з огляду на 

послідовний відхід від, як вважав П. Феєрабенд, «тривіальних» понять і 

принципів раціональності, науки, анархізму тощо він був зобов’язаний 

поставити під сумнів і тривіальність релятивізму, зокрема й з огляду на 

найбільш «безневинне» (а тому – порожнє) визначення останнього, наведене 

вище з посиланням на Г. Муневара. Тож підстави для появи такого підходу у 

пізнього П. Феєрабенда можемо простежити ще з 1960-х років. Тоді він, попри 

те, що надалі буде зі значним скепсисом висловлюватися щодо найменування 
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себе й власних колег «філософами», прагнув, як про це пише філософ науки 

Роберт Баттс (Robert E. Butts), «започаткувати більш прийнятну й адекватну 

філософію науки». Йшлося про певну прагматичну теорію спостереження, що 

мусила знівелювати зрозуміле й тривіальне розуміння раціональності, або, з 

погляду вищезгаданого критика Р. Баттса, «зробити зрозумілу філософію науки 

концептуально й методологічно неможливою» [88, с. 383]. Позиція 

П. Феєрабенда, що згодом набула звання епістемологічного анархізму, видалася 

Р. Баттсу вкрай непослідовною й такою, що мусить або передбачити 

можливість для порівняння змагальних теорій, або «відмовитися від 

фальсифікаціонізму» [88, с. 383]. Розв’язання цієї дилеми, як відомо, було 

здійснене П. Феєрабендом зовсім не на корить фальсифікаціонізму. 

Вищезгаданому відходу П. Феєрабенда від емпіризму, що припав на кінець 

1960-х рр., справді передувало своєрідне «дводумство». Як ми вже 

наголошували, на прояви останнього натякали критики уявлень П. Феєрабенда 

про неспівмірність. Крім того, цікавим видається ще одне доволі прикметне 

зауваження, висловлене професором університету Монтани (США) Бурком 

Тоунсендом (Burke Townsend). Він закидає П. Феєрабенду неузгодженість між 

«контролем за спостереженням» (коли теоретично зумовлене значення 

твердження про спостереження нівелюється «поведінкою спостерігача», тобто 

тим, що називають «актуальним фізичним процесом» так званої «взаємодії 

спостерігача та довкілля» під час спостереження [209, с. 206]) і відсутністю 

надійних обґрунтувань будь-яких «теоретично нейтральних» властивостей 

самої ситуації, в якій відбувається спостереження [209, с. 210]. Так Б. Тоунсенд 

критикує міркування П. Феєрабенда щодо прагматичної теорії спостереження, 

що були окреслені в праці 1962 року «Пояснення, редукція, емпіризм». 

Американський професор зафіксував розкол серед філософів науки на тих хто 

підтримував думку про доречність розведення теоретичних тверджень та 

тверджень про спостереження, й тих, хто постав «проти легітимації 

розмежування у будь-якій формі» й постановив, що «твердження про 

спостереження є особливим видом теоретичних тверджень» [209, с. 202]. 
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Вочевидь, П. Феєрабенд належав до другої когорти й це ставило його під удар 

критики, що вимагала роз’яснень: як за таких умов «твердження однієї теорії 

можна вивести з тверджень іншої», або, інакше кажучи, як можливо вийти на 

спільні значення? Саме «прагматична теорія спостереження» мусила описати, як 

це можливо, за умови що якесь абстрактне спільне концептуальне «ядро» 

відкидалося. На думку Б. Тоунсенда цей підхід П. Феєрабенда виявився не 

більше, як «підпоркою» й не впорався зі своїм завданням, оскільки так і не зміг 

пояснити, як за умови неспівмірності теоретичних конструктів можливе 

порівняння альтернативних теорій [209, с. 204]. І хоча, на думку Б. Тоунсенда, 

«прагматична теорія спостереження» не є «безнадійною» справою, вона не 

узгоджується з Феєрабендовою оцінкою емпіричної поведінки спостерігача 

[209, с. 206–207]. 

Сам Б. Тоунсенд з цього робить висновок на користь спільних значень, а не 

неспівмірності. Натомість П. Феєрабенд не лише, як ми вже зазначали, поклав 

початок серйозному філософсько-науковому аналізу та  критиці проблематики 

неспівмірності, локалізувавши її як філософську проблему, а й обрав доволі 

непросту стратегію, котра може виявитися дієвою в контексті тенденції 

розмивання раціональності, але вкрай проблематична і ризикована за умов 

дотримання тенденції на збереження певних сталих «принципів 

раціональності». Зрештою, П. Феєрабенд впритул наблизився до обстоювання 

радикального плюралізму, критикуючи не лише раціоналізм (критичний 

раціоналізм та спроби «вишуканого» вдосконалення фальсифікаціонізму), а й 

абстрактні уявлення щодо релятивізму.  

 

2.3.2 П. Феєрабенд проти догматизму в науці: від критики емпіризму до 

критики реалізму 

У пізніх текстах П. Феєрабенда, зокрема у більшості з тих, що увійшли до 

книжки «Завоювання достатку», ми натрапляємо на спробу підсумувати 

уявлення, що склалися в результаті численних дискусій щодо таких проблем, як 

«гомогенність» науки, наукові цілі, зв’язки між наукою та реальністю, наукою 
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та етикою тощо. Те, яким чином і до якої міри наука здатна відповісти світові 

“at face value”, тобто як він є, П. Феєрабенд намагається з’ясувати, прояснюючи 

теоретико-методологічно засади мислення філософів науки та самих вчених. З 

огляду на характер викладу міркувань у текстах, що увійшли до «Завоювання 

достатку», є сенс погодитися з редактором і видавцем цієї праці Б. Терпстрою, 

що вона є, перш за все, відображенням «світогляду» П. Феєрабенда [104, с. 

xviii]. Тож що саме конституює філософсько-науковий світогляд (і до якої міри 

можна говорити про таку єдність як філософсько-науковий світогляд) – реалізм, 

антиреалізм, інструменталізм чи, можливо, релятивізм? Яку роль у цьому 

відіграє критика догматизму? Пізній П. Феєрабенд був схильний критикувати 

науковий реалізм, і, як ми вже згадували, він відмовлявся й від визнання 

цілісності та узгодженості самого поняття «наука». З огляду на викладені вище 

дискусії щодо певного «дводумства» П. Феєрабенда, дифузія й розмивання його 

уявлень щодо «науки» є продовженням окресленої вище тенденції до 

розмивання раціональності. Перехід від поміркованого реалізму до 

антиреалізму чітко позначився разом з постанням концепту «епістемологічний 

анархізм», але підстави для цього почали формуватися ще з початку 1960-х рр. 

Загалом, коли йдеться про розрізнення «реалізму» й «інструменталізму» у 

філософії науки, мається на увазі прийняття чи заперечення відповідності 

певних реальних «фізичних об’єктів», «фактів» так званим «абстрактним 

теоретичним термінам». Якщо реалістична інтерпретація передбачає 

припущення про істинність чи хибність тверджень, що застосовуються для 

«пояснення спостережуваних фактів», то інструменталістське прочитання не 

має на увазі «жодних реальних фізичних референтів» абстрактних теоретичних 

об’єктів і не приписує своїм теоретичним постулатам істинності або хибності, 

тобто, як підкреслює Є. Ґедимін, «не має пояснювальної сили, а є лише 

інструментом для виведення висновків у межах теорії» [126, с. 43]. Серед 

прихильників інструменталізму найчастіше називають П. Дюгема й 

А. Пуанкаре, а серед його найбільш рішучих критиків згадують К. Поппера 

[126, с. 45]. Прихильники реалізму наголошують на тому, що саме в 
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критичному раціоналізмі К. Поппера міститься ключ до розуміння взаємодії 

людської здатності до мислення та дії: «спосіб, у який ми діємо – це результат 

знання, яким володіємо». Взаємодія між трьома «світами» передбачає, що 

суспільство – «це сутність, котра виникає з матеріальних та розумових 

аспектів», тож розділити «матеріальне» і «розумове», а відтак і емпіричне та 

теоретичне – вкрай проблематично [175, с. 235]. 

Про те, що П. Феєрабенд поступово перетворювався на все більш гострого 

критика реалізму, відомо в контексті епістемологічного анархізму, зокрема ще 

від часу виходу «Проти методу». Втім, для нас не є «сюрпризом» (на відміну 

від того, як це намагався представити у «Відступі Феєрабенда від реалізму» 

(«Feyerabend's Retreat from Realism») Дж. Престон [183, с. 421]), що до такої 

критики П. Феєрабенд перейшов все-таки від певної форми реалізму. Сам 

Дж. Престон, нагадаємо, визнає, що спочатку П. Феєрабенд дотримувався 

поміркованої версії наукового реалізму, котру К. Поппер міг зарахувати 

щонайбільше до «гаданого реалізму» (conjectural realism) [183, с. 421]. Це 

уявлення передбачало, що наукові теорії – це певні «пробні описи світу або 

реальності, описи, котрі можна оцінити як істинні чи хибні» [183, с. 421]. 

Корисність цього тексту Дж. Престона полягає в тому, що він прояснює, що та 

версія наукового реалізму, яку можна знайти у раннього П. Феєрабенда, була 

передумовою його подальшого відходу від реалізму. Тож, з огляду на це, такий 

перехід навряд чи може стати серйозним «сюрпризом» для дослідника, 

оскільки, попри наявність певної «онтологічної» складової («наукові теорії 

кажуть нам про природу речей, незалежну від вимірювань і спостережень»), у 

своїй версії наукового реалізму П. Феєрабенд «ніколи не поділяв важливого 

твердження К. Поппера про те, що наші теорії виражають все більшу й більшу 

відповідність реальності», тобто те, що К. Поппер називав “verisimilitude”, 

«конвергенцією», «збігом» з істиною [183, с. 422]28. 

Окрім «онтологічної», Дж. Престон звертає увагу й на «семантичну» та 

«епістемологічну» складові поміркованого реалізму П. Феєрабенда. 

                                                           
28 Нагадаємо, детально на цінності такого «наближення» до істини через «правдоподібність» наукових 

теорій К. Поппер зосереджується в праці «Об’єктивне знання» [51, с. 64]. 
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Семантичну складову (уявлення про те, що реалістичний погляд на наукові 

теорії – це інтерпретація останніх у їхніх власних «термінах», тобто 

«універсальних твердженнях» [183, с. 422]) реалізму П. Феєрабенда критик 

виокремлює з огляду на текст «Про інтерпретацію наукових теорій» (вміщений 

у першому томі збірника наукових праць П. Феєрабенда). Метою цієї публікації 

П. Феєрабенд визначає спростування позитивістської ідеї про «інтерпретацію 

наукових теорій як функцій чи то досвіду, чи то певної мови спостереження». 

Його головними запереченнями проти позитивізму є критика так званої 

«семантичної залежності» дослідницьких ситуацій, що визнаються причиново 

незалежними, та відкидання думки про те, що знання про дослідницьку 

ситуацію (S1), що визнається причиново незалежною від іншої (S2), своїм 

наслідком матиме зміну інтерпретації S2 [111, с. 40]. Тут проблема полягає в 

тому, що будь-яке, навіть найбільш відкрите, постулювання залежності 

значення «суперечить принципу семантичної незалежності й має бути 

розцінене як неадекватне» [111, с. 40]. Тож, відповідно до позиції наукового 

реаліста, «інтерпретація наукової теорії не залежить ні від чого, крім стану 

справ, який вона описує» [111, с. 42]. Крім цього, П. Феєрабенд зауважує: 

оскільки «наукові терміни» мають бути проаналізовані «незалежно від свого 

стосунку до досвіду», «інтерпретація будь-якої фізичної теорії містить 

метафізичний [неемпіричний] елемент» [111, с. 42]. Вочевидь, він потребував 

роз’яснення «метафізичного» й дав його, на наш погляд, у значною мірою 

попперіанському ключі: «Метафізична теорія не містить жодної вказівки на те, 

як ми можемо її перевірити, натомість наукова теорія має певні вказівки такого 

роду». Втім, у доданому після цього зауваженні («… хоч і без того, щоб увесь її 

зміст був доступний для перевірки» [111, с. 43]) П. Феєрабенд одразу ж 

продемонстрував своє іронічне ставлення до фальсифікаціонізму з його 

вимогою демаркації наукового на основі відкритості до такої перевірки. 

Ще одним важливим для розуміння Феєрабендового реалізму текстом є 

«Спроба реалістичної інтерпретації досвіду». Дж. Престон звертає увагу на цю 

працю з огляду на «епістемологічно-психологічну складову» того реалізму, 
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який тут презентує П. Феєрабенд. Головна думка останнього зосереджена в 

«Тезі І»: «Інтерпретація мови спостереження визначається теоріями, які ми 

використовуємо для пояснення того, що спостерігаємо і змінюється зі зміною 

цих теорій» [103, с. 31]. Відтак, рівень «спостереження» і «буденної мови» вже 

є теоретичним [183, с. 422]. Вже в «Проти методу» від своєї дещо реалістської 

критики емпіризму П. Феєрабенд переходить до критики самого реалізму, 

лишаючи цей підхід лише для ілюстрації підстав появи проблематики 

неспівмірності у філософії науки [183, с. 424]. Отже, тенденція розвитку думки, 

яку обрав для себе П. Феєрабенд, є рухом не від «нормативності» методології 

плюралізму до розповсюдження власної методології на ширші соціальні та 

філософські практики (як-от його вищезгадана критика позитивізму), а, 

навпаки, тенденцією від зворотного: під сумнів потрапляють усі методології й 

сама «наука», натомість вихідним пунктом стають, як це підкреслює той-таки 

Дж. Престон, «сталі соціальні ідеали» [183, с. 431]. 

Цікаво також те, що позиція П. Феєрабенда щодо проблеми наукового 

реалізму, яка, як відомо, вже у «Завоюванні достатку» вилилася в критику 

«монструозної науки», одержала підтримку й була певним чином розвинена в 

рамках сучасного критико-сцієнтичного дискурсу. Американський філософ та 

математик Томас Мак-Фарлен у «Запитуванні про науковий світогляд» 

(«Questioning the Scientific Worldview») аргументує, що реабілітувати уявлення 

про науку можна лише як про «метод для систематичного дослідження та 

організації аспектів реальності», а не як світогляд: наука, на противагу 

сцієнтизму, не претендує на те, щоб вважатися одним-єдиним шляхом пізнання 

дійсності. Т. Мак-Фарлен близький до позиції П. Феєрабенда у наголошуванні 

на тому, що за умов «непевності щодо його (світогляду. – Н. П.) конвенційної 

природи, ми плутаємо конвенційну реальність з вищою реальністю» [159]. 

Не дивно, що існує чимало паралелей між поглядами П. Феєрабенда й 

позиціями інших критиків сцієнтизму. Серед іншого, це праці, присвячені 

дослідженню зв’язку квантової механіки з різними аспектами релігії, культури, 

суспільною проблематикою тощо. В деяких з них йдеться про пошуки 
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відповідей на питання про «створення свідомістю матеріального світу» [130], в 

інших – про те, як «життя і свідомість стають ключами до розуміння істинної 

природи всесвіту» [153]. Наприклад, на думку С. Доунза, П. Феєрабенду 

властивий конструктивізм: «продукти науки» і «сама ідея розрізнення 

реального та явленого» є конструктами [97, с. 161]. При цьому, такі конструкти 

не є всеохопними чи загальними. Характер проблематизації наукового 

світогляду, продемонстрований П. Феєрабендом, свідчить про те, що 

відображення реальності крізь призму наукових теорій та парадигм є 

проблематичним ще й тому, що самі світогляди представників чи то класичної 

механіки й фізики, чи то справжніх «зірок» ХХ ст., таких як теоретики 

«статистичної термодинаміки, молекулярної біології, квантової хімії й теорії 

суперструн», не запропонували єдиного «наукового погляду на світ» [104, с. 

154]. Відтак, філософська складова науки лишається методологічно й 

світоглядно неоднорідною. Втім, розмивання нормативності, що слідує за 

критикою емпіризму, а потім і наукового реалізму, не означає, що ідея наукової 

раціональності зникає з поля зору П. Феєрабенда. Насправді тут ми маємо 

справу радше з фіксацією тієї проблематики нормативності, яка активно 

досліджується у сучасній філософії науки, серед іншого й в Україні (наприклад, 

«герменевтичному потенціалу норми» присвячено однойменне дисертаційне 

дослідження І. О. Романа [54]). Нижче ми зосередимо увагу на аргументах, що 

дають підстави вважати тези епістемологічного анархіста плідними не лише 

для розмивання, а й для розширення уявлень про раціональність, інакше кажучи 

– для певної реабілітації раціональності29. 

 

 

                                                           
29 У сфері проблематики розширення раціональності чільними зокрема й для українського філософського-

наукового середовища є дослідження, спрямовані на актуалізацію важливого в контексті нашого дослідження 

перегляду «класичного ідеалу раціональності» з посиланням на інкорпорацію навіть поетичних та містичних 

стилів, словами Г.П. Подолян, «позараціонального світовідношення» [47, с. 217–219]. Втім, окрім доречно 

згаданих Г.П. Подолян джерел у філософії життя, екзистенціалізмі чи персоналізмі [47, с. 217], розширення 

раціональності в сучасному філософському дискурсі, на наш погляд, вкорінене й у трансформаціях всередині 

філософії науки, що почалися з 1970-х років та значною мірою стосуються й інтелектуальної спадщини 

П. Феєрабенда.   
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2.3.3 «Найгірший ворог науки» в контексті переосмислення концепцій 

раціональності 

Важливо ще раз наголосити, що так званому ідеалістичному підходові та 

абстрактному мисленню (до носіїв якого П. Феєрабенд зарахував практично 

усіх своїх опонентів) епістемологічний анархіст протиставив проліферацію та 

принцип «чіпкості» теорій. Ішлося про те, що навіть за умов успішності 

наявних теорій варто розглядати та розвивати альтернативні підходи, не 

відкидаючи навіть ті з них, котрі або не узгоджуються з наявними, або на цей 

час демонструють відсутність прогностичної сили. 

До необхідності розширення засад раціональності ще з 1970-х років 

закликав професор Університету Невади у Лас-Вегасі (США) Моріс Фінок’яро. 

Посилаючись на П. Феєрабенда, він писав: «наша ідея наукової раціональності 

має бути розширена за рахунок включення естетичних і риторичних чинників» 

[119, с. 239]. М. Фінок’яро складно назвати послідовником П. Феєрабенда. 

Радше це критик, який викриває суперечності, яких, на його думку, 

П. Феєрабенду так і не вдалося позбутися. Звертаємося до думки М. Фінок’яро, 

оскільки він помічає цікаву для нас дещо парадоксальну властивість 

епістемологічного анархізму. «П. Феєрабенд має рацію всупереч самому собі!» 

– так М. Фінок’яро пише про випадок із тлумаченням «раціональності» Галілея 

[119, с. 239]. Оскільки до певної міри «псевдоірраціональна» й, на думку 

М. Фінок’яро, не зовсім коректна позиція П. Феєрабенда в оцінці Галілея 

передбачає, що останній «вчиняв раціонально», критик не проти приписування 

діям Галілея ірраціональності. Отже, історичні інтерпретації можуть бути 

хибними не так з епістемологічних, як з естетичних причин. Самі по собі 

останні є «переважно алогічними» [119, с. 239], хоча також відіграють значну 

роль у процесі раціонального осмислення науки. 

Це зауваження набуває більшої ваги з огляду на вже неодноразово 

згадувану нами проблему скептицизму, перед викликами якого тривалий час 

перебуває як філософія науки, так і епістемологія. У зв’язку з цим варто згадати 

працю «Виклики скептицизму» французького мислителя Олів’є Монжена 
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(вийшла 1998 року) [39]. Природно, більшою мірою її автор цікавиться 

ситуацією, що склалася у французькій філософії, але серед його висновків та 

узагальнень можна знайти й концептуально значущі паралелі з міркуваннями 

П. Феєрабенда. Наприклад, цікавою може бути аналогія з таким мислителем, як 

автор праць «Дискурс війни» та «Куховарка і людожер» Андре Ґлюксман. До 

праць останнього О. Монжен звертається, щоб підкреслити таку сучасну 

тенденцію у французькій літературі, як заміна «інтелектуала-ідеолога» на 

«інтелектуала-маргінала». А. Ґлюксман, наголошує О. Монжен, не належить до 

тих, хто схильний ідеалізувати демократію, тож не вірить у жодні фіналістичні 

візії й не бачить ніякого «кінця історії», адже навіть після кінця жорстких 

режимів ХХ ст. «загроза домінування не зникає» [39, с. 81–84]. Недовірливим 

до навіть «найпрекрасніших» традицій (зокрема й демократії) є і П. Феєрабенд. 

Ця недовіра стосується й панівного статусу науки. І тут до певної міри 

однодумцем П. Феєрабенда виявляється ще один француз – Мішель Сер. Свого 

часу їх влучно порівняла українська дослідниця французької філософії Оксана 

Йосипенко, зважаючи на «неприйняття [М. Сером] методологічної строгості», 

що призвело до «стирання кордонів між наукою, літературою та філософією 

загалом» у «філософії меланжу» [18, с. 327]. Так філософсько-наукова 

раціональність трансцендує саму себе й замість джерела демаркації та 

обмеження наукового пізнання стає його вільною «антиципацією» (що, на 

думку О. Йосипенко, нагадує «антиципативну критику» П. Феєрабенда [18, с. 

328–329]). Відтак, підкреслює дослідниця, замість «консервативної критики» 

науки можна говорити про антиципацію філософією науки певних тенденцій 

нової науки [18, с. 329–330], а це може бути однією з дієвих спроб 

переосмислити тривалу історію епістемологічного скептицизму, який особливо 

загострився в 1960-ті роки, тобто тоді ж, коли мала місце й різка 

проблематизація філософсько-наукової раціональності. Роль інтелектуальної 

спадщини П. Феєрабенда в цьому процесі займає, на наш погляд, одне зі 

справді чільних місць. Попри поширену критику його позиції як такої, що 

нівелює наукову раціональність і є просто набором риторичних фігур, історико-
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філософське осмислення його поглядів дає значно ширші та глибші результати. 

Зокрема «поширене нерозуміння пізньої філософії П. Феєрабенда» викриває 

Р. Фаррел, який, як зауважує Е. Обергайм, «чітко визначає основне прозріння» 

епістемологічного анархіста: «будь-який набір методологічних правил з 

необхідністю буде непослідовним» [171, с. 514], а, отже, додамо, неповним і 

принципово відкритим. Оскільки «бути раціональним» означає «балансувати» 

між різними методологічними вимогами і цінностями, тож прийнятне для 

П. Феєрабенда тлумачення раціональності – це «ціннісний раціоналізм» (values-

based rationalism) [171, с. 514]. Крім того, згадаймо, що Р. Фаррел виокремив і 

перелік «універсальних позачасових властивостей раціональності», які 

П. Феєрабенд визнавав лише як «властивості», але не як «принципи»: «повнота, 

емпірична точність, плідність і перевірюваність» [171, с. 516]. 

У контексті «кризи раціональності» дослідники філософсько-наукової 

проблематики звертають особливу увагу на відмінності між тлумаченнями 

самого терміну «раціональність». Йдеться і про цікаву для нашого дослідження 

та вже згадувану опозицію «К. Поппер vs. П. Феєрабенд». Принагідно наведемо 

часто цитований у працях вітчизняних дослідників погляд російського 

дослідника І. Т. Касавіна. На думку останнього, головна відмінність у тому, як 

розглядають раціональність К. Поппер та П. Феєрабенд, полягає в тому, що для 

першого вона постає як втілення критичної настанови, для останнього ж – як 

слідування науковому методу [22, с. 160–161]. Загальне схвалення 

раціональності (К. Поппером) протиставляється її загальній критиці 

(П. Феєрабендом). На нашу думку, така теза, оскільки вона передбачає 

звуження Феєрабендового визначення раціональності лише до методології (а 

«епістемологічного анархізму», відповідно, до «методологічного»), окреслює 

тільки фрагмент – хоча й звісно один з ключових – опозиції між двома 

мислителями, і підпадає під ознаки окресленої нами вище базової, науково-

методологічної, хвилі рецепції П. Феєрабенда. 

З огляду на комплексну проблематику критики раціональності й місця в 

цьому дискурсі П. Феєрабенда ми також звертаємо увагу на оцінку 
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англійського соціолога науки Йона Аґара. 1960-ті роки, тобто час, коли, серед 

іншого, мало місце й становлення філософських поглядів П. Феєрабенда, 

дослідник називає «довгими шістдесятими». Цей вислів характеризує цілу 

епоху інституційних та ціннісних змін у діяльності вчених та наукових 

експертів. Й. Аґар виокремлює декілька таких трансформаційних хвиль: все 

розпочалося зі «збільшення кількості експертів», потім поглибилося значною 

соціалізацію науки через залучення дослідницьких інституцій до широких 

публічних дискусій, і, зрештою, завершилося «орієнтацією на себе», тобто 

поверненням науки до «самоаналізу» [77, с. 567]. Таким чином, П. Феєрабенд 

як «феномен третьої хвилі» є справжнім «сином» 1960-х. Філософське 

прочитання критичних тем філософії науки, дефіцит її самоосмислення 

сприяють постанню тих концептуальних загострень і парадоксів, які вище ми 

розглядали або як «дводумство», або як лише легковажну непослідовність 

П. Феєрабенда. Насправді ж це мало плідний результат, який Й. Аґар 

характеризує так: «Самоаналіз дійшов до міркування над змістом науки», а 

«пірамідальні моделі» наукового розвитку поступилися «мережевим моделям», 

позбавленим «перебільшень і надмірних спрощень» [77, с. 599]. Маємо 

підстави переконатися, що запропонована Й. Аґаром «третя хвиля» 

самоосмислення наук, стала плідною й для самої соціології. Відтак, питання 

про те, що робить ту чи іншу науку наукою, політику політикою, а мистецтво 

мистецтвом, з розряду риторичних наближається до цілком практичних. Один з 

відомих прихильників «чистої соціології» Дональд Блек бачить архаїчність 

сучасної соціології в тому, що вона «досі має телеологічну стратегію 

пояснення» й зосереджена на особі та не поєднує практику з теорією, досі не 

має відповіді на питання, чим є «соціологічне» і що таке «соціологічне життя» 

[86, с. 345–347]. Для Д. Блека важлива «поведінка соціології як такої», а не 

поведінка людей. Тож нова соціологія, позбавлена «психології, телеології та 

самих людей» [86, с. 362] і є об’єктом його інтересу та досліджень. Так, у 

сучасній соціології простежується радикалізація тих ціннісних питань про 

пізнання, безпосередність наукових досліджень і самих наук, які порушував і 
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П. Феєрабенд. Але ті аналогії, до яких підштовхує визначена нами 

міждисциплінарно-дискурсивна хвиля рецепції П. Феєрабенда, неповні без 

аналізу продуктивності Феєрабендової критики філософії науки й практик 

пізнання загалом. Тож ця тематика – в центрі завершального розділу дисертації.  

 

Підсумки розділу: 

– Осмислення епістемологічного анархізму П. Феєрабенда в контексті 

історизації та соціологізації наукового знання безпосередньо пов’язане із 

принципами «проліферації» та «чіпкості» теорій. Останні були запропоновані 

як  критика продуктивності формалізованої «нормальної» науки, описаної 

Т. Куном. Звернення П. Феєрабенда до історичних, соціально-політичних, 

ідеологічних та інших обставин, з одного боку, та реактуалізація думки 

К. Поппера про відсутність «логіки наукового відкриття», з іншого боку, 

підштовхують до висновку, що історія передує логіці, а історичне – 

анахронічному; 

– П. Феєрабенд актуалізував проблематику співвідношення нормативного й 

дескриптивного у філософії науки: тоді як максимальне досягнення його 

опонентів «раціоналістів» – це узгодження і вдосконалення «нормативної» 

філософії науки та «дескриптивної» історії науки, мета епістемологічного 

анархізму – показати умовність і недоцільність такого розподілу; 

– Феєрабендова критика нормативізму у філософії науки безпосередньо 

пов’язана із критикою прогресивізму, що демонструє як вплив К. Поппера (та 

його критики історицизму), так і відхід від нього: відмова не лише від «логіки 

відкриття», а й від логіки демаркаціонізму суто «наукового»; 

– П. Феєрабенд став першим водночас прихильником і критиком уявлень 

про «неспівмірність»: оперувати поняттям почав водночас із Т. Куном (1962 

року), але опікувався проясненням меж неспівмірності наукових теорій, і, 

критикуючи Т. Куна, окрім перешкод для порозуміння між прихильниками 

альтернативних теорій звернув увагу і на пошук більш вишуканої легітимації 

умов можливості перекладності теоретичних апаратів. 
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РОЗДІЛ 3. Продуктивна програма епістемологічного анархізму Пола 

Феєрабенда 

Ми вже неодноразово зазначали, що у контексті філософії науки та історії 

філософії П. Феєрабенд є вкрай неоднозначною фігурою. З одного боку, 

помітним є критичний голос тих дослідників постпозитивізму, які вважають 

його ідеї хибними та/або тривіальними. Розгляду цілої низки таких критичних 

закидів було приділено увагу в попередніх розділах. Однак при цьому існують і 

дослідження, котрі демонструють та розкривають значний теоретичний і 

практичний потенціал філософування П. Феєрабенда. Оскільки оминути увагою 

такого роду рефлексії було б значним прорахунком, у цьому розділі ми 

розглянемо, яким чином Феєрабендові «антипринципи» можуть бути прочитані 

як продуктивна програма, а «ворог» науки може бути сприйнятий як її дієвий 

іманентний критик. У цьому нам допоможуть праці дослідників, які 

зосереджують увагу на наявному в його філософуванні «соціокультурному та 

людиновимірному баченні раціональності» [58, с. 119]. Те «відчуття 

перспективи», яке, на противагу «служінню якійсь конкретній інституції чи 

поглядові», П. Феєрабенд визначав як мету філософії [174], ми намагатимемося 

відтворити й у нашому розгляді продуктивної програми його епістемологічно-

анархічних поглядів. З цією метою ми спершу звернемо увагу на найбільш 

значущі й характерні стереотипи, що склалися навколо постаті та спадщини 

П. Феєрабенда. Далі проаналізуємо, як цей історико-філософський образ 

узгоджується з однією із провідних тенденцій його філософування – критикою 

інтелектуального протекціонізму. Зрештою, звернемо увагу на прогресивність 

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

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

з проблематикою пізнання міждисциплінарних студій. 
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3.1.  Історико-філософський образ П. Феєрабенда: дезавуювання кліше 

3.1.1 П. Феєрабенд – критик науки під маскою її «ворога» 

На початку 1990-х рр. у П. Феєрабенда можна знайти чимало ознак 

самовиправдання за здійснену в попередні роки критику філософії науки. 

Епістемологічний анархізм, розвиваючись як заперечення, зведення до абсурду 

та навмисно підкреслена антипозиція, призводить до того, що й сам 

П. Феєрабенд на риторичному рівні відмовляється від приписування собі 

статусу філософа: себе та власних колег-опонентів він зараховує до 

«професорів філософії», які, щонайбільше, можуть вправно провадити свою 

академічну діяльність, але при цьому не бути вповні філософами. Такі й подібні 

зауваги звучали в його останніх інтерв’ю [174; 206], а також вміщені у вигляді 

уявної іронічної «Завершальної нефілософської бесіди» наприкінці збірника 

його есе про філософію, що вийшов 1991 року під редакцією Г. Муневара [84]. 

Продовжує цю думку про іронічну настанову П. Феєрабенда до власної 

філософії й оцінка, яку дає його автобіографії Р. Нола. Умовних 

«феєрабендіанців» він порівнює з учасниками карнавалу, яких вирізняє 

поверховий та незацікавлений в якомусь «головному видовищі» погляд та 

пошуки якомога більш вишуканого й дотепного «опису та порівняння різних 

інтермедій» цього карнавалу, котрим у випадку, що розглядається, постає 

історія науки [169, с. 467]. Дійсно, П. Феєрабенд загострює усвідомлення того, 

що правила «карнавалу» світоглядів та дискурсів пізнання, що складалися 

впродовж історії людства, охопити неможливо. Звертає увагу на це, наприклад, 

і С. Доунз, коли аналізує, який вплив радикальні погляди П. Феєрабенда мали 

на його колег і критиків. Цей же автор звертає увагу й на один з головних, на 

наш погляд, секретів надзвичайної полемічної популярності епістемологічного 

анархіста: П. Феєрабенд «хоче зрозуміти», хоч і не надто «системно», якою є 

відповідь на питання про «панування і популярність науки та пов’язаних з нею 

світоглядів» [97, с. 161]. А. Бьорд, наголошуючи на тому, що П. Феєрабенд (як і 

К. Поппер чи Т. Кун), цілком відбувся як мислитель ще до кінця 1970-х років і 

потім «нічого визначного і впливового не запропонував», наголошує на 
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«неуважності» й «браку системності», котрі, на його думку, заважали 

епістемологічному анархістові не лише серйозно розвинути певну позицію, а й 

навіть «коректно представити свої попередні уявлення» [85, с. 262]. С. Доунз 

розвиває цю тему, наголошуючи, що П. Феєрабенду бракує справжньої 

історичної ретельності: критик навіть називає ті апеляції до історичних 

прикладів, котрі наводить П. Феєрабенд, «мантрами», що сповнюють його 

тексти. А подібна маніпуляція історичними екскурсами як «описовими» 

доказами певних теоретичних узагальнень є притаманною, як твердить 

С. Доунз, перш за все історії й соціології, а не філософії науки [97, с. 161]. 

Відтак, С. Доунз також намагається розподілити критиків П. Феєрабенда за 

кількома напрямами. Отже, буквальне потрактування стратегій аргументації 

П. Феєрабенда, котре одразу виявляє всі прорахунки й неточності його 

історико-наукових розвідок, спричиняє першу, найгострішу хвилю розвінчання 

та несприйняття його спадщини. Такі критики вважають П. Феєрабенда 

«ірраціоналістом» або «безвідповідальним шкідником філософії, історії та 

філософії науки» [97, с. 162]. Але, погодьмося зі С. Доунзом, не менш 

помітними є й критики, так би мовити, другої хвилі (їх можна назвати 

іронічними критиками). Вони вважають, що варто списати прорахунки 

П. Феєрабенда на схильність до «перебільшення й дратівливої риторики» [97, с. 

162]. Ще однією, значно цікавішою для історії філософії, є хвиля тих 

аналітиків, які шукають й демонструють «важливі паралелі між роботами 

П. Феєрабенда та працями інших впливових і значущих фігур у філософії» [97, 

с. 162]. Помітною є й хвиля конструктивних критиків, котрі «знаходять у 

П. Феєрабенда одну-дві привабливі чи цікаві теоретичні думки, котрі 

переймають і розвивають у контексті власних робіт» [97, с. 162]. Зрештою, 

найменш потужною, на думку С. Доунза, є хвиля послідовників, які, так чи 

інакше, «купуються на проект П. Феєрабенда» [97, с. 162]. До розряду останніх 

критик зараховує передусім Г. Муневара. Втім, як і у випадку з самим 

С. Доунзом, тут не йдеться про певне «феєрабендіанство». Попри те, що 

Г. Муневар шукає раціональні пояснення та обґрунтування позиції 
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П. Феєрабенда, його власна позиція не є відверто «феєрабендіанською». Більше 

того – за запропонованим нами розподілом самого С. Доунза доречно 

зараховувати до міждисциплінарно-дискурсивної хвилі рецепції. Що ж до 

виокремленої останнім «хвилі послідовників», то непопулярною вона, на наш 

погляд, є не лише через фахову30 та особисту самобутність П. Феєрабенда, але й 

через певну внутрішню суперечливість самої можливості відданого 

послідовництва П. Феєрабенда. Як полемічна фігура він, щонайперше, 

потребував дискусії, а його позиція – чи навіть, відповідно, антипозиція – 

опонентів. Відтак, існують фонди, архіви, активно працюють його учні (певні з 

них відомі сьогодні як вчені, дослідники, філософи і, що доволі очікувано, 

опоненти свого вчителя). П. Феєрабенда часто згадують у дослідженнях з 

філософсько-наукової тематики, але, на відміну від доволі розвиненого 

феєрабендознавства, скільки-небудь помітного феєрабендіанства досі немає. 

На наш погляд, продуктивний потенціал епістемологічного анархізму 

найбільше – принаймні на цей час – розкривається у саме через конструктивний 

міждисциплінарний аналіз поглядів П. Феєрабенда, тобто у форматі описаної 

нами третьої хвилі його рецепції. У дослідженнях епістемологічного анархізму 

П. Феєрабенда, що приділяють увагу інтелектуальному контексту появи й 

формування його поглядів, не дивиною є ситуації, коли критик «висловлює 

погляди П. Феєрабенда навіть чіткіше, ніж сам П. Феєрабенд» (як це, 

наприклад, відбулося у випадку з Дж. Престоном [170, с. 816]). Звісно, тут 

може критися певна небезпека перебільшень чи навмисного загострення позиції 

досліджуваного мислителя, втім полемічна фігура П. Феєрабенда може, на наш 

погляд, лише виграти від таких спроб (зокрема представлених у праці 

Дж. Престона «П. Феєрабенд: філософія, наука і суспільство»). 

У філософсько-науковому полі ми натрапляємо на вкрай різноманітні 

аналогії, що спрямовані на усвідомлення й обґрунтування засад філософування 

П. Феєрабенда. Наприклад, професор Гамбурзького університету Вернер 

Дідеріх звертає увагу на те, як часто погляди П. Феєрабенда на «вільне 

                                                           
30 Приміром, згаданий С. Доунзом Г. Муневар має дещо інші фахові пріоритети, аніж П. Феєрабенд: 

когнітивна психологія, нейронауки, філософія свідомості. 
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суспільство» врівноважуються матеріалістською політичною філософією, хоча 

могли б бути розвинені й у зовсім іншому ключі, якби їм, як не парадоксально 

це може прозвучати, було б надано справжній «подув анархізму» [84, с. 221]. 

Професор філософії Мерілендського університету (США) Фредерік Зуппе 

порівнює П. Феєрабенда з єпископом Берклі і навіть зауважує, що на тлі 

останнього в поглядах епістемологічного анархіста можна помітити певну 

«реакційність» [84, с. 300]31. Цікавою є позиція й Арне Несса – сучасного 

норвезького філософа і протагоніста так званої «глибинної екології». З одного 

боку, він наближає погляди П. Феєрабенда до позиції екологічних філософів, 

які так само, як і останній, виступають за «мінімізацію втручання» [84, с. 408]. 

З іншого боку, норвезький дослідник вважає, що Феєрабендів наголос на тому, 

що насправді наука є «історичним феноменом», причому далеко не 

нейтральним, резонує із думками філософів герменевтичного спрямування, 

представників Франкфуртської школи та англо-американської соціології 

знання, котрі, відповідно, писали про науку як «історичний, політичний та 

ідеологічний феномен» [166, с. 177]. 

На наш погляд, розвіяти образ «ворога науки» дає змогу також і порівняння 

епістемологічного анархізму з соціологією знання. Зокрема це питання 

ретельно досліджує професор Сіднейського університету Деніс Рассел, 

розглядаючи критику емпіризму П. Феєрабендом. Здійснений цією 

дослідницею аналіз епістемологічних імплікацій формули «згодиться все» 

розширюється до ціннісного аспекту поняття істини: «Сьогодні, – писала 

Д. Рассел 1983 року, – більше не модно говорити про істину» [194, с. 439]. В 

попередньому розділі ми присвятили увагу саме цій проблематизації поняття 

«істина» в контексті наростання скептицизму. На нашу думку, Д. Рассел 

посутньо розкриває хибність міркувань про наївний релятивізм П. Феєрабенда 

та, відповідно, його необґрунтоване «дводумство» щодо раціональності. 

Відповідно, критерій раціональності може бути суто релятивістським («кожна 

                                                           
31 Звісно, ця аналогія є дуже умовною, адже й сам Ф. Зуппе прекрасно розуміє, що між епістемологічним 

анархістом і філософом-єпископом значно більше відмінного: недостатність досвіду в обґрунтуванні гарантії 

існування об’єктів зовнішнього світу стимулює Дж. Берклі відкидати «легітимність постулювання їхнього 

існування», а П. Феєрабенда – враховувати їх як епістемологічно значущі [84, с. 300–301]. 
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теорія є настільки ж доброю, як і інша»), або ж його може і не бути взагалі, 

хоча це не позбавляє змоги «класифікувати теорії відповідно до різних 

цінностей» [194, с. 439]. Тож саме відсутність «раціональних критеріїв оцінки 

теорії», погодьмося з дослідницею, і символізує теза «згодиться все», котра, 

окрім наочного зображення «підсумку труднощів раціоналістів», також 

демонструє і переконання, що «теорії оцінюються» [194, с. 440]. Отже, попри 

критичне ставлення до упереджень, створених на шляху до оцінки теорій 

раціоналістами, П. Феєрабенд осмислюється в сучасному історико-

філософському полі як мислитель, який стимулює подальші епістемологічні 

розвідки. Втім, зрозуміло, що йдеться не про створення якогось 

епістемологічного метанаративу, а про точкові (на рівні окремих дисциплін), 

багатоаспектні оцінки різноманітних наукових розробок. 

 

3.1.2  П. Феєрабенд як творець утопії «вільного суспільства» 

Сам П. Феєрабенд наполягав на думці, що анархічна настанова як «ліки» 

для наукової раціональності є тимчасовим заходом, але його міркування 

виходять поза межі епістемології й зачіпають гуманітаристику, політику, 

освіту, культуру. І результатом, якого цей тимчасовий захід міг би досягти у 

ширшому сенсі, ймовірно було окреслене П. Феєрабендом «вільне 

суспільство». Втім, соціально-політичні міркування П. Феєрабенда зазнали ще 

більш широкої (й не завжди влучної) критики, ніж його погляди на 

проблематику наукової раціональності. 

В одному з інтерв’ю П. Феєрабенд схарактеризував цю утопічну (для 

більшості критиків) ідею з викличною простою: у «вільному суспільстві» всі 

«можуть жити так, як їм зручно» [174]. На перший погляд, це чергове 

абстрактне пояснення абстрактної ідеї, котра може зайняти своє місце на полиці 

утопічних романів та есе. Втім, сам П. Феєрабенд, прекрасно знаючи 

неоднозначну славу подібних творів, навряд чи переслідував саме таку мету. 

Його погляди на суспільство стали розвитком його ж поглядів на науку, втім 

суто анархічного компоненту (тобто зв’язку зі свободою індивіда) їм бракувало. 
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Як влучно підкреслив вищезгаданий В. Дідеріх, у Феєрабендовому «вільному 

суспільстві» захищені радше «автономні традиції», ніж «автономні індивіди» 

[84, с. 219]. Під сумнів, відтак, можна поставити твердження, що в такому 

суспільстві нічого не з’являється в насильницький спосіб, а визначається 

«безпосередньою історичною ситуацією». Інакше кажучи, складно узгодити 

вимогу щодо нейтральності та відсутності «диктату» з боку держави й 

інтелектуалів з неприхованим натяком на можливий диктат вільних і 

автономних традицій. Сам П. Феєрабенд наголошує, що у «вільному 

суспільстві» таких проблем виникати не має, оскільки тут зникає штучна 

настанова на втілення й застосування в реальному житті заздалегідь 

розроблених «загальних схем», тому, вважає філософ, гаслом оновленого 

суспільства буде таке: «Ініціативи громадян замість філософії» [174]. 

Вочевидь, втілено це може бути по-різному. Наприклад, представники 

швейцарського благодійного фонду, якому присвоєно ім’я П. Феєрабенда 

(заснований 2006 р.), пропагують цінність свободи від покровительства 

інтелектуалів. Ця установа декларує, серед іншого, «промоцію соціальної 

справедливості, прав людини, біокультурного різноманіття, розширення прав і 

можливостей та добробуту людських спільнот через суспільну солідарність та 

взаємну підтримку» та опікується, перш за все, соціальними проблемами 

«солідарності» [176]. Фонд навіть присвоює нагороду, що носить назву «Премія 

Пола К. Феєрабенда – Світ солідарності можливий» («Paul K. Feyerabend Award 

– A World of Solidarity is Possible»). Її лауреатами найчастіше стають 

регіональні лідери невеликих етнічних спільнот. У цьому – приклад спроби 

використати образ соціальної утопії «вільного суспільства» і навіть 

інституційно його закріпити. Водночас, варто віддати належне, Фонд 

причетний і до менш «утопічних» ініціатив, однією з яких є створення повного 

цифрового бібліографічного покажчика праць П. Феєрабенда [176]. Проект досі 

не завершений, але вже створено електронну базу, що містить перелік 

«найсуттєвіших текстів» самого П. Феєрабенда та його критиків, що були 

опубліковані починаючи з 1948 року. Покажчик включає посилання на 
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публікації англійською, німецькою та італійською мовами. На наш погляд, 

головна перевага цього онлайн-архіву полягає у поступовій інтеграції 

найрізноманітніших джерел (статей як самого П. Феєрабенда, так і його 

дослідників, аудіозаписів та розшифровок інтерв’ю, виступів на радіо, 

публікацій у науковій та популярній пресі, книжкових передмов, рецензій, 

перекладів, листувань тощо), що, зрозуміло, істотно покращує перспективи 

дослідження спадщини філософа. 

«Вільне суспільство», яким його бачить П. Феєрабенд, є утопічним не 

тільки тому, що в ньому має панувати свобода від інтелектуального диктату, а 

ще й тому, що складно уявити «ідеологічно нейтральну державу» в умовах, 

коли, як вважає сам П. Феєрабенд, ідеологічної нейтральності бракує навіть 

науці. Така непослідовність не може не спричиняти критики. Наприклад, 

британсько-австралійський філософ науки Алан Чалмерз у своїй роботі «Що це 

за річ, наука?» («What Is This Thing Called Science») називає соціальні погляди 

П. Феєрабенда в цілому доволі «інфантильними» (childish) [90, с. 159]. На наш 

погляд, ідеї щодо «вільного суспільстві», що найбільш радикально представлені 

в «Науці у вільному суспільстві», справді є до великої міри утопічними. Утопія 

П. Феєрабенда базується на довірі до мас, котрі мусять мати шанс скористатися 

правом на повне самовизначення. Як загострена антитеза до уявлень про США 

як про «плавильний котел» це мало великий полемічний ефект. Втім, ефектом 

для самого П. Феєрабенда було підсилення критики на його адресу, особливо з 

огляду на його доволі «легковажне» ставлення до систематизації власних 

поглядів. Наприклад, ідея про свободу самовизначення в межах освіти не могла 

не спричинити жорсткої критики, адже тут ішлося, по суті, про підштовхування 

робити вибір ще до набуття можливості робити самостійний осмислений 

вибір (як-от права визначитися щодо відмови одержувати освіту західного 

зразка ще до одержання будь-якої освіти). Водночас, дискусію П. Феєрабенд у 

цій сфері таки розпочав, що саме по собі вже мало певну користь. А те, що його 

«хірургічним» методам у цьому питанні, як і випадку, скажімо, з науковою 

раціональністю, були протиставлені більш консервативні методи «зцілення», 



136 

 

вочевидь, теж є продуктивним. Для прикладу згадаємо дисертаційне 

дослідження Каріни Фур’є з Йоганнесбурзького університету (ПАР): на 

противагу «нездійсненній мрії» (або ж утопії) про «вільне суспільство», вона 

пропонує зосередитися на «комунікативній демократії», що, на переконання 

авторки, дасть громадянам змогу почуватися вільними в дискусіях навколо 

будь-яких важливих для них тем, але не вимагатиме радикальних заперечень і 

підриву авторитету науки чи узагалі оголошення тотальної війни будь-яким 

авторитетам та ідеологіям [121, с. 168–200]. 

Варто також зауважити, що для більшості критиків видається риторичною 

спекуляцією те, як П. Феєрабенд, будучи людиною «західної цивілізації», 

звинувачував цю цивілізацію в підриві фундаментальних свобод та 

інтелектуальному, політичному, культурному «пригнобленні» решти світу. 

Т. Пінч, наприклад, небезпідставно закидає епістемологічному анархістові, що 

висловлюючи критику звичної для себе й власної аудиторії форми життя й 

стимулюючи до все більш відкритого й незаангажованого «схоплення чужих 

форм життя», той не приховував, що й сам був виразником «певного доволі 

вузького племені західників» [179, с. 1458]. Але це ще не означає, що як 

виразник цього «племені» П. Феєрабенд автоматично втрачає відчуття 

середовища, в якому перебуває, адже його підходові властива іманентна 

критика. До речі, той-таки Т. Пінч вбачає у Феєрабендовій критиці наукової 

раціональності та методології такий позитивний момент, як створення 

необхідного простору для того, щоб історики, соціологи чи навіть літературні 

критики могли, апелюючи до науки (як і, додамо, до філософії науки), 

почуватися більш розкуто. Про співзвучність поглядів П. Феєрабенда з 

міркуваннями сучасних соціологів пише й вищезгадана Д. Рассел: 

«соціологічне дослідження вже рухається в такому напрямі, котрий дає певну 

надію для підходу Феєрабенда», а «філософія відходить від думки, що існують 

раціональні критерії оцінки теорій» та не покладається на «надію на 

універсальний науковий метод» [194, с. 457]. 
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Стаття представника вже третього покоління «франкфуртців» Дугласа 

Келлнера, що присвячена порівнянню «утопії» Г. Маркузе й «анти-утопії» 

Дж. Орвела [140], дає нам можливість розгледіти ще кілька продуктивних 

трендів в «утопії» П. Феєрабенда. На наш погляд, якщо порівнювати 

П. Феєрабенда з цією парою мислителів, то за аргументацією (саме за 

аргументацією, а не за загальними висновками), його доречніше порівнювати з 

Г. Маркузе. У праці «Одновимірна людина» цей відомий представник 

Франкфуртської школи приділяє увагу характеру й підставам репресивного 

характеру наукової раціональності. Звісно, в його критиці важливу роль 

відіграє політекономічний аспект (проблема раціональності, на думку 

Г. Маркузе, криється в «неправильному способі організації людьми своєї 

соціальної праці» [156, с. 148]). Втім, важливо, що проблематику 

раціональності Г. Маркузе розглядає нерозривно з контекстом традиції та 

ідеології, і оскільки сучасна науково-технічна раціональність, хоч 

передбачається як «нейтральна» і «об’єктивна», в своїй об’єктивності все одно 

залежить від суб’єкта [156, с. 151]. Це може видатися парадоксальним, але, 

вважає мислитель, зусилля, спрямовані на досягнення «жорсткої об’єктивності 

природи», призвели до її «дематеріалізації» [156, с. 159]. Крім того, 

домінування, яке сучасна наукова раціональність накладає на суспільство, не 

лише не зникає, а й доповнюється «технологічною раціональністю», котра 

прямує до «інструменталізації людини» [156, с. 162–163]. Діалектичний процес 

передбачає можливість «звільнення» суспільства від «усталених панівних 

інтересів», від тієї «раціональності», яка підкорює: «до тієї міри, до якої 

організоване суспільство є ірраціональним, свідомість є вільною для вищої 

історичної раціональності й лише в боротьбі проти організованого 

суспільства», відтак «свобода», з марксистського погляду, розцінюється як 

«шанс» не застрягнути в «темних часах» історії, що таким чином пробуксовує 

[156, с. 227]. П. Феєрабенд, зі свого боку, свободу у «вільному суспільстві» 

тлумачить не як історичний поступ, а як повагу й право на визнання відмінного. 

Як і Г. Маркузе, він усвідомлює теоретичну й ідеологічну залежність наукової 
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раціональності, але готовий говорити не про подолання попередніх теорій, а 

щонайбільше – про їхню неспівмірність з наявними (та й то, нагадаємо, – за 

умов реалістичної інтерпретації). Тож його «утопія» «вільного суспільства» 

зазнала оцінки як «наївна» чи «інфантильна», оскільки не лише не представила 

певної телеології, на кшталт марксистської, але й не набула достатньої 

системності. 

Але навіть попри загальну оцінку Феєрабендового «вільного суспільства» 

як «наївного утопізму», полемічна продуктивність запропонованого ним 

підходу все ж таки спрацьовує. Ця тематика не вичерпана, оскільки попри 

вказані зауваження щодо непослідовності й відсутності «системності», 

ціннісно-орієнтована дискусія, поштовх якій дав П. Феєрабенд, триває. З огляду 

на це його думки стосовно соціальних питань заслуговують подальшого 

розгляду. Ситуацію, що склалася, доволі влучно характеризує Д. Рассел: із 

врахування епістемологічних поглядів П. Феєрабенда виростає тенденція 

ставити питання «про цінності» не тільки в філософії та методології науки, а й 

у «теорії оцінки», соціології знання [194, с. 457]. 

 

3.1.3 Погляди П. Феєрабенда в контексті традиції нігілізму 

Ще одним поглядом, який поки що не перетворився на кліше, але побіжно 

все ж з’являється в історико-філософському дискурсі та є цікавим для нашого 

дослідження, є уявлення про П. Феєрабенда як про такого-собі чергового 

«Ніцше ХХ століття». 

Саме порівнюючи П. Феєрабенда з Ф. Ніцше характеризує властиву 

першому «різкість ідей» американський соціолог та антрополог Сал Рестіво. Як 

соціальний теоретик він висуває прогностичну тезу: «…подібно до Маркса, 

який передбачав, що “наука про людину” буде процвітати за умов комунізму, я 

стверджую, що “запитування про людину” процвітатиме в анархістському 

соціальному форматі, що виростає з сучасного стану культури» [190, с. 35]. І те, 

що Феєрабендові погляди на пізнання й наукову раціональність «сумісні з 

поглядом цілковито анархістської культурної системи» [190, с. 35], відіграє тут 
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не останню роль. З точки зору цього дослідника, найбільшою мірою ідеї 

П. Феєрабенда важливі саме як соціально-наукова ініціатива: завдяки 

епістемологічному анархізму П. Феєрабенда критика науки переходить в 

ширшу площину, роблячи філософсько-наукові дискусії більш відкритими [190, 

с. 35–37]. 

За «грайливою дадаїстською риторикою» П. Феєрабенда доволі легко 

розгледіти певні алюзії на історичну герменевтику й генеалогію знання 

Ф. Ніцше. Так вважає професор, академічний директор Інституту європейських 

студій Університету Джорджії (США) Міхай Спаріозу (Mihai I. Spariosu) [201, 

с. 294]. На думку цього дослідника, з Ф. Ніцше П. Феєрабенда поєднує схожа 

критика наукової раціональності й загалом – критика позитивізму: «не факти 

створюють теорію, а теорія створює факти». Так само, на думку М. Спаріозу, в 

тому, що П. Феєрабенд пише про семантичну неспівмірність та, відповідно, про 

привчання до мови, простежується не тільки вплив «мовних ігор» 

Л. Вітґенштайна32: важливою тут також є й ідея Ф. Ніцше про «гру як творчість, 

як у сенсі дослідження, так і у вимірі готовності йти на ризик» [201, с. 294–295]. 

Втім, дослідник змушений визнати, що сам П. Феєрабенд апелює не до 

Ф. Ніцше, а радше до данського протоекзистенціаліста Сьорена К’єркегора. Як 

ми вже неодноразово зауважували, П. Феєрабенд критикував претензії на 

загальнозначущість наукового підходу з позиції радикального плюралізму, 

котру йому вдалося поширити далеко за межі науки. Тому він дещо нагадує 

«іроніка», в «статусі» якого починав філософувати й С. К’єркегор. Оскільки 

наука – лише одна з можливих традицій (але це та традиція, яку обрав для себе 

Захід), П. Феєрабенд не покладає на себе місію заперечувати її всерйоз [64, с. 

234]. Саме тому песимізм та «іпохондрія» С. К’єркегора і мали певний відгук у 

філософуванні П. Феєрабенда, хоча, на наш погляд, тут йдеться не так про 

                                                           
32 До речі, варто зауважити, що, крім філософії мови Л. Вітґенштайна, П. Феєрабенд частково переймає й 

ідею визначного американського лінгвіста Бенджаміна Лі Ворфа та британського мистецтвознавця Майкла 

Баксендолла про те, що «мова оформлює ідеї» та є тією «змовою», котра «спрощує й організовує досвід у 

контрольовані фрагменти» [104, с. 27]. Історичні екскурси П. Феєрабенда почасти тримаються саме на 

реконструкції таких «змов». Один з характерних прикладів – Феєрабендів аналіз гомерівського епосу та 

проблематики відходу давніх греків від такого світосприйняття: зміни раціональностей, але аж ніяк не 

хрестоматійно затертого переходу від «міфу» до «логосу» [104, с. 31]. 
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вплив, як про певну непряму аналогію, схожість у даному історико-

філософському контексті. 

Що ж до паралелей П. Феєрабенда із Ф. Ніцше, звернемося до ідей А. Данто 

(«Ніцше як філософ»). Останній, роз’яснюючи позицію свого героя, говорить 

про відсутність відмінності між принципом мислення вченого й носія буденної 

свідомості, адже всі впорядковують світ навколо себе за допомогою «сумнівних 

онтологій», на кшталт тієї, з критики якої виходили ще перші позитивісти. 

Йдеться про те, що «перспектива», якою ми керуємося, насправді не дає нам 

підстав приписувати істинність чи хибність альтернативним позиціям. А це 

означає, що всі наші удавані «істини» – це «неспростовні омани» [12]. Відтак, 

можемо продовжити цю думку: принципи критичного раціоналізму й 

фальсифікаціоністського демаркаціонізму за таких умов не працюють, оскільки 

насправді нічого не можна сфальсифікувати, ніщо не є «науковим». 

Порівнюючи цю позицію з Феєрабендовою, можна помітити, що 

«перспективою» в розумінні епістемологічного анархіста є наукова теорія, 

парадигма, або ідеологія. Цю думку відображає раніше вже згадана «Теза І», 

сформульована П. Феєрабендом ще у ранній статті «Спроба реалістичної 

інтерпретації досвіду» (1958 р.): ми не можемо незаангажовано інтерпретувати 

власні твердження про спостереження, оскільки як самі спостереження, так і 

наші інтерпретації про них визначені теоріями, в межах яких ми діємо як 

дослідники; змінюється теорія – змінюється і характер спостереження, і його 

інтерпретація [103, с. 31]. 

Так, схожа на Ніцшеву віталістська критика позитивізму все ж таки не 

робить з П. Феєрабенда прихованого чи не до кінця відрефлексованого 

ніцшеанця: погляди на державний устрій (ставлення до демократії та 

аристократії) у них різні [200, с. 302], тому не дивно, що П. Феєрабенд апелює 

до есе «Про свободу» Дж.-Ст. Міля, а не, наприклад, до «По той бік добра і зла» 

Ф. Ніцше. І все ж, у філософуванні П. Феєрабенда вочевидь присутній певний 

відголос нігілізму. Звісно, аналогія і цього разу не є строгою, адже сучасний 

нігілізм уже не такий серйозний, як у XIX ст. Він, як зазначає український 
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філософ Тарас Лютий, радше нагадує якусь «копію копії» [33, с. 283]. Подібне 

знешкоджене означення (але вже сучасного анархізму) знаходимо і в професора 

історії польського Університету імені Адама Міцкевича Еви Доманської, котра 

порівнює сучасний анархізм «визволення» із «безкровним перформансом», що 

може найчастіше виявлятися у формі «локальних бунтів» проти корупції чи 

інших «негативних практик» [15, с. 130]. 

Що ж до місця, яке в контексті цих трансформацій нігілізму посідає власне 

П. Феєрабенд, то це також дискусійне питання. Чи був він щирим у «Проти 

методу»? Невже відверто постулював, навіть як «жарт» чи певне узагальнення 

вимог раціоналістів, що «згодиться все»? З такого роду питань розпочинають 

свої міркування щодо П. Феєрабенда чимало дослідників, як-от, наприклад, 

британський філософ та історик науки Дональд Джиллз, який ставить дуже 

поширене серед критиків питання, чи справді автор «Проти методу» вірив, що 

«наукову медицину не варто підносити над знахарством» [128, с. 13]. 

З усвідомленням загрози та недалекоглядності нігілістичних підходів 

виступають і деякі соціологи науки. Зокрема фізик, філософ та соціолог науки, 

Джон Зіман спробував «людською мовою» [220, с. 12] пояснити, що таке наука, 

як функціонує наукова спільнота, чому вона повільно змінюється, якими є 

справжні наукові авторитети та чому такий інститут, як «академічна наука», 

попри всіляку критику щодо доречності властивих їй універсалістських 

зазіхань (зокрема висловлювану й П. Феєрабендом), досі існує [220, с. 12–58]. 

До перестороги Дж. Зімана щодо скочування в релятивізм і нігілізм 

приєднується канадський соціолог Августин Бранніган. Виклики 

постакадемічної науки, що до великої міри перетворили вченого на 

«бюрократа-адміністратора» (або, як у згадуваного вище С. Шейпіна, на 

менеджера), дали більше шансів працювати в «позаакадемічному середовищі», 

втім на цьому ґрунті, на думку А. Браннігана й Дж. Зімана, не варто 

паразитувати: вчені продовжують шукати знання, котре «працює». А. Бранніган 

наголошує, що, за Дж. Зіманом, вчені не є «постмодерними» в нігілістичному 

сенсі, а їхня культура, відповідно, є «зухвало ствердною» [87, с. 607–608]. 
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На наш погляд, критика Дж. Зімана цілком може бути спрямована на 

позицію П. Феєрабенда, оскільки останній занурює філософію науки в такий 

дискурс щодо цінностей у сфері науки, який і може мати небажані для 

останнього нігілістичні імплікації. П. Феєрабенд стверджував, що наскрізна для 

величезної кількості мислителів та вчених – від Евкліда й Птолемея до Галілея, 

Ньютона, Дарвіна і аж молекулярних біологів тощо – ідея про «дихотомію 

реального та удаваного» досі тримає Західну цивілізацію в стані афекту [104, 

с. 16]. За прикриттям цієї дихотомії П. Феєрабенд вбачає проблему наукового 

реалізму та його упереджень, котрі перетворюють науку на своєрідну ерзац-

релігію. І в цій критиці наука буцімто нівелюється до рівня ненаукових 

практик. Це спричинило цілу низку зауважень, які ми вище розглянули під 

заголовком критики «найгіршого ворога науки». На певні з них П. Феєрабенд 

встиг відповісти, закидаючи поборникам раціоналізму, серед іншого, що 

мислителі, які видаються «примітивними», почасти проникали в природу 

пізнання глибше, ніж їхні «просвічені» філософські суперники [65, с. 299]. 

Звичною справою є критика, спрямована на розвінчання тези «згодиться все» 

(або ж, інший варіант перекладу – «припустимо все»): «припустимо не все, не 

для всіх, і не завжди» [22, с. 67]). Втім, наголосимо, що нігілістичні тенденції 

не є справжньою суттю позиції П. Феєрабенда. Його критика науки й наукової 

раціональності спрямована не на нівеляцію людської здатності пізнання, а 

навпаки – її перествердження. Так, через показ, що пізнання значно ширше, ніж 

один з його виявів – сучасна наука – П. Феєрабенд прямує до легітимації 

множинності практик пізнання, позбавлених методологічних чи тематичних 

обмежень. 
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3.2. П. Феєрабенд як критик інтелектуального протекціонізму  

3.2.1 П. Феєрабенд як критик уявлень про єдність науки та 

редукціонізму у філософії науки 

З огляду на викладений вище контекст, у якому сформувалися певні кліше 

щодо постаті П. Феєрабенда та його поглядів, важливо приділити увагу аналізу 

засад (а також перспектив) його антиредукціонізму. Наука, як одна з людських 

практик, не лише прямує до з’ясування «істин» – вона так само постає й одним 

з інструментів для спрощення. П. Феєрабенд був упевнений, що підміни понять 

та оман у науці не уникнути. Однак, як ми намагалися показати вище, 

підставою для цього зовсім не було «вороже» ставлення до науки. 

Загалом, саме приписування тієї чи іншої ідеї самій реальності є в певному 

сенсі «тоталітарною» інтенцією. І таких інтенцій, на переконання мислителя, в 

науці завжди було й буде безліч, оскільки сучасні вчені так само відмінні між 

собою, як це було й упродовж попередніх століть. Відповідно, наука й надалі є 

«війною на багатьох фронтах», хоча пізнання цими «фронтами», звісно, не 

обмежується: успіхів досягають не лише визнані науками, а й інші 

інтелектуальні практики. Що ж до самого, вкрай нестійкого, на думку 

П. Феєрабенда, концепту «науки», то жодних сталих узагальнень тут бути не 

може, адже будь-коли «наука може змінитися знову» [104, с. 216]. Недарма у 

«Прощавай, розуме» він так ретельно звертає увагу на те, що великої довіри до 

сталих цінностей на переконань вчених немає, а «добрі наміри» тих, хто прагне 

прищепити Істинне і Благе, насправді вкрай неоднозначні, тому: «Найкраща 

освіта полягає в прищепленні людям імунітету проти систематичних спроб їх 

просвітити» [107, с. 316]. 

 

і) Критика єдності науки 

П. Феєрабенд розкриває наявність «тоталітарних» тенденцій не лише в 

уявленнях про науку, а й загалом у культурних та світоглядних пріоритетах 

Заходу. Існує загроза, що за певних обставин пошуки тотальності можуть 

призвести до тоталітарності. Зокрема він вбачає таку можливість у політиці (в 
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контексті навіть таких найдемократичніших понять, як «права людини») та в 

економіці (наприклад, за формуванням концепту «валового національного 

продукту»). Наріжною тенденцією, котра й лежить в основі зазначеної загрози, 

є, на його погляд, «примушування» до універсалізації шляхом «підкорення» на 

освітньому, управлінському чи інших рівнях [104, с. 264]. Відповідно, «наука» 

як певна універсальна єдність, як «мірило реальності» – це просто ще одна з 

форм такого підкорення, з якою сам П. Феєрабенд стикався найбільше, отже 

саме її й обрав як предмет прискіпливого аналізу. 

Аргументація П. Феєрабенда зосереджена на тому, що традиційні та, 

здавалося б, загальноприйнятні докази на користь феномену «науки» не 

працюють. Демонстрація домінування наукового знання в певних чи навіть 

провідних царинах суспільного життя не служить підтвердженням його 

універсальності чи єдності і не усуває його альтернатив. З одного боку, інтерес 

до останніх підживлюється неповнотою наукових досліджень, що не 

відповідають на базові спекулятивні питання, котрі можна виражати у формі чи 

то антиномій, чи то логічних парадоксів. Як про це пише П. Феєрабенд, та ж 

таки нейропсихологія, наприклад, «дає детальні моделі ментальних процесів, та 

все ж проблема душі і тіла досі існує – як для науковців, так і для філософів 

науки» [114, с. 401]. З іншого боку, цінність альтернативних щодо науки ідей 

полягає в тому, що через апеляцію до них більш наочною стає Феєрабендова 

критика емпіризму та наукового реалізму. З цього приводу П. Феєрабенд 

зазначає: «Вищість [науки] – це результат вибору йти шляхом найменшого 

спротиву. Богів не можна схопити в експерименті, натомість матерію – 

можливо» [114, с. 402]. Також прикметною є аналогія з відомим твердженням 

Псевдо-Діонісія Ареопагіта про невимовність Бога. П. Феєрабенд вдається до 

неї, щоб підкреслити, що так звана «кінцева реальність», Буття, Природа, Бог, 

«можуть мати багато різних відповідників», але всі вони неповні, оскільки 

хибно «ідентифікувати окрему маніфестацію реальності з Остаточною 

Реальністю» [104, с. 214]. 
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На противагу аргументам, що висуваються на користь єдності науки, 

П. Феєрабенд наголошує на специфічних, контекстуально та соціально 

орієнтованих засадах розвитку наук, котрі завжди відображають культурну 

специфіку власних носіїв і виростають з певних колективних запитів. 

Прикметно, що однією з наріжних думок «Завоювання достатку» є теза про те, 

що науки – це продукт світоглядів. Якщо перед цим П. Феєрабенд більше 

апелював до теоретичної та ідеологічної зумовленості наукових тверджень, 

спостережень тощо, то із зосередженням саме на світогляді йому вдалося 

чіткіше артикулювати те проблемне поле, яке об’єднує всі людські шляхи 

пізнання й освоєння світу – як наукові, так і позанаукові. На думку 

П. Феєрабенда, саме відсутність повноцінного усвідомлення власного 

світогляду була великою проблемою для фізиків і філософів, що відіграли 

значну роль у появі та розвитку другого позитивізму та неопозитивізму, 

зокрема – Ернста Маха, Людвіґа Больцмана, Фелікса Екснера, а також членів 

Віденського гуртка [104, с. 162]. 

На наш погляд, сам концепт «світогляду» був потрібен П. Феєрабенду для 

того, щоб сильніше акцентувати вплив ідеологічного чинника на вчених. Для 

цього він навіть спеціально наголошує, що світогляд – «це зібрання вірувань, 

підходів і припущень, котре залучає всю особистість цілком, а не лише її 

інтелект; воно є узгодженим та універсальним і має потужнішу силу, ніж сила 

фактів та пов’язаних із фактами теорій» [104, с. 164]. Наукові теорії, відповідно 

до такої позиції, також продукують світогляди. Тож до будь-якої теорії можна 

ставитися і як до елементу певного світогляду. Таке «зібрання вірувань, 

підходів і переконань» є підґрунтям для наших припущень, емпіричного 

досвіду й експериментів. Важливо також, що світогляди, як і теорії, 

відрізняються. Цим вони, на думку П. Феєрабенда, ускладнюють не лише 

розуміння, а й можливість взаємозамінності та лінійного «прогресу». Тому, з 

одного боку, нелегко говорити про незалежність теоретиків (носіїв і виразників 

певної теорії). З іншого ж боку, так само складно дотримуватися й уявлень про 

певну однорідність чи єдність концепту «наука». 
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Попри це, подібні уявлення про «науку» зберігаються та активно 

підтримуються. П. Феєрабенд пояснює це потребою в прагматично корисному 

«припущенні» й «міфі». Тому в «Завоюванні достатку» ми й натрапляємо на 

приписування концепту «наука» ролі «прапору» для тих людей, котрі 

«здійснюють наукову діяльність» [104, с. 160]. Своє розуміння співвідношення 

міфу та науки П. Феєрабенд почав формулювати ще задовго до того, 

наприклад, у статті «Знання без основ» (“Science without Foundations”) (1961 р.). 

Втім, ця, так само, як і більш пізня стаття «Нарис плюралістичної теорії знання 

та дії» (“Outline of a Pluralistic Theory of Knowledge and Action”) (1968 р.), 

погодьмося з Дж. Престоном, були радше підготовкою до подальшого висновку 

про те, що «наука – це міф сьогодення». Справа в тому, що в них ще можна 

помітити близьку до К. Поппера (хоч і, на наш погляд, з певним натяком на 

іронію щодо останнього) думку про те, що якесь розрізнення між міфом і 

наукою мусить існувати, адже інакше науці не вибороти репутацію 

«раціональної й відкритої» справи. Згодом, як підкреслює вищезгаданий 

Дж. Престон, П. Феєрабенд навіть доходить думки, що так звана «категорія 

міфу» виникала як наслідок «теоретичного монізму» [184, с. 1–2]. Але з 

тлумаченням цієї думки виникають серйозні труднощі. Якщо у випадку з вище 

розглянутою концепцією «світоглядів» роз’ясненням присвячено кілька 

розділів, то з критикою «теоретичного монізму» через «категорію міфу» все 

дещо складніше. Недарма Дж. Престон наводить приклади, коли «теоретичний 

монізм» набуває у П. Феєрабенда різних значень. Зокрема він може 

трактуватися як згубна «тенденція, що підкріплена психологічними 

механізмами й спрямована на обмеження кількості теорій у певній сфері для 

прищеплення певного переконання в певній теорій» [184, с. 4]. Натомість в 

іншому місці П. Феєрабенд називає теоретичний монізм всього-на-всього 

«невинним» «набором ідей», котрі передбачають, що «деякі теорій ближчі до 

істинності, ніж інші, тож необхідно відсіювати неадекватні теорії» [184, с. 4–5]. 

На наш погляд, головною рисою Феєрабендової критики «теоретичного 

монізму», попри різні варіанти її представлення, все ж таки є тенденція 
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артикуляції радикального теоретичного (й пов’язаного з цією ж тенденцією 

методологічного та світоглядного) плюралізму. І тут важливим є ще один 

момент, підкреслений Дж. Престоном: П. Феєрабенд завжди поставав проти так 

званої «деміфологізації» – як у «Про обмежену вагомість методологічних 

правил» (“On the limited validity of methodological rules”) або «Як захистити 

суспільство від науки» (“How to defend society against science”), так і в 

«Знімаймо більше фільмів» (“Let’s make more movies”) [184, с. 6–7]. Так, 

спершу критика «деміфологізації» була спрямована на реабілітацію міфу в 

контексті емпіризму («міфи часто містять емпіричне ядро, що підтверджується 

“фактами” так само, чи навіть краще, ніж наукові ідеї, з якими вони боролися у 

час свого розквіту» [112, с. 143]), а пізніше, коли настав час критики емпіризму, 

потреба в такій реабілітації зникла (як і в згаданій вище інтерпретації науки як 

міфу для тих, хто «займається науковою діяльністю»), однак важливо, що, 

попри ці зміни, з числа полемічних елементів філософування П. Феєрабенда 

міф ніколи не зникав і продовжував використовуватися для критики вже 

єдності концепту «наука». 

Цілком у дусі постмодерних тенденцій та, звісно, у дусі власних 

радикальних плюралістських уявлень, П. Феєрабенд був не менш критично 

налаштований стосовно можливості такої єдності, як «філософія». У 

«Прощавай, розуме» він відверто виступає проти розтиражованої тези 

Альфреда Норта Вайтхеда про те, що європейська філософія – це «коментарі до 

Платона», зазначаючи, що навіть сама «аргументація», котрою пишаються усі 

раціоналісти, не є ні їхнім, ні Платоновим винаходом: «вона трапляється у всі 

періоди історії й у всіх спільнотах» [66, с. 113]. Те, що подібно до ритуалу, 

мистецтва чи мови аргументація історично набувала й продовжує набувати 

різних форм, не має слугувати підставою для її приватизації певною 

абстрактною «філософією». Свої аргументи, підкреслює П. Феєрабенд, були і в 

давньогрецьких політеїстів, і у так званих «примітивних народів», які за 

допомогою власних «аргументів» мусили протистояти зокрема й «аргументам» 

своїх «дослідників-антропологів» [66, с. 113–116]. Крім того, плюральність 
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облич теорії, методології, науки, філософії, аргументації доповнюється у 

П. Феєрабенда й плюральністю самих підходів до ведення дискусії: 

аргументація – це не єдина методологія переконання, досяжна для вченого. 

Ілюстративною в цьому контексті є відома думка П. Феєрабенда про те, що 

Галілей переконував в основному не за допомогою «раціональних» аргументів, 

а через «пропаганду» [100, с. 61]. 

Інша річ, наскільки сам П. Феєрабенд збалансовував власну 

пропагандистсько-аргументаційну стратегію. Разом з Г. Мейнеллом хочеться 

висловити сумнів у тому, що П. Феєрабенд дійсно сам вірив у те, що 

стверджував, ніби справді всерйоз відмовлявся від наукової методології на 

користь «естетичних суджень» (або «суджень смаку»), адже принаймні «за 

формою аргумент П. Феєрабенда [зокрема в дослідження Галілея] належить до 

найстрогіших методологій» [161, с. 245] або ж, як повсякчасно демонструє нам 

у «Проти методу» сам П. Феєрабенд, методологія – приміром контріндуктивна 

– працює у процесі пошуків доказової бази [100, с. 45–47]. Втім, навряд чи сам 

Г. Мейнелл цілком послідовний, коли приписує П. Феєрабенду наївне 

релятивістське переконання в тому, що «багатоманітні конфліктні теорії» не 

лише «можливі», а й водночас «істинні» [161, с. 246]. Крім того, критик 

помічає, що дивна привабливість текстів П. Феєрабенда полягає в своєрідному 

«присмакові» самодеструктивності, котру спричиняють наявні в них 

переривчасті й спонтанні «методологічні виступи проти методу» [161, с. 242]. 

На наш погляд, той факт, що Г. Мейнелл використовує щодо П. Феєрабенда 

кліше антиметодологіста (котре насправді час від часу можна зустріти і в 

текстах більш прихильних до нього критиків), пояснюється, серед іншого, тим, 

що його критика наукової раціональності великою мірою носила 

метадисциплінарний характер. Підкріплює цю думку і той стиль критики, який 

притаманний, наприклад, ще одному австралійському історику філософії науки 

Нілу Томасону. Він вважає трактування П. Феєрабендом методу Галілея 

некоректним, таким, що неправомірно перетворює останнього на «порушника 

очевидних принципів раціональності». Оскільки метою Н. Томасона було 
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показати, що метод Галілея цілком раціональний, йому довелося, по суті, з 

позицій наукової раціональності намагатися спростувати принцип 

«контріндукції», за допомогою якого П. Феєрабенд характеризував одержані 

Галілеєм емпірично «недостовірні» результати спостережень за допомогою 

телескопа [207, с. 256]. На думку Н. Томасона, немає підстав говорити про 

якусь «контріндукцію» за умов, що процедури, до яких вдавався Галілей, 

цілком можна вписати і «канони індукції» [207, с. 258]. Втім, підстави 

розвивати концепт «контріндукції» полягали в спробі П. Феєрабенда 

запропонувати альтернативний (зокрема і до свого опонента щодо 

методологічних питань І. Лакатоса) погляд на обґрунтування підстав для 

розвитку науки. На наш погляд, запропоновані П. Феєрабендом 

«контріндукція» й розробка такого «контрправила», яке «спонукає нас до 

розвитку гіпотез, що несумісні з прийнятими й високою мірою підтвердженими 

теоріями» та «фактами» [100, с. 13], може розглядатися і як методологічна 

альтернатива до критичного раціоналізму, якій при цьому так і не вдалося 

стати повноцінним регулятивним принципом для раціональних реконструкцій 

наукового знання.  

Історія розвитку наукових теорій може бути дуже тривалою, як-от з 

усуненням суперечності поглядів Коперника певним спостережуваним 

«фактам», відповідно до яких «рух землі здавався чудернацьким, абсурдним і 

очевидно хибним» [100, с. 56]. Така суперечливість може супроводжувати 

вчених «десятиріччя чи навіть століття», але її не треба скидати з рахунків, 

оскільки інакше дослідження «складових нашого пізнання», вважає 

П. Феєрабенд, навіть не змогло б розпочатися [100, с. 56]. Саме тому 

«дотримання» й навіть «винайдення» «несумісних з фактами теорії» сприяє 

«контріндуктивному» за своєю суттю відкриттю «ідеологічних компонентів» 

нашого пізнання та – що видається епістемологічному анархістові ще 

важливішим – наших спостережень [100, с. 56]. Наведемо думку М. Фінок’яро, 

який вважає, що загалом саме опис досліджень Галілея, котрий пропонує 

П. Феєрабенд, найкраще демонструє усі переваги й недоліки його позиції, котра 
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базується на акцентуванні значущості риторики в науці [119, с. 236]. Аналіз 

філософування епістемологічного анархіста цим критиком, детальніше 

розглянутий нами в другому розділі, відтак, також підтверджує і таку 

особливість епістемологічного анархізму: П. Феєрабенд виходить поза 

дисциплінарні межі філософії науки й аналізує пізнання за допомогою таких 

концептів, як «пропаганда», «емоції», «упередження», а не тільки «теорія» і 

«спостереження» [119, с. 237]. 

 

іі) Критика редукціонізму 

Пізнє філософування П. Феєрабенда, котре пов’язане з епістемологічним 

анархізмом і головним чином цікавить нас у цьому дослідженні, на думку 

деяких його критиків, демонструє свого роду «нередукціоністський 

натуралізм», відповідно до якого «всі аспекти існування є однаково 

реальними», всі вони є однаково «фундаментальними»: наприклад, «атоми не є 

більш базовими, ніж свідомість» [171, с. 516]. Тож немає підстав ховатися за 

удаваним «об’єктивізмом» там, де все наше розуміння залежить від 

«суб’єктивних» рішень. У науці, зауважує професор філософії науки 

Мічиганського університету (США) Ґордон Белот, редукція не є надто 

поширеним явищем – наприклад, «ньютонівська механіка не дає пояснення 

закону Галілея про вільне падіння» [82, с. 132]. З того, що «менш 

фундаментальні теорії» (зокрема й здоровий глузд) не зводяться до «більш 

фундаментальних», Ґ. Белот виводить хибність, а не незвідність перших, котрі, 

на його думку, не мусять затримуватися навіть у «підручниках» [82, с. 133]. 

Так само на рідкісності випадків редукції в науці наголошує й один із 

сучасних дослідників П. Феєрабенда – філософ науки, епістемолог, професор 

Весліанського університету (США) Стівен Горст. Власну позицію, когнітивний 

плюралізм, він обґрунтовує як «терапію» щодо таких проблем, як «статус 

ментальних станів» чи «можливість людської свободи у світі, що керується 

законами природи» [136, с. 13]. Його «філософська інтерпретація законів 

природи» передбачає, що наші «наукові моделі світу» є, по-перше, множиною 
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«ідеалізованих репрезентацій», а по-друге, не можуть бути зведені до якоїсь 

єдиної незмінної й універсальної «супермоделі». Останнє – нередуктивний 

характер наукових поглядів – не є «симптомом неповноцінного стану науки» чи 

хибою, а навпаки: такою є принципова властивість наукового мислення [136, с. 

8]. У праці «Закони, свідомість і свобода волі» (“Laws, Mind, and Free Will”) 

С. Горст зізнається, що саме філософи науки (і зокрема праці П. Феєрабенда) 

відкрили йому, що попервах дотримувані ним «редукціоністські припущення» 

насправді були «наївними й старомодними» [136, с. xii]. 

Що ж стосується власне П. Феєрабенда, то він як прихильник ідеї, що 

правила, принципи й методи, типові для однієї дисципліни (наприклад, 

термодинаміки), не є характерними для інших (зокрема фізики елементарних 

часточок) [104, с. 245], при цьому наголошує й на тому, що наукові практики, 

попри взаємну незвідність, усі пов’язані з певними метафізичними 

припущеннями. Тож попри власну критику такої єдності, як «наука», він все ж 

доходить висновку, що важко зруйнувати «метафізичне припущення» чи 

«ідеал» того, що вчені йдуть «одним фронтом» – скільки б очевидних 

підтверджень зворотного не спостерігалося. 

 

3.2.2 Наука потребує конкуренції: виклики епістемологічного анархізму 

Той інтелектуальний протекціонізм, який криється в суспільному 

домінуванні наукової раціональності, є надмірним ускладненням не лише для 

суспільства, а й для самих наук. Міркування П. Феєрабенда про те, що наука та 

наукові теорії потребують конкуренції, є, на наш погляд, одним з головних 

методологічних та дисциплінарних викликів епістемологічного анархізму. 

П. Феєрабенд має на увазі, що для того, щоб заперечити гомерівських богів, 

логіки було недостатньо, так само й науки недостатньо, щоб відкинути 

релігійну чи міфологічну свідомість. Відповідно, в широкому сенсі його 

плюралістську настанову можна сформулювати так: не варто наївно 

покладатися на «об’єктивність» науки, адже це є ще більшим обмеженням 
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вже й без того обмежених (історично, теоретично, ідеологічно) рамок нашого 

мислення й пізнання. 

П. Феєрабенд повсюдно наголошує, що наука – це лише одна з-поміж інших 

традицій, і не існує переконливих доказів, що найкраща. При цьому, її сучасне 

міцне вкорінення в суспільне життя, що осявалося метою скинути 

марновірства, може мати й зворотний ефект – перетворення науки на нову 

релігію, новий суто ідеологічний конструкт. Наявний стан речей суперечить 

Феєрабендовим уявленням про «вільне суспільство», тож необхідно зробити з 

«наукою» те саме, що свого часу було зроблено з релігією: відділити її від 

держави. Перше зауваження, що може одразу виникнути до такої аналогії науки 

з релігією, таке: як можна відділити від суспільства інститут, який його 

обслуговує? Якщо б наука і науково-технічна раціональність цікавили 

П. Феєрабенда як «чисті» (або, за аналогією до Г. Маркузе, «нейтральні»), тоді 

мало б сенс говорити про подібне «відокремлення». Але навряд чи подібне має 

місце. П. Феєрабенд навпаки всіляко наголошує, що «догматична» наукова 

раціональність заважає досягненню «людяності» (humanity). Тут певною 

підтримкою його поглядів є й позиція американського анархо-примітивіста 

Джона Зерзана щодо демаскування негативного впливу «символічного» на 

сутність «людського» [219]. 

Чи є ця проблематика аж такою наочною? Дж. Вілкінс закидає 

П. Феєрабенду, що та чи інша теорія або догма може бути панівною й у цьому 

«догматизмі» немає жодного смертельного присуду для науки. Критик не 

вважає самоочевидним, що для змін у теорії потрібна опозиція до неї. Втім, для 

П. Феєрабенда, як нам здається, викриття догматизму важливе не як ціль, а 

радше як засіб, демонстрація того, що наявні наукові методології не є достатньо 

самокритичними. Річ у тому, що методологічний схематизм не дає відповіді, як 

зробити наше знання більш перевірюваним, оскільки, як зауважує, наприклад, 

Г.Й. Райнбергер, нівелює часто непередбачувані зовнішні обставини [191, с. 

63]. За П. Феєрабендом, «наука» (як і філософування про науку) не живе в 

окремій реальності та «за нормальних умов». Наука, як і інші вияви людського, 
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втягнута в мережу соціальних зв’язків і мусить нести свою частку 

відповідальності. Тому ні себе, ні своїх колег-філософів науки, П. Феєрабенд у 

звеличувальному сенсі не називав «функціонерами людства» [107, с. 274], а 

науку, відповідно, не вважав гідною спеціального державного піклування. 

Критики висловлюють сумнів щодо того, що саме з відділенням науки від 

держави можливе досягнення гуманітарних цілей П. Феєрабенда. Дж. Агассі, 

наприклад, вважає такий погляд недоречним, оскільки, на його думку, «ідею 

П. Феєрабенда неможливо застосувати» [78, с. 73]. На думку критика, 

важливішим є «спеціальний контроль», а не «відділення», оскільки наука вже 

перебуває у стосунках з суспільством та владою і будь-яке «відділення» 

потягне за собою лише приховування проблематики, а не вирішення питань 

щодо «правильного використання влади» [78, с. 73]. Дж. Агассі, як ми вже 

згадували, тривалий час є прихильником філософсько-наукової позиції 

К. Поппера. При цьому, він розуміє, і в чому привабливість тієї 

«інтелектуальної системи», котру свого часу представив П. Феєрабенд. Вона, 

визнає Дж. Агассі, викликала як несприйняття, так і захоплення, хоча, на його 

думку, так і не стала чимось більшим за «провокацію» [78, с. 67]. І саме ця 

провокативна надмірність у викритті різного роду «упереджень» вчених, їх 

схильності до «тоталітарності» й «тиранії», як наголошує Дж. Агассі, і робить 

П. Феєрабенда своєрідним лідером серед «антилідерів» [78, с. 72]. 

Дж. Агассі презентує свій застережувальний варіант критики: П. Феєрабенд 

вводить в оману тих, хто всерйоз сприймає його твердження. Справді, 

методологічно підхід епістемологічного анархіста щодо науки є якщо й не 

неможливим, то принаймні доволі складним. Один з викликів – 

метадисциплінарний підхід до наукової раціональності. Спроба пояснити 

епістемологічний анархізм на перетині наукових та позанаукових практик 

втілилася у відкиданні демаркаційного критерію розрізнення наукового й 

псевдонаукового чи ненаукового. При цьому, окрім дискусій з філософами 

науки, про які вже йшлося вище, П. Феєрабенд висловлював контраргументи й 

на адресу антропологів і дослідників міфу, зокрема Броніслава Малиновського 
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(П. Феєрабенд критикує думку останнього про те, що міф походить з ритуалу й 

виконує прагматичну функцію [65, с. 297]) та Ернста Касірера 

(епістемологічний анархіст не поділяє його погляду, що принципи формування 

науки й міфу є відмінними [65, с. 297]). 

Сама манера філософування П. Феєрабенда, котра, з одного боку, відкрита 

до дискусій і вкрай гострого осуду, а, з іншого боку, завжди може завести в 

пастку будь-якого критика, метафорично демонструє Феєрабендове розуміння 

особливостей наповнення світу міфічним. Він обігрує неоднозначність власних 

висновків постійними натяками на неостаточність обґрунтувань і принципову 

неповноту наукової раціональності. 

У «Завоюванні достатку», поряд з проблематикою світоглядів, П. Феєрабенд 

приділяє увагу й своєрідним ненауковим упередженням науки. Розвиваючи ідеї 

критичного раціоналізму К. Поппера постпозитивісти, зокрема І. Лакатос, мали 

на увазі, що передбачуваність наукових результатів показує спроможність 

теорії чи, ширше, дослідницької програми, вирішувати дослідницькі проблеми 

й відтак розвивати наукові ідеї. Але навіть якщо передбачувані результати 

підтверджують прогресивність теорії, то, за П. Феєрабендом, це ще не розгадка 

шляху до поступу нашого пізнання. Одне з найважливіших критичних 

зауважень, сформульованих П. Феєрабендом на адресу І. Лакатоса в цьому 

контексті, полягає в засудженні «недооцінки» останнім «природної мудрості» 

чи заідеологізованості самих вчених [100, с. 157–158]. І якими б 

«ліберальними» не були стандарти засад розвитку науки, вони, наголошує 

П. Феєрабенд, не можуть детермінувати наш вибір між різними теоріями й 

дослідницькими програмами. Відповідно, будь-які стандарти будуть 

ґрунтуватися на «професійній ідеології», котра ставить дослідника у позицію 

заангажованості [100, с. 166]. У присвяченому пам’яті І. Лакатоса збірникові 

вміщено есе П. Феєрабенда, де останній підсумовує свою критику «базових 

оціночних суджень вчених»: (1) наука багатодисциплінарна, отже судження 

вчених є судженнями різного роду; (2) «базові оціночні судження» теоретика й 
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експериментатора відмінні та мають достатній рівень обґрунтованості вкрай 

рідко [110, с. 115–118]. 

Отже, епістемологічний анархізм виправдовує свою назву, коли підводить 

до висновку, що, з точки зору поборників чистоти наукових методологій та 

процедур, звучить абсолютно парадоксально: замкнена на собі наукова 

діяльність шкодить досягненню власних цілей. З цим узгоджується настанова 

П. Феєрабенда розробляти альтернативні теоретичні підходи навіть за умов 

високого рівня підтвердження наявних теоретичних припущень «фактами». 

Переформулювавши славнозвісну тезу Г.Ф.В. Гегеля, цей погляд 

П. Феєрабенда можна висловити так: якщо теорія і факти узгоджуються, тим 

гірше для цієї теорії, адже констатація цих «фактів» спричинена й підживлена 

самою теорією (отже, оманою є те, що теорія справді підтверджена). Кожна 

така «змова» теоретичних припущень і «фактичних» підтверджень (як і, власне, 

спростувань) перебуває в межах певної з альтернатив. Попри наявні в межах 

філософсько-наукових методології критерії вибору між альтернативними 

підходами, П. Феєрабенд наполягає на тому, що існують недоступні для 

пояснень (зокрема й у межах постпозитивістських варіантів наукової 

раціональності) підстави для вибору й розвитку тих чи інших альтернатив. 

Тому проліферація як справжня, а не бутафорна увага до альтернативних 

пояснень і підходів і потребує занурення в той специфічний «анархічний» стан, 

який сам П. Феєрабенд, як відомо, дещо поблажливо визначає як тимчасовий. 

Справді, про П. Феєрабенда, як і, наприклад, про Т. Куна іноді зауважують, 

що причина його популярності – «не оригінальність ідей, а те, що автор 

опинився у потрібний час і в потрібному місці» [127, с. 1170]. І якщо, 

наприклад, сприймати його «згодиться все» як постмодерну гру й іронію, 

об’єктом якої є протилежний за настановою картезіанський радикальний сумнів 

(також тимчасовий, тобто такий, що передує подальшим методологічним 

настановам), то П. Феєрабенд справді може опинитися в ролі вигнанця або 

тимчасового «лідера серед антилідерів». З іншого ж боку, якщо розглядати 

методологічні виклики, які стоять за узагальненням «згодиться все», під 



156 

 

сумнівом опиняться будь-які моделі філософсько-наукових пояснень та 

обґрунтувань. Проблематика ж сутнісних меж наукових методологій постає як 

предмет не лише філософії та історії науки, а й філософії культури, соціальної 

філософії, філософської антропології. Невипадково, оцінюючи п’єсу Бертольда 

Брехта «Життя Галілея», П. Феєрабенд зауважив: «добра гра» відзначається 

тим, що «змушує нас робити судження про сам розум, а не вдаватися до розуму 

як до підстави висловлювати судження про все інше» [203, с. 204, 208]. 

 

3.3. Від антипринципу «згодиться все» до продуктивної програми: «що 

згодиться?» 

3.3.1 Інтелектуальна спадщина П. Феєрабенда в сучасних дискусіях про 

цінності у філософії науки 

Вочевидь, упродовж тих майже чотирьох десятиліть (з початку 1960-х і до 

1990 р.), коли П. Феєрабенд викладав у Каліфорнійському університеті (Берклі, 

США), його власні ідеї були тісно пов’язані з тими трансформаціями, що 

відбувалися у філософії науки. Однак, завдяки публікації «Проти методу», що 

була дуже швидко перекладена німецькою та французькою (а згодом – майже 

десятьма мовами, серед яких поки що, на жаль, немає української), він 

опинився в епіцентрі тривалих, хоча й не завжди конструктивних дискусій, 

зокрема й поза межами англомовного філософського світу. На хвилі цієї 

популярності 1978 р., тобто за три роки після «Проти методу», вийшла «Наука 

у вільному суспільстві» [115]. Завдяки тому, що П. Феєрабенд приділяв значну 

увагу зв’язкам науки з суспільством та політикою, а також провадив активну 

критику сцієнтизму, аудиторія його читачів істотно розширилася – це 

ілюструють зокрема й окреслені нами три хвилі рецепції його філософування. 

На наш погляд, зростання інтересу до позиції П. Феєрабенда було 

зумовлене передусім тим, що він вийшов за межі критики наукової 

раціональності. Те «упослідження» Істини та Раціональності, котре він 

представляє, є перш за все, критикою віри в певну терапевтичну чи катарсичну 



157 

 

користь від того, що, за аналогію до характеристики аристотелівських уявлень 

про трагедію (апелюємо тут до «Поетики» Аристотеля [5]), «підсилює ефект 

соціальних законів на людський розум» [116, с. 22]. Відповідно до цього 

погляду, оманливість універсальності таких понять, як гармонія, чесність, 

авторитетність тощо, є ілюстрацією хибності шляху соціально-політичного чи 

світоглядного або культурного провідництва. Тож для епістемологічного 

анархіста будь-яка спроба вичерпного означення цих чи інших ідеалів, 

пріоритетів або ціннісних зразків – це надмірне або ж «надлишкове» завдання. 

Дискусії щодо цінності науки у тих чи інших формах точаться у західній 

думці доволі давно (зокрема й у зв’язку з появою позитивізму ще в ХІХ ст.) 

Однак у контексті епістемологічного анархізму питання про цінність науки, 

звісно, набуває своєї неповторної специфіки. Наприклад, П. Феєрабенда 

цікавить: чого могли б досягти інші традиції, вільний розвиток яких обмежений 

через домінування наукової раціональності? [64, с. 158]. Питання є для 

П. Феєрабенда принциповим, адже тут ідеться про таку формалізовану та 

ієрархізовану систему наукової раціональності, яка пропагує неприйнятні для 

його волелюбних уявлень наперед визначені універсальні координати добра, 

зла, істини й доцільності. Як відомо, «опоненти-раціоналісти», котрі понад усе 

опікувалися «універсальними принципами», одержали від нього відому 

лаконічну формулу: «згодиться все». Критики не оминули нагоди звинуватити 

філософа в логічній суперечливості, адже, відповідно до умовиводу від 

зворотного (Modus Tollens), якщо «згодиться все», то мають бути 

припустимими й універсальні принципи, а це суперечить тезі П. Феєрабенда 

[170, с. 815]. Відтак, поширеною стала й думка, яка у викладі Р. Нола передана 

так: через хибне визнання «згодиться все» як своєрідного єдиного 

методологічного принципу епістемологічного анархізму П. Феєрабенду 

довелося згодом «витратити багато чорнила на те, щоб рятувати себе від 

твердження, яке він ніколи не підтримував, але через яке став сумнозвісним» 

[170, с. 815]. 



158 

 

Розгляд подальших кроків П. Феєрабенда лише в контексті спроб 

«виправдатися» за власний антипринцип та надати йому обґрунтування 

призведе, на наш погляд, до значного звуження проблематики 

епістемологічного анархізму. Проте такі спроби виправдання й обґрунтування 

справді здійснювалися, причому як самим мислителем, так і дослідниками його 

спадщини. Наприклад, Д. Рассел, яка присвятила цьому відомому 

формулюванню окрему публікацію, принагідно демонструє значний 

евристичний потенціал Феєрабендового провокативного заклику. На її погляд, 

у ньому можна знайти три змістовні моменти: по-перше, не існує 

«раціональних критеріїв теорії оцінки», а «розум» є лише однією з-посеред 

«цінностей», котрі формують базу для наших оцінок; по-друге, «всі методології 

обмежені», та все ж багато з них «можуть бути корисними», тобто можуть 

«керувати» практикою; по-третє, поява та зміна теорій здійснюється внаслідок 

певних «рішень чи дій», на які впливає «комплекс соціальних і матеріальних 

умов» [194, с. 454]. 

Увага «ворога науки» до позараціонального контексту пізнання та його 

налаштованість продовжувати дебати в термінах цінностей походять від 

уявлення, згідно з яким наукове знання – не так послідовне й раціонально 

обґрунтоване, як сповнене конфліктів, неспівмірностей, альтернативних 

підходів. П. Феєрабенд вважає, що сучасна наука до великої міри спотворила 

саму себе, оскільки справжню полемічну сутність науковості приховала за 

ідеологією «раціональності» та уніформності. Таким чином, філософ 

опиняється в осерді так званої «постмодерної» критики науки. 

В рамках дискусій щодо «можливості об’єктивного знання», що тривають 

серед представників академічної філософії науки, деякі дослідники виділяють 

дві позиції – «традиціоналістську» та «постмодерністську» (тут: за ознакою 

наявності або відсутності претензій на істинність). Якщо виразники першої 

позиції намагаються зберегти так звані «традиційні цінності» Заходу, то 

прихильники другої оперують мультипідходами, віддають перевагу 

«світогляду, в якому не існує істини» [95, с. 207]. Але за таким поділом уявлень 
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про можливість чи неможливість досягнення об’єктивного знання стає наочною 

напруженість між такими оцінками науки, як «нейтральна» та «тенденційна». 

Викриття позитивістського ігнорування питання про цінності в науці різною 

мірою властиве усім критикам позитивізму, але сучасна, як її часто узагальнено 

називають, «постмодерністська», критика свою оцінку дає в культурно-

релятивістському ключі: «наука є продуктом західної культури», а 

«верховенство» останньої безперечним не є, тож і наука як її творіння – «лише 

один з претендентів на значущість своїх результатів» [95, с. 207]. 

Оскільки наука – лише один з багатьох способів освоєння світу, то чи 

означає це, що вона має такі ж права, як і решта альтернатив, зокрема й 

найекстремальніші з них? Дж. Вілкінс, критикуючи релятивізм П. Феєрабенда, 

висловлюється проти того, щоб ставити традиційну китайську медицину на 

один щабель із сучасною науково й технічно розвиненою медициною, навіть 

якщо відомі приклади, коли акупунктура полегшила чиїсь страждання [10, с. 

181]. Професор філософії Пенсільванського університету (США) Грегорі-Ніл 

Деррі також закидає П. Феєрабенду надмірний релятивізм: «те, що наука 

справді перевершує будь-яку іншу сферу людської діяльності, дійсно під 

питанням, втім те, що наука – це довільний конструкт, є не менш сумнівним» 

[95, с. 209]. З огляду на те, що «ми не відкриваємо наукові результати, а 

винаходимо їх»33, виникає думка про залежність наших теоретичних 

припущень не лише від досвіду (спостережень та експериментів), а й від 

соціального середовища, в якому працюють вчені [95, с. 210]. Як відомо, 

розгляду та критиці соціального конструктивізму присвячена й відома праця 

Я. Гакінга «Соціальна конструкція чого?», до висловленого в якій ми частково 

зверталися вище. 

Г.-Н. Деррі пропонує власний погляд на соціальний конструктивізм науки: 

попри недовизначеність теорій фактами, наука не є довільною конструкцією. І 

тут «релятивіст» П. Феєрабенд з аргументом радикального плюралізму стає 

                                                           
33 Що, як доречно підкреслює той-таки Г.-Н. Деррі, насправді випливає з «тези Дюгема-Квайна», 

прихильники якої – або в її слабкій, або в сильній версії – доволі серйозно проблематизують засади 

фальсифікаціонізму та його методологічний потенціал щодо визначення підстав для спростувань у науці. 
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його зручним опонентом. Якщо з множин пояснень тих чи інших феноменів 

виникають наративи, котрі формують цілі теоретичні конструкти, що мають 

бути узгоджені між собою, теза про те, що ми «винаходимо», а не 

«відкриваємо» факти втрачає, на думку дослідника, свою актуальність. 

Натомість, якщо ми маємо насправді «хорошу» та узгоджену наукову теорію, 

то вона в результаті «поверне нам набагато більше, ніж ми вкладемо в неї» [95, 

с. 210–211]. Інакше кажучи, прогностична сила вигадки незрівнянна з 

прогностичною силою справді якісної наукової теорії. Отже, так звана 

«надмірність» риторичного загострення соціального конструктивізму й 

культурного релятивізму, в якій нерідко звинувачують і епістемологічний 

анархізм П. Феєрабенда, насправді спонукає до більш «поміркованих» пошуків 

«порядку денного наукових досліджень» та до більшої відкритості щодо 

«неочікуваних поворотів» у цих дослідженнях. Останні ж можуть почасти бути 

спричинені саме тими змінами, які в контексті традиційних уявлень про 

наукову раціональність, що розвинулися в межах позитивістської лінії, можуть 

видатися непояснюваними. 

Про антипозитивістську налаштованість «анархістської теорії науки» 

П. Феєрабенда (варто враховувати, що «теорією» ці погляди можна назвати 

лише доволі умовно) пише також і вищезгаданий А. Чалмерз. Він підтверджує 

вже наріжну для нас думку, що відкидання П. Феєрабендом позитивістської ідеї 

про виведення науки з фактів, призводить П. Феєрабенда до анархізму в 

епістемологічних поглядах, очікувано перетворюючи його критику позитивізму 

також і на критику наукової раціональності К. Поппера. Відтак, «залежність 

фактів від теорії», принципова можливість помилковості будь-яких «виведень» 

теорії з фактів, вочевидь, підривають не лише позитивістську довіру до науки, а 

й безпосередньо фальсифікаціонізм: можливість фальсифікації теорій стає 

«ілюзорною» (насправді практично до такої ж міри, як і можливість їх 

верифікації), оскільки сама «локалізація підстав для передбачення хибності» (як 

і істинності) узагалі не видається можливою [90, с. 149]. 
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Отже, варто наголосити, що, за П. Феєрабендом, приписування науці 

презумпції вищості та статусу непорушного авторитету призводить до втрати 

нею зв’язку з реальністю й перетворює її на догму, приховану ідеологію. Щоб 

роз’яснити цю думку детальніше, варто звернути увагу на те, як з огляду це 

узгоджуються поняття «наукове» та «ідеологічне». «Науковим» є не лише 

послідовне й теоретично обґрунтоване, а більшою мірою гіпотетичне й таке, що 

не заперечує появи альтернативних підходів (як-от альтернативних версій 

неевклідових геометрій). Натомість «ідеологічне» включає елемент захисту від 

спростувань, відтак, і альтернатив, тобто користується презумпцію довіри до 

наявних тез-передсудів. Та довіра до науки як до чогось справді всеосяжного й 

сталого, відтак, позбавляє цю «науку» власне наукового, тобто такого, що 

природно живиться змінністю, дискусією, конфліктом. Таким чином, 

П. Феєрабенд підводить нас до висновку, що перетворення науки на своєрідний 

оплот Раціоналізму й інституційну базу для ідеологічних маніпуляцій створює 

атмосферу несвободи та обмеженості для цілого суспільства. Ті «гарантії 

безпеки», які воно при цьому нібито отримує від такого раціоналізму-суверена, 

виявляються насправді гарантіями самовідтворення для самої системи. Щодо 

апологетів наукової раціональності, то про них П. Феєрабенд висловлюється як 

про тих, хто або наївний через обмеженість власною вузькою специфічною 

сферою досліджень, або нечесний чи непослідовний у своєму обстоюванні 

загальних принципів: «Той факт, що деякі вчені вважають, що їм усе під силу, 

[…] і що студентів, котрі вивчають науку, навчають спочатку бути точними в 

дуже вузькому значенні слова і лише згодом наздоганяти неоднозначності, 

показує лише те, до якої міри нами керує ідеологія, і як мало уваги ми 

приділяємо принципам, котрі готові пояснювати й обстоювати. Ідеологія 

обманює нас, а ми обманюємо її натомість» [116, с. 86–87]. Про таку оцінку 

ідеології П. Феєрабендом влучно, на наш погляд, висловився Я. Гакінг, 

порівнявши епістемологічного анархіста з Т. Куном: у останнього демонстрація 

ідеології полягає в її демаскуванні, натомість у П. Феєрабенда вона передбачає 

іманентну критику ідеології «на її ж власному рівні» [132, с. 97–98]. 
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Заслуговує на увагу також і паралель між П. Феєрабендом та М. Полані 

(особливо – в контексті праці «Особистісне знання» [48]). У книжці «Наука і 

скептицизм» англійський філософ, прихильник критичного раціоналізму Джон 

Ваткінс простежив певну схожість між так званим «скептицизмом-фідеїзмом» 

М. Полані та «скептицизмом-гедонізмом» П. Феєрабенда. Перший відданий вірі 

в науку, замість прийняття її на раціональних засадах, а другий – запереченню 

гегемонії науки та вибору «найкориснішої» ідеології [212, с. 30]. Таке 

розрізнення критик робить, на наш погляд, перебуваючи на близьких до 

К. Поппера позиціях і маючи на меті показати поверховість скептицизму, 

котрий не може запропонувати справжніх альтернатив науковій раціональності. 

Погоджуючись із Дж. Кекесом, Дж. Ваткінс дійшов висновку про те, що саме 

наука є найціннішим здобутком західної традиції [212, с. 31]. Крім того, 

занепадницькі настрої щодо раціональності ретельно критикує і Я. Гакінг, 

висуваючи вимогу орієнтації науки на прикладну, а не теоретичну сферу. Втім, 

він, звісно, не є ретроградним критиком П. Феєрабенда, оскільки й на його 

погляд наукова раціональність мусить бути розширена, адже «Реальність є 

більшою за нас» [131, с. 274]. 

Висновки, зроблені П. Феєрабендом щодо ідеологічної та ціннісної 

заангажованості наукової раціональності, можуть свідчити про те, що він 

засуджує ставку європейської цивілізації на науку, адже це й надалі прирікає 

останню на раціоналістсько-методологізаційні обмеження й поступову втрату 

живильного авантюризму. При цьому, враховуючи натяк на практичну 

орієнтацію наук (зокрема й гуманітарних), варто зауважити, що сучасний 

антифундаменталістський філософсько-науковий дискурс орієнтується 

передусім на дослідження змін та переплетень – як з традиційними, так і з 

доволі маргінальними напрямами думки, котрі змінюють і розвивають сучасні 

науки. 

Вище, висловлюючи ідею про повернення до гуманістичної лінії 

філософування, ми згадували працю С. Тулміна «Космополіс». Варто також 

звернути увагу на представлені тут тлумачення орієнтирів наукової 
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раціональності, оскільки вони, на наш погляд, є аргументом на користь 

висловленого нами в попередньому абзаці. За С. Тулміним, коли йдеться про 

певний ідеал модерної науки, то мається на увазі передусім всеохопність, 

позачасовість, послідовність, систематичність та чистота [208, с. 178–179]. 

Але ідентифікувати раціональність з чистотою (як початком «з нового 

аркуша»), підкреслює філософ, хибно, так само, як неможливо «відрізати себе 

від нашої концептуальної спадщини», тож наша місія – «використовувати 

власний досвід критично та вміти розрізняти» [208, с. 179]. С. Тулмін 

наголошує: ми не маємо втішатися ілюзіями, що нам вдасться «почати 

спочатку», так само, як не вдалося позбутися європейського спадку колоністам-

американцям [208, с. 179–180]. Обмеження науковою раціональністю XVII ст. 

без врахування гуманістичного спадку XVI ст. «збіднює наш погляд на модерні 

часи» [208, с. 180]. Доказом безперечності гуманістичної складової модерності 

є, вважає С. Тулмін, і ситуація в сучасних науках, зокрема в молекулярній 

біології, котра лише на перший погляд може здатися «черговою перемогою 

механістичного матеріалізму», а насправді є значно ширшою, оскільки 

зосередилася на тих біохімічних процесах, котрі «вкорінені в локальній екології 

окремих “мікромешканців” тіла». Крім того, технічні й технологічні зміни в 

медицині все більше наближають одне до одного «фактичне та ціннісне», 

«технічне та моральне» [208, с. 181]. Те саме, підкреслює С. Тулмін, стосується 

й фізики: «антигуманність» атомної фізики, визнана суспільством після 

бомбардування японських міст Хіросіма й Нагасакі, спричинила «зміну в 

свідомості самих фізиків» і змусила їх враховувати не лише «нейтральні» 

настанови на наукові досягнення, а й «політичний та соціальний ефект 

наукових інновацій» [208, с. 182]. Усі приклади трансформацій свідомості 

науковців, які наводить С. Тулмін, щонайперше спрямовані продемонструвати: 

відмінність між «чистим» і «прикладним» в науці стирається, тож уже й 

філософам немає потреби опікуватися обґрунтуванням «стабільності й 

уніформності» чи то науки, чи то, у ширшому сенсі, суспільства і держави в 

цілому. Нашою метою натомість має стати «забезпечення простору для захисту 
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різноманіття й можливостей для пристосування» [208, с. 183]. Відтак, 

Модерн як «недорефлексований» напрям думки загрожує не лише надмірними 

концептуальними спрощеннями, а й, можемо додати, крайнощами позитивізму, 

що нібито здаються лише пережитками. Він є прямим «ризиком перетворення 

наших ідей та інститутів не лише на стабільні, а й на склеротичні, тобто такі, 

що є нездатними розумно змінюватися перед свіжими викликами нових 

ситуацій» [208, с. 184]. Отже, без повноцінного розуміння Модерну з його як 

сцієнтистською, так і гуманістичною складовими, ми будемо не в змозі оцінити 

ту систему, в якій перебуваємо, тож «збереження стабільності» має 

поступитися місцем «створенню інститутів та процедур, що здатні 

пристосовуватися (або ж принаймні не є неадекватними) чи можуть бути 

пристосовані (або щонайменше не є непристосовними)» [208, с. 186]. У 

контексті поширеного зараз розгляду викликів науково-технічного прогресу 

важливе місце посідає аналіз «штучних онтологій» та «кібергоній» (соціальних 

практик, нових «стратегій гармонізації», що спрямовані на «опанування» вже 

новими «відкритими нелінійними системами» [31, с. 3–4; 20]), котрі 

породжуються на зміну тій світоглядно посутній для людської духовності 

«вертикалі», про яку, як ми вже згадували, зокрема пише й І. Цехмістро. 

Якщо ж простежити аргументацію П. Феєрабенда, то його погляд на 

сутність пізнання власне й зосереджений на цій здатності до змін і 

адаптивності. По суті, пізнання – і як відкриття, і як створення – детермінує 

методологію, а не підпорядковується їй. І якщо Мартін Гайдеґер оцінював 

істину як оприявнення буття через «просвіт» і наголошував на неможливості її 

раціонального схоплення [70, с. 251], то П. Феєрабенд, цілком у дусі критики 

неопозитивістcьких методологій та поглядів К. Поппера, переконував: тим, у 

кого немає ідей, метод не допоможе [83, с. 11]. Свого часу П. Феєрабенд 

опублікував статтю із доволі характерною назвою – «Філософія науки: предмет 

з великим минулим» (“Philosophy of Science: A Subject with a Great Past,” 1970). 

І якщо особисто для нього це була нагода «оплакати», як припускає професор 

філософії Університету Нотр-Дам (США) Жанет Курані, «непотрібність 
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модного тоді логічного емпіризму», то перед сучасною філософією науки, 

вважає дослідниця, постає ще серйозніший виклик – потреба в певному сенсі 

«оплакати» непотрібність самої себе та «спонукати філософів науки 

критикувати й змінювати науку замість того, щоб відображати її» [146, с. 776–

777]. Ця проблематика, підкреслює Ж. Курані, дуже нагадує ту, котру 

кристалізував і П. Феєрабенд: «наше розуміння раціональності досі виключає 

моральне й політичне» [146, с. 767]. Втім, для нас важливо, що таке 

«оплакування» не є песимістичним узагальненням щодо неактуальності 

філософії науки як такої – навпаки: це реактуалізація зауважень критиків другої 

половини ХХ ст. (серед яких зокрема і П. Феєрабенд) в контексті сучасних 

втілень того «вдосконалення наукової раціональності», яке передбачає 

обов’язкове залучення «етичних аспектів науки» [146, с. 769–771]. 

Підтвердження правомірності ціннісного повороту у філософії науки, що 

значною мірою був інспірований П. Феєрабендом, підтверджує й розвиток 

сучасної нейронауки. У праці 1998 р. канадський філософ науки, теоретик 

нейрофілософії Пол Чьорчланд наголошує: завдяки експериментальній 

нейронауці ми нарешті одержали змогу звертатися «безпосередньо до 

епістемологічних питань» [84, с. 1]. Відтак, дослідник пропонує 

«нейрокомп’ютаційну редукцію» епістемологічних поглядів П. Феєрабенда, що 

полягає у виокремленні найбільш значущих у цьому контексті п’яти тез 

останнього: залежність усього перцептивного досвіду від теорії, зміна так 

званої «психології мас» на більш зрілий «матеріалістичний шаблон», 

неспівмірність теоретичних альтернатив, теоретична проліферація і, звісно, 

методологічна проліферація. Встановлення ролі П. Феєрабенда у становленні 

нової «нормативної епістемології», на думку П. Чьорчланда, не є 

першочерговим завданням, натомість значущим, підкреслює критик, є 

«правильне визначення підстав для проліферації» [84, с. 21–22]. Цікаво, що до 

проблематики проліферації у П. Феєрабенда П. Чьорчланд звернувся й у статті 

1997 року «Змінювати феномени» (“To Transform the Phenomena”). У цій 

публікації йдеться про проліферацію «масштабних теоретичних чи 



166 

 

концептуальних альтернатив до панівних теорій» [91, с. 409]. Найбільш 

зацікавило дослідника те, що аргументи П. Феєрабенда насправді «виходили за 

межі широко відомого факту, що дані завжди не до кінця визначають теорію», а 

саме – демонстрували, що «альтернативні теорії» можуть не лише 

«пропонувати змагальні й потенційно кращі пояснення того ж самого набору 

даних», а й дійсно «трансформувати наявні дані самі по собі» й «віднаходити 

додаткові дані там, де здавалося, що не існує нічого крім хаосу та шуму, котрий 

нічого не означає» [91, с. 409]. 

Отже, П. Чьорчланд підкреслює, що «цінність проліферації» теорій у будь-

якій царині полягає в тому, що вона «уможливлює віднайдення значущого в 

старих даних та відкриття й оцінку нових емпіричних даних» [91, с. 412]. При 

цьому, не йдеться про обстоювання певного «романтичного чи некритичного 

плюралізму», навпаки: П. Феєрабенд накреслює дієву «стратегію розширення 

діапазону емпіричної критики» [91, с. 412]. І тут існує певна дилема між 

останнім та Т. Куном, котрому П. Чьорчланд, як свого часу і сам П. Феєрабенд, 

приписував обстоювання засад «дуже консервативної політики», яка 

зосереджує більшість «дослідницьких ресурсів» саме на наявній панівній 

парадигмі. Втім, П. Чьорчланд характеризує таку консервативність у більш 

позитивних тонах, аніж П. Феєрабенд. Певне спільне підґрунтя (у формі 

кунівської «домінантної парадигми») дає підстави для порозуміння груп 

дослідників та, як наслідок, сприяє більш узгодженому «просуванню 

колективного розуміння». Тому політика щодо комунікації й розвитку наукових 

спільнот, представлена Т. Куном через концепт «нормальної науки», видається 

П. Чьорчланду більш прийнятною, ніж та епістемологічно-анархічна політика 

щодо наукової раціональності, яку демонструє П. Феєрабенд. Втім цей критик 

визнає, що у власних «епістемологічних міркуваннях» все ж таки схиляється 

саме до П. Феєрабенда [91, с. 419–420]. 

 На наш погляд, у цьому випадку П. Чьорчланд демонструє характерне для 

багатьох дослідників вагання щодо оцінки П. Феєрабенда. З одного боку, їх 

приваблює притаманна П. Феєрабенду стратегія мінімізації епістемологічних 
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регулятивів та філософсько-наукових класифікацій, тобто загалом його 

тенденція відходу від епістемологічного редукціонізму. З іншого ж боку, вони, 

можливо, побоюються надмірної переоцінки впливу позанаукових факторів на 

науку (зокрема, ідеологій). І тут, крім щойно згаданого П. Чьорчланда, ще 

більш яскравим прикладом є В. Ньютон-Сміт. Почасти вченим приписують 

надмірну залежність від фінансування та інтересів спеціальних груп, зокрема, 

як ми вже зазначали, й П. Феєрабенд ніколи не цурався відзначати цей вплив. 

На думку ж В. Ньютона-Сміта подібні чинники не лише не є визначальними, а 

й узагалі мають незначний ефект, особливо – на фізику. Підстави ж думати 

інакше, на його погляд, криються в характерній для певних його колег 

«надмірній реакції на позитивізм» [40, с. 58–59]. Тут критика В. Ньютона-Сміта 

звернена, зокрема на Гіларі Патнема (котрий вважає, наприклад, дедуктивно-

номологічну пояснювальну модель К. Поппера та К. Гемпеля хибною через те, 

що вона не враховує питання інтересу в науковій діяльності [40, с. 61–62]). 

Справді, поступ науки, на думку В. Ньютона-Сміта, є найкращим доказом того, 

що зовнішні щодо науки інтереси (зокрема й меркантильні зацікавлення 

вчених) не є вирішальними [40, с. 68]. Але він визнає: раціоналістам не 

вдається послідовно й повноцінно осягнути поступ науки, тому, натякає 

філософ, вони й шукають вже не внутрішньонаукових, а зовнішніх пояснень, 

адже бодай якісь пояснення їм усе одно необхідні. І якраз П. Феєрабенд у цій 

ситуації постає більше як однодумець, ніж опонент В. Ньютона-Сміта – 

недарма останній розпочинає свою критику з такого іронічного зауваження 

епістемологічного анархіста на адресу таких «раціоналістів»: «можна займатися 

цікавішими речами, ніж передбачення й контроль над універсумом» [40, с. 59]. 

Вочевидь, не «заперечення прогресу», а заперечення наявних способів його 

раціоналізації – ось, що мало принципове значення для П. Феєрабенда, причому 

не лише в епістемологічній сфері. Тому, на наш погляд, не є надто плідним 

проводити різке розрізнення між «епістемологічними», «аксіологічними», 

«гуманістичними» та «політичними» міркуваннями П. Феєрабенда. Підставою 

для цього є його розгляд проблематики розширення наукової раціональності та 
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зближення, а не роз’єднання філософсько-наукових, історичних, гуманітарних 

студій загалом. У тісному зв’язку з епістемологічними поглядами 

П. Феєрабенда перебуває і його своєрідна соціальна критика, особливості якої 

тут також доречно розглянути. 

 

3.3.2 Соціальний карикатуризм у філософуванні П. Феєрабенда 

Традиційне уявлення про науковий прогрес (знов-таки апелюючи до 

міркувань, що викладені у «Космополісі» С. Тулміна), конфліктує з 

повноцінним уявленням про Модерн як джерело не лише позитивістського 

прогресивізму, а й гуманістичної думки. При розгляді філософування 

П. Феєрабенда наріжним є прояснення його тлумачення суті людського та 

людяності (humanity), особливо з огляду на те, що в облаштуванні того 

«вільного суспільства», про яке писав епістемологічний анархіст, не важко 

простежити певний конфлікт між гуманізмом та розумінням політичної й 

мілітарної сили. Феєрабендове уявлення про «вільне суспільство» критикували 

не лише як утопічне та безперспективне в практичному сенсі, а і як 

непослідовне на концептуальному рівні. 

Прикметними, на наш погляд, тут можуть бути зауваження американського 

філософа, політолога С. Фреда Альфорда. Свою критику він спрямовує на 

підкреслення неадекватності перенесення епістемологічних міркувань 

П. Феєрабенда на так звану «політичну теорію толерантності» [79, с. 214]. На 

його думку, головна проблема, яку породжує епістемологічний анархізм у 

політичній площині, втілюється у відмові засуджувати взагалі будь-що – навіть, 

як ми вже зауважували вище, радикальний фашизм. Дійсно, стосовно 

адекватності перенесення ідей епістемологічного анархізму з філософії науки 

на ширший суспільно-політичний контекст дискусії тривають досі. Сам 

П. Феєрабенд, вочевидь, серйозних загроз та проблем, які можуть виникнути в 

аплікації епістемологічного анархізму поза природничими науками, не вбачав. 

З одного боку, він ніколи не уникав нагоди нагадати, що сам належав до того 

покоління філософів науки, котрі знають свій предмет безпосередньо і 
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розуміють, що узагальнюють або критикують, оскільки і самі є вченими. З 

іншого ж боку, П. Феєрабенд не боявся перетнути межу філософії науки й 

поширювати власні ідеї на ширші сфери – віддзеркалюючи, таким чином, 

значний діапазон власних зацікавлень (про його вагання між історією, 

мистецтвом, наукою та філософією у процесі вибору професії вже згадувалося в 

першому розділі). Однак ці екскурси у філософію освіти й міркування про 

«відділення» науки від держави, здійснені в доволі волелюбному дусі, були не 

менш проблематичними, ніж його епістемологічні тези. Тож, повертаючись до 

вищезазначеної критики С. Ф. Альфорда, звернемо увагу, перш за все, на його 

систематизацію споріднених з власною критик, а також з’ясуємо, чому 

дослідник підтримує стратегію відокремлення самого духу епістемологічних 

поглядів П. Феєрабенда від політичних поглядів останнього. 

Стислий виклад найбільш посутніх напрямів критики П. Феєрабенда, 

представлений С. Ф. Альфордом, цікавий з огляду на те, який стиль критики 

обирає він сам. Отже, перша лінія – це зауваження німецького теоретика науки 

і філософа Гельмута Спіннера, що спрямовані на осуд заохочення до 

культурного плюралізму. Основна причина для такої критики – доволі 

поширена теза про утопічність ідеї про такого роду проліферацію, оскільки 

сучасний Захід, мовляв, уже позбавив міноритарні традиції будь-якого шансу 

на повноцінний розвиток. Друга лінія – це закид американського політичного 

філософа Шелдона Воліна проти уявлення П. Феєрабенда щодо необхідності 

обмежити функції держави місією «захисної асоціації». Наступний напрям 

критики стосується пропагування П. Феєрабендом надання непрофесіоналам 

можливості бути експертами. Зрештою, четвертий формат дискусій – це 

контраргументи проти так званого «політичного ідеалізму» та надання 

П. Феєрабендом доволі-таки бутафорських свобод обирати з-поміж безлічі 

традицій [79, с. 213–214]. Аналіз усіх цих напрямів критики і дав 

С. Ф. Альфорду підстави говорити про згадану вище недоречність поширення 

П. Феєрабендом своїх епістемологічних поглядів на політичну теорію. І тут 

цікавим, на наш погляд, є обґрунтування потреби в розрізненні 
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епістемологічних та соціально-політичних поглядів останнього. На відміну від 

багатьох соціальних критиків, серед яких С. Ф. Альфорд згадує Г. Маркузе і 

Макса Вебера, П. Феєрабенду вдалося досягти чогось більшого, ніж лише 

констатації «слабкостей» системи – він став доволі-таки прогресивним і 

путящим стратегом у своїй «критиці раціоналізації» [79, с. 207]. Саме тому 

дослідник вважає за потрібне розділити соціальну критику П. Феєрабенда та 

його епістемологічний анархізм. У цьому, на наш погляд, С. Ф. Альфорд є 

добрим прикладом третьої – міждисциплінарно-дискурсивної – хвилі у рецепції 

П. Феєрабенда. Згідно з С. Ф. Альфордом, підстави для політичної критики не 

варто виводити з філософії науки (як це неправомірно, на його погляд, робили 

як П. Феєрабенд, так і той-таки К. Поппер), адже підстави для розкриття 

суспільної проблематики не можуть бути адекватно змодельовані лише з 

наукової спільноти. Відтак, епістемологічний анархізм, продовжимо цю думку, 

має лишитися «анархізмом» в епістемології, але не політичним анархізмом. 

Втім, подібні зауваги щодо власної позиції, як ми вже згадували, формулював і 

сам П. Феєрабенд. Та й те, що «Наука у вільному суспільстві» справді пропагує 

ідеї політичного анархізму – вкрай суперечливе твердження. 

Наша теза у дискусії навколо соціальної критики, експортованої 

П. Феєрабендом з власних епістемологічних поглядів, полягає в тому, що його 

позицію доречно ідентифікувати, перш за все, не як модифікований анархізм чи 

напіванархізм тощо, а радше як певний соціальний карикатуризм. По суті, 

П. Феєрабенд немов «вивертає назовні» поняття чесності, гармонії, гуманності 

(людяності). При цьому, остання, вважає філософ, ніколи не була обмежена 

чимось на кшталт «гармонії»: «любов до людського начала ніколи не зупиняла 

нікого перед тим, щоб виявити жорстокість до тих індивідів, які становили 

загрозу» [116, с. 11]. Те саме – і з поняттям чесності. П. Феєрабенд, у цьому 

випадку, вслід за кантівською традицію, відверто визнає, що може існувати 

чимало «чесних» злодіїв чи дурнів [117, с. 51]. Отже, жодних сталих портретів 

«людського» – чи то як прекрасного, чи то як ницого – бути не може. І 

карикатура тут – чи не найбільш придатна форма для ілюстрації того, що 
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П. Феєрабенд «відмовляється засуджувати будь-що», оскільки не бачить 

жодного універсального блага, яке не може бути перетвореним на зло. Цю 

думку у звичній для себе формі доведення до абсурду П. Феєрабенд висловлює, 

коли виправдовує здатність людини до підтримки того, що може бути 

засуджене (зокрема і нею самою) як абсолютне зло (так, скажімо, сам 

П. Феєрабенд, як ми вже згадували, не вважав за необхідне покаятися за власну 

участь у Другій світовій війні). Соціально-антропологічні дослідження 

плюралістичних проявів людського розвивають цю думку. Наприклад, те, 

наскільки соціально й культурно зумовленими можуть бути цивілізаційні 

цінності, свого часу на прикладі історії друкованого слова доволі детально 

проаналізував Маршалл Мак-Люен [34, с. 54–60]. 

В контексті суперечок щодо того, в якій мірі людська дійсність є 

плюральною, можна знайти цікаві та корисні паралелі для осмислення постаті 

та спадщини П. Феєрабенда. Наприклад, у Ганни Арендт, яка, висловлюючи 

свою позицію щодо іншого видатного філософа (Карла Ясперса), зосереджує 

увагу на опозиції «філософська загальність – політична множинність». Ця 

тематика, що важлива в межах критики мультикультуралізму та можливостей 

«світового громадянства» [3, с. 109], є близькою також і для П. Феєрабенда, 

котрого хвилювала загроза насильницького «місіонерства» Заходу на території 

решти світу. Крім переваги зближення людей за допомогою технічних засобів, 

не примарні й небезпеки їх знищення за допомогою техніки. Крім того, 

спричинена значною інтегрованістю так звана нова «солідарність» спирається 

на ненадійні за своєю суттю «угоди» про ненапад чи невикористання ядерної 

зброї [3, с. 111]. Ті загрози, на яких наголошує Г. Арендт, постають як 

небезпека «непідсильного тягаря» всесвітньої солідарної відповідальності, на 

тлі якої суспільствам навряд чи буде до снаги замислюватися про відродження 

«гуманізму» – вони радше впадуть у «політичну апатію», «ізоляціоністський 

націоналізм» чи узагалі чинитимуть «опір будь-якій владі» [3, с. 111]. 

Нівелювання гуманістичних цінностей на користь принципу виживання в 

«плавильному котлі» постає, відтак, і як нівелювання псевдоцінностей, котрі 
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підкорюють через спроби уніфікувати. «Новою єдністю» в контексті К. Ясперса 

могла б бути «комунікативна система», де «тотожність» мала б прояв не в 

«одноманітності», а в єдності різноманіття, що позначатиме, по суті, «кінець 

всесвітньої історії» й початок «історії людства» [3, с. 117–118]. У випадку з 

П. Феєрабендом про подібні сильні висновки не йдеться, втім його соціальний 

карикатуризм так само відображає втому від раціоналізації, щоправда ця 

«втома» не виливається в антикризовий конструктивізм, а завершується 

іронічними оцінками про те, що «згодиться все». 

Ще один важливий для нашого дослідження напрям соціальної критики 

виходить із дискусій про так звану «репресивну епістемологічну модель» 

аналітичної філософії. Критика цієї моделі притаманна сучасним 

«постаналітикам» та великою мірою базується на зверненні до інтелектуальної 

спадщини філософів-прагматистів, зокрема Вільяма Джеймса. Розглядаючи 

американську філософію другої половини ХХ ст. вже згадувана нами 

Дж. Боррадорі, запропонувала свій канон, до якого увійшли зокрема Г. Патнем 

та Роберт Нозік. Наголос на «гуманістичному характері» наукових дисциплін, 

поряд з уявленнями про «моральну реальність мислення», є, на думку 

Дж. Боррадорі, однією з найважливіших ознак «контекстуального реалізму» 

Г. Патнема [1, с. 25–26]. Ще більше схожості з П. Феєрабендом у автора 

«Анархії, держави й утопії» Р. Нозіка, котрий також ставить під сумнів 

абсолютизацію аргументації – «священної корови» позитивізму й 

неопозитивізму. Важливо, що саме буквальне значення слова “argument” 

(«жорстка суперечка») і містить той так активно розвінчуваний П. Феєрабендом 

«репресивний потенціал», який загрожує «нав’язуванням переконань» замість 

«стимулювання співрозмовника до альтернативних способів мислення» [1, с. 

27]. В інтерв’ю Дж. Боррадорі Р. Нозік зізнавався, що приписану йому 

критиками «лібертарну політичну філософію» він сам відчував за належне 

поширити на все своє філософування і тому зайняв «ненасильницьку позицію й 

у філософській сфері» [1, с. 87]. 
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П. Феєрабенд зі своєю критикою того, що А. Данто, наприклад, міг би 

захищати за допомогою певної «неокласичної концепції порятунку універсуму 

логічного аналізу» (йдеться зокрема про категорії краси чи гармонії) [1, с. 28], 

справді опинився в належному місці, часі й оточенні. Полемічність його 

соціального карикатуризму продовжує стимулювати філософські та соціально-

критичні дискусії. Але окрім демонстрації того, що філософські ідеї 

П. Феєрабенда потребують подальшого осмислення, ми хотіли б окреслити і 

певні зсуви, до яких ці ідеї вже призвели. 

 

3.3.3 Продуктивність епістемологічного анархізму як філософської та 

життєвої настанови 

На наш погляд, інспіровані П. Феєрабендом зміни (зокрема у філософсько- 

наукових дискусіях) значною мірою ґрунтуються на його специфічному 

віталізмі. Вище ми вже говорили: порівняння П. Феєрабенда з Ф. Ніцше 

містить в собі як переваги, так і недоліки. Так само ми не вважаємо за цілком 

виправдане поширювати на нього титул продовжувача традиції «філософії 

життя», адже в такому разі ми були б змушені обмежитися надмірно 

спрощеними й перебільшеними узагальненнями. Тому, говорячи про віталізм 

П. Феєрабенда, повернемося до проблеми, що характерна для сучасного 

філософування про науку загалом, а саме – до кризи раціональності (в її 

широкому розумінні – як ситуації, що може бути засвідчена на 

концептуальному, світоглядному, дисциплінарному та інших рівнях). 

Симптоматично, що історична та соціологічна школи у філософії науки 

осмислюють науку, звертаючись до того, що виходить за межі наукової 

раціональності, тобто до позараціонального. Це може бути розгляд науки і як 

певного бізнесу, і як ерзац-релігії, і як ідеології, і як інструменту панування 

тощо. Самого ж П. Феєрабенда, котрий розширював наукову раціональність 

зокрема й через апеляцію до позараціонального в науках, як ми вже 

зауважували, дуже часто критикували і за необґрунтованість його історико-

наукового підходу, і за надмірну соціологізацію. Зокрема йому приписують 
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«базову помилку всіх прихильників соціології науки» – «підпорядкування 

питання когнітивної адекватності наукових ідеалів питанню соціального 

прийняття» [213, с. 638]. Однією з прикметних форм такого «прийняття» є 

позиція П. Феєрабенда щодо оцінки експертного середовища. 

У дискурсі, що був значною мірою заданий його «Наукою у вільному 

суспільстві», тема експертності в науці проблематизується й надалі. Історик 

науки, професор Прінстонського університету Стівен Турнер виокремив п’ять 

видів експертів. Перші три з них відрізняються за мірою авторитетності: фахові 

експерти, тобто «ті, чия експертиза є загальновизнаною» (по суті, це вчені, 

щонайперше фізики); фахівці, «експертизу яких перевіряють» (С. Турнер 

наводить тут приклад авторів посібників); експерти в межах «вузьких груп» чи 

«сект». Ще дві, підкреслює С. Турнер, є найбільш небезпечними, оскільки 

прямо або в опосередкований спосіб діють на підставі «субсидіювань». Це 

провладні експерти, що поширюють «авторитетність думок» партій, котрі їх 

фінансують, а також – так звані експерти-бюрократи [210, с. 140–141]. 

Про подібну небезпеку попереджав і П. Феєрабенд, втім його критика 

догматизму наукових спільнот була справді «вітальною» критикою, хоч і, за 

словами одного з інтерв’юерів П. Феєрабенда – іспанського філософа з 

Університету Валенсії Терези Ординьї – вона здійснювалася зовсім не з метою 

«продати таку думку» [174]. П. Феєрабенд, як відомо, не гребував роллю 

своєрідного «червоного плаща», а обурення своєї аудиторії, ймовірно, навіть 

сприймав за честь. У листуванні, що велося за часів студентських збурень 1960-

х років, І. Лакатос, дещо іронізуючи, навіть запрошував П. Феєрабенда 

навідатися до Лондонської школи економіки (де сам на той час викладав), щоб 

іще більше «підбадьорити» а, може, навіть і очолити студентів-радикалів [120, 

с. 157–158]. У цьому заклику, на наш погляд, окрім гумору, міститься і два 

цілком значущі моменти. По-перше, це апеляція до Феєрабендової критики 

авторитарних моделей навчання, а, по-друге – натяк на те, що епістемологічний 

анархізм передбачає життєве втілення філософських принципів у рамках 

певного перформансу, який пропонує перерву в здійсненні традиційного 
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академічного філософування (як і традиційної наукової раціональності), втім не 

може (а, може, й не має на меті) його витіснити до кінця. 

Варто мати на увазі, що в сучасній філософії доволі популярною є критика 

традиційних моделей навчання, тож П. Феєрабенд зі своїм осудом освітнього 

примусу й тут, вочевидь, залишається актуальним. Для прикладу, французький 

філософ Жак Рансьєр звертається до так званої моделі «універсального 

навчання» Жозефа Жакото, в межах якої відбувається декодування 

«педагогічного міфу», котрий неправомірно, але з мотивів «благородної 

турботи» умовно «розділяє розум навпіл» – на вищий і нижчий рівні [53, с. 23]. 

Цьому «принципу отуплення» філософ протиставляє «емансипацію учня», який 

підштовхує його, словами І. Канта, «користуватися власним розумом» [53, с. 

31]. Але у властивому для П. Феєрабенда контексті зведення будь-яких вимог 

до абсурду, уявлення П. Феєрабенда про освіту, порівняно з усіма іншими його 

твердженнями й так званими «антипринципами», вписуються і в те, що 

вищезгаданий Я. Гакінг іронічно називає «соціальним конструюванням». 

П. Феєрабенд передбачає, що наукова освіта (як і освіта загалом) має бути 

«звільнена» від авторитетів, примусу, прихованих ідеологій. Але такого 

прагнення до «звільнення» і зрештою перетворення на метафору, конструкт, 

переконує сам Я. Гакінг, уже зазнало практично все – від хвороб, авторитетів, 

кварків, фактів і гендеру до братерства, серійних убивств, постмодернізму і 

самого «я» [132, с. 1–2, 24]. При цьому П. Феєрабенд, роль котрого в сучасній 

філософії науки може бути дещо затьмарена тим, що саме соціальне 

конструювання стало «затертою метафорою» [132, с. 35], виявляється хоч і, в 

цьому вимірі, трохи «старомодною», але все ж таки помітною фігурою для 

Я. Гакінга. До того ж, нагадаємо, останній навіть визнає, що П. Феєрабенд, 

порівняно з Т. Куном, навіть перевершив соціальне конструювання, адже в 

своєму «антиавторитаризмі» був набагато більш «безпосередньо прямим»: не 

пафосно зривав маски з наукової ідеології, а просто протестував проти неї [132, 

с. 98]. Звісно, першим, хто взагалі дав поштовх для рефлексій щодо соціального 

конструювання понять був, як визнає Я. Гакінг, саме І. Кант [132, с. 41]. 
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Зокрема тут важлива його щойно згадана (в контексті емансипаційних 

налаштувань Ж. Жакото й Ж. Рансьєра) настанова на звільнення людського 

розуму (sapere aude). Втім, підкреслює дослідник, саме в ХХ ст. посіяні 

І. Кантом зерна проросли численними плодами соціальних конструктів, в яких 

«моральні вимоги» походять із «вимог раціональності, що їх вільні індивіди 

покладають на самих себе» [132, с. 47]. І ця, з одного боку, «гуманістична», а, з 

іншого боку, «скептична» [132, с. 47] історія набула великих масштабів – 

сформувавши тим самим спільну для різних філософських дисциплін 

проблематику кризи раціональності. 

П. Феєрабенд як той, хто відверто діагностував цю кризу, справді міг би 

бути названий і «Ніцше ХХ століття» (з усіма наведеними вище обмеженнями), 

і найбільшим «ворогом науки», і «культурним песимістом». До речі, влучну 

критику П. Феєрабенда як «культурного песиміста» можна знайти, наприклад, у 

німецького філософа та методолога науки Курта Гюбнера. Останній не поділяє 

«дадаїстських переконань» П. Феєрабенда, який, мовляв, розчинив 

обґрунтування науки в цілковитій сваволі та, відповідно, проігнорував повноту 

тієї «історичної реальності», якою є наука [73, с. 387]. Втім, якщо поглянути на 

те, як оцінює науку сам К. Гюбнер, можна насправді помітити чимало спільних 

із П. Феєрабендом акцентів. Єдина принципова відмінність його версії – більша 

«обережність»: за К. Гюбнером, «питання про альтернативи» має відійти на 

другий план до роз’яснення того, чим загрожує спекуляція на уявленнях про 

міф науки [73, с. 387]. 

Ті почасти дуже еклектичні характеристики, що їх здобув та продовжує 

здобувати П. Феєрабенд, перетворили його на своєрідного заручника 

постмодерної полемічності. Частково, як підкреслює С. Доунз, таким він 

постає і для Дж. Престона: «визнання роз’єднаності науки, онтологічний 

плюралізм та антиесенціалізм» – вже достатні умови для того, щоб фіксувати 

присутність П. Феєрабенда у постмодерному дискурсі [97, с. 164]. В цьому 

контексті він майже досягнув, на наш погляд, рангу культуртрегера, такого, 

який може собі дозволити, словами Б. Парамонова, на вимогу «репресивної 
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класики» відповісти «грою у футбол головою Гоголя» [41, с. 11]. Втім, 

П. Феєрабенда навряд чи можна назвати постмодерністом у сенсі певного роду 

«радикальної постісторичності» [139]. Припускаємо, що доречніше підкреслити 

таке: його «анархізм» втілився як вітальна настанова свого роду «нової утопії» 

– так званого «анархізму визволення» й «поваги до іншої істоти» [15, с. 130]. 

Тепер же, коли в історії філософії дискусії про сам феномен постмодернізму 

поступаються міркуванням про «реальні важливі зміни» [60, с. 21], які він 

значною мірою інспірував, історико-філософські дослідження 

епістемологічного анархізму П. Феєрабенда також мусять виходити за межі 

метафоричних «хитань» від констатації його так званого «постмодерного 

еклектизму» і аж до, як це мало місце в аналізі Я.-Дж. Кіда, «метафізичного 

реалізму» [142, c. 372]. П. Феєрабенд не визнавав себе носієм якогось вчення чи 

навіть позиції, а у «Проти методу» якщо й бачив щось, що справді могло б 

шокувати, так це хіба що відвертість [174]. Тож тези, що спершу збентежили 

наукову аудиторію, дуже швидко стали цитованими у філософсько-науковому 

дискурсі й навіть перетворилися на кліше, а сьогодні потрапляють у 

середовище повторних міждисциплінарних прочитань.  

 

Підсумки розділу: 

– Продуктивний потенціал епістемологічного анархізму найбільш плідно 

розкривається у форматі міждисциплінарної хвилі рецепції П. Феєрабенда (у 

межах соціології знання, філософії освіти, історико-філософських та 

філософсько-наукових студій); 

– П. Феєрабенд до певної міри може розглядатися як заручник 

постмодерної полемічності, а його наголос на відсутності регулятивних 

принципів (котрі могли б стати підставою для будь-яких раціоналізацій науки 

на основі епістемологічного анархізму) може пояснити відсутність відвертого 

епістемологічно-анархічного послідовництва; 

– При цьому, те риторичне загострення культурного релятивізму, до якого 

багаторазово привертали увагу критики П. Феєрабенда, справило ефект на 
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соціально-політичні, освітні, гуманітарні студії як своєрідний соціальний 

карикатуризм, привернувши увагу до проблеми формалізації і дегуманізації 

соціальних конструктів і систем, однією з яких є і такий конструкт, як «наука»;  

– З огляду на це, першочергову увагу було приділено аналізу окреслених та 

розвинених П. Феєрабендом дослідницьких проблем, пов’язаних із 

проблематикою наукової раціональності: подальша їх розробка в межах 

локальних теоретико-методологічних побудов може виявитися 

найпродуктивнішим втіленням як самого антипринципу «згодиться все», так і 

усієї антипозиції епістемологічного анархізму П. Феєрабенда. 
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ВИСНОВКИ 

1. У цьому дослідженні представлено історико-філософську реконструкцію 

специфіки та контексту формування епістемологічного анархізму 

П. Феєрабенда, простежено роль цього мислителя в сучасній філософії науки та 

уточнено місце його інтелектуальної спадщини в історії світової філософії. 

Продемонстровано, що епістемологічний анархізм П. Феєрабенда є дієвою 

спробою реабілітувати епістемологію через перегляд мети, завдань та 

цінностей наукового пізнання. 

2. Показано, що «вимушений принцип» Феєрабендового методологічного 

«анархізму» «згодиться все» може бути осмислений як показник дієвості та 

пріоритетності теоретичної і методологічної проліферації, а також – 

актуальності принципу «чіпкості» (стійкості) теорій (відмови від настанови на 

відкидання навіть тих теорій та підходів, які мають ознаки «сфальсифікованих» 

чи «регресивних»). 

3. З’ясовано, що обстоювання історичної традиції (передане нами за 

допомогою антитези «історичне vs. анахронічне») допомагає П. Феєрабенду 

розвинути ключові ідеї, сформульовані К. Поппером у «Злиденності 

історицизму», та опонувати тій дещо ретроспективній раціоналізації, що 

простежується в теорії дослідницьких програм І. Лакатоса: оскільки, як 

наполягає П. Феєрабенд, у науці йдеться не про «зіткнення теорії з фактами», а 

про «зіткнення теорій з теоріями», історія передує логіці, а всі абстрактно-

логічні міркування несуть загрозу анахронізму, оскільки на них впливає 

історичний та культурний контекст. 

4. Зроблено висновок, що зміна «абстрактно-логічної» настанови в 

дослідженні науки на настанову «історичну» була зумовлена, перш за все, 

соціально-політичними поглядами П. Феєрабенда та замислювалася із 

подвійною метою: як заради втілення ідеї про «вільне суспільство», так і задля 

повноцінного розвитку  наук (який, згідно з П. Феєрабендом, стримується 

певною «метафізичністю» поглядів самих вчених: попри очевидні 
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підтвердження плюральності наукових підходів, вони не готові відмовитися від 

такої смислової та концептуальної єдності, як «наука»). 

5. Підкреслено, що ідеї П. Феєрабенда про «вільне суспільство» варто 

розглядати не лише як свого роду утопізм, а і як дієвий соціальний 

карикатуризм. Його «утопізм» полягає в довірі до права суспільства на повне 

самовизначення, а карикатуризм – у тому, що шляхом зведення до абсурду 

філософ переосмислює поняття чесноті та гуманності, й таким чином, отже, 

намагається апелювати до основ людяності: свобода від будь-яких уявлень про 

гармонію свідчить про те, що неможливо сформулювати жодних етичних 

приписів, чиє універсальне «благо» не могла б знівелювати людська 

плюральність.  

6. Прояснено, що продуктивність радикально антидогматичної позиції 

П. Феєрабенда полягає в тому, що вона прямує до певної розширеної концепції 

раціональності, в рамках якої: 

– будь-яке наукове дослідження є відкритим до впливу ідеологій, 

упереджень, відхилень і помилок, що також можуть сприяти її (науки) 

розвитку; 

– внутрішньонаукові цінності ґрунтуються не на виборі продуктивних та 

перспективних теорій і підходів, а на принципах проліферації та «чіпкості» 

теорій: невідповідність «фактам» не є підставою для відкидання теорії;  

– визначальним для пізнання (зокрема і наукового) є не формально 

надійний спосіб отримання знання, а якомога ширший, підтриманий 

альтернативами шлях: в реальній науці не працюють універсальні правила, 

будь-яка методологія може бути змінена внаслідок спонтанних змін у 

науковому процесі. 

7. Значущість епістемологічного анархізму П. Феєрабенда як науково-

методологічного, філософсько-епістемологічного, соціально-політичного, 

культурного, світоглядного проекту вдається розкрити завдяки виокремленню 

таких трьох хвиль рецепції поглядів філософа: 
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– науково-методологічної (проект епістемологічного анархізму, попри те, 

що він зароджувався як «вимушений» і «тимчасовий» захід з метою поставити 

під сумнів принципи та цінності, що панували у філософії науки на початку 

1970-х років, згодом перетворився на один із найбільш резонансних 

методологічних викликів, що коли-небудь перед нею поставали: дослідженням 

методологічної проблематики епістемологічного анархізму продемонстровано, 

що замість приписуваного П. Феєрабенду радикального «антиметодологізму» 

йдеться лише про позбавлення методу вирішального значення як у самому 

науковому дослідженні, так і в осмисленні наукового пізнання); 

– філософсько-епістемологічної (завдяки винятковій безпосередності та 

гостроті формулювання П. Феєрабенда набули вигляду своєрідного 

«коперниканського перевороту» у філософії науки; Феєрабендів наголос на 

тому, що у процесі пізнання правила методу є контрпродуктивними, був 

відображений у плюралізації моделей пізнання та метаметодологій у сучасній 

епістемології та філософії); 

– міждисциплінарно-дискурсивної (найбільш плідно теоретичне та 

практичне значення епістемологічного анархізму розкривається у широких 

міждисциплінарних рецепціях; зокрема дуже продуктивними є оцінки 

П. Феєрабенда як творця специфічного соціально-культурного, освітнього, 

світоглядного наративу; «утопізм» Феєрабендового «вільного суспільства» став 

предметом осмислення в рамках соціології знання та філософії освіти; 

предметом плідних історико-філософських та філософсько-наукових студій 

стали «нігілістичні» тенденцій у П. Феєрабенда, а також його погляди щодо 

плюралізму й методологічної та теоретичної проліферації). 
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