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Карл-Отто Апель 

ВСТУП 

«Трансформація філософії» Карла-Отто Апеля має подвійне значення у його 

власній спадщині. З одного боку, через охоплення лінгвістичного та прагматичного 

поворотів у філософії двадцятого століття, вона здійснює радикальний розрив з 

традиційною «філософією свідомості», або, як називає її Апель, «філософією остаточних 

першопочатків». З другого боку, на противагу до емпіристських та/або релятивістських 

інтерпретацій, які часто супроводжують ці повороти, вона зберігає виразний зв'язок з 

класичним пошуком філософських (трансцендентальних) основ, — як виправданням і 

критикою, — наук та наших соціальних інститутів. Здійснюючи цей проект, Апель 

розробляє одну з найбільш систематичних програм інтеграції досягнень аналітичної (від 

Пірса до Серля) та Континентальної філософії. 

За Апелем, лінгвістичний поворот в філософії спричиняє те, що умови отримання 

інтерсуб'єктивно дійсного знання не можуть бути пояснені в термінах структури 

свідомості або пізнавального «обладнання» суб'єкта, але тільки через систематичне 

дослідження мови, як медіуму символічного опосередкування знання. Прагматичний 

поворот, що був ініційований Пірсом та Моррісом і продовжуваний до сьогодення у 

теорії мовленнєвих актів, передбачає також, що адекватне пояснення того, як можливий 

дійсний комунікативний зв'язок, не може бути досягнутим тільки завдяки теоріям 

синтаксису та семантики; вони повинні бути доповнені дослідженням прагматики, тобто, 

відношень між лінгвістичними знаками та умовами їхнього використання промовцями. 

Головна теза Апеля полягає у тому, що його «трансцендентальна прагматика» надає 

певний набір нормативних умов та вимог дійсності, які передбачаються в кожній 

критичній дискусії або раціональній аргументації. Центральною серед цих передумов є 

та, що кожний учасник дискусії у власному аргументуванні є водночас і членом, 

контрфактичної спільноти ідеальної комунікації, яка, в принципі, є однаково відкритою 

для всіх членів мовного спілкування і яка виключає будь-який примус, крім примусу до 

кращого аргументу. Кожне домагання інтерсуб'єктивно дійсного знання (наукового або 

морально-практичного) імпліцитно визнає цю спільноту ідеальної комунікації, як 

«метаінститут» раціональної аргументації, що слугує першоосновою будь-якого 
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виправдання. 

Виходячи із Континентальної традиції, Апель доводить, що найбільш важливий 

внесок філософської герменевтики, зокрема гадамерівської, полягає у доведенні того, що 

інтерпретація не є методом дослідження, який виступає відносно тих методів, що 

використовуються всередині «жорстких» наук як їх заперечення або доповнення, але 

виміром будь-якого розуміння, який не усувається. Кожне емпіричне дослідження певного 

регіону об'єктів передбачає водночас і відношення до інших суб'єктів як до спільноти 

інтерпретаторів. Так, наприклад, спроба вивчити мову, виходячи винятково із 

об'єктивістської або біхевіористської перспективи включає в абстрагованому вигляді і 

приналежність дослідника до лінгвістичної спільноти. Його або її вербальна поведінка 

повинна також бути проінтерпретова-на спільнотою дослідників, але цей 

інтерпретаційний момент ніколи не може бути безпосередньо поданим в 

об'єктивістському дослідженні. Фактично, таке дослідження вже припускає спільноту 

комунікації. Але апелівсь-кий «трансцендентально-герменевтичний» відхід від історизму 

Гадамера, як свідчать його поступові інтерпретації, вказують не тільки на суттєво інший 

підхід до розуміння, але й мають намір збудити імпліцитну вимогу до істини як точності, 

яка може бути прояснена із нових засад — через відношення до спільноти ідеальної 

комунікації. Надалі, подібно до Габер-маса, Апель не виключає можливість введення 

каузальних та функціональних пояснювальних схем для розкриття механізмів 

систематичного спотворення комунікації, які підлягають дослідженню у міру того, як ко-

мунікація «стає відкритою для дискусії через рефлексивне підсилення са-морозуміння 

сторін комунікації». 

У наступній статті Апель висвітлює вихідні настанови трансцендентальної 

прагматики у її критиці «критичного раціоналізму», який розробляють слідом за 

Поппером його послідовники. Він вважає, що їх скептицизм у відношенні до можливості 

остаточного філософського обгрунтування базується на «помилці абстрагування» 

(«abstractive fallacy»), тобто підході, у якому речення розглядаються в ізоляції від їх 

прагматичних контекстів аргументації. Так звана «трилема Мюнхгаузена», — за якою усі 

намагання отримати остаточні основи, приводять або до логічного кола, 

або до нескінченного регресу, або до довільного припинення процесу до-

ведення — може бути подолана за допомогою переходу від рівня семантичного аналізу 

до рівня прагматики і визнання того, що деякі припущення треба визнати 

необхідними для реальної можливості інтерсуб'єктивно дійсної критики та 

аргументації. Так само він переглядає і «принцип фал-лібілізму», (згідно з яким будь-

яке твердження може, в принципі, бути піддавшим сумніву), як такий, що має 
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значення тільки всередині «інституту аргументації», у якому деякі прагматичні 

правила і норми не підлягають запиту. Таким чином, всупереч вимозі критичного 

раціоналізму, принцип фаллібілпму не виключає поняття філософського 

обгрунтування і, як показує Апель, звичайно, не може посідати місце основного 

принципу раціонального дискурсу.   . 

Хоча питання етики тільки стисло згадуються в цій праці, однак, Апель падає 

детальну і широкоосяжну низку аргументів на користь застосування 

трансцендентальної прагматики при розробці «етики комунікації», або інакше, 

етики дискурсу: подібно до інших когпітивістських підходів, ця етика відхиляє 

твердження щодо того, що моральні судження є зрештою виразами суб'єктивних 

переваг або довільних рішень, а тому полягають поза межами досягнення 

раціонального виправдання. Пояснюючи його ОСНОВНИЙ принцип у відношенні до 

прагматичних припущень аргументації взагалі. Апель виходить із більш непорушної 

основи, ніж та, що передбачалася Кантом у його зверненні до "факту розуму», або 

«рефлексивної рівноваги» Роулза. Згідно з основним принципом етики комунікації, 

який висуває Апель, тільки ті норми є виправданими, які можна прийняти при 

наявності згоди з боку усіх тих, хто зацікавлений в них як учасник практичного 

дискурсу.  
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Карл-Отто Апель 

ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФСЬКОГО ОБГРУНТУВАННЯ У 

СВІТЛІ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ ПРАГМАТИКИ МОВИ 

І. Проблема: Критичний раціоналізм versus фундаменталізм 

Той аргумент, що філософія не може мати власного обгрунтування, який був 

висунутий «критичним раціоналізмом, розробляється у «Логіці наукового відкриття» 

Карла Поппера, а також у працях В.В. Хартлі та Ганса Альберта. Ця вимога була 

висунута на противагу як до класичної форми модерного раціоналізму, так і до кант-

івської трансцендентальної критики пізнання.1 «Критичний раціоналізм» об'єднує 

їх, дистанціюючись при ньому від некритичного раціоналізму, тобто, від того 

раціоналізму, який не піддавав крити-ко-рефлексивному сумніву можливості 

самоствердження розуму на основі вимоги заміни філософської програми 

обгрунтування альтернативною програмою безмежної раціональної критики, якщо 

надати останній задовільної форми. Слідом за декларацією «панк-ритичного 

раціоналізму» Бартлі — в його «Відступі від обов'язку»1-- Ганс Альберт намагається 

викласти цю альтернативну програму в його «Трактаті про критичній розум». Через ті 

леривативні форми, у яких він формулює так звану «трилему Мюнхгаузена», критиці 

будь-якої вимоги філософського обгрунтування надається вражаючий і, як здається, 

нездоланний, вигляд. 

Згідно з Альбертом кожна спроба досягти успіху у вимозі забезпечення 

філософського обгрунтування, в смислі лейбніцівського принципу достатньої 

підстави, веде «до ситуації з трьома альтернативами, кожна із котрих виявляється 

неприпустимою — і таким чином, веде до трилеми». Трилема вимагає вибрати між 

такими альтернативами: (1) безкінечний регрес, що з необхідністю обумовлюється 

постійним рухом у пошуку підстав, але, як такий, не є практично здійсненним, а 
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тому не надає твердої основи; (2) логічне коло у дедуктивному виведенні, який є 

результатом того факту, що в процесі подання підстав кожний повинен удаватися 

до тверджень, які вже маються у розпорядженні, але які ще потребують 

виправдання — тобто, процесі, який, через те, що він є логічно помилковим, також не 

веде до непохитної основи; (3) припинення надання підстав у певній точці, яка 

приймається за точку, досягнення якої є, в принципі, ймовірним, а тому повинна 

включити довільне зупинення принципу достатньої підстави4. 

Альберт знає, що, починаючи з часів Аристотеля, філософська традиція, — 

зокрема раціоналізм, який був започаткований Декартом, та, з другого боку, 

емпіризм — не згодна була зупинятися у довільній точці подання достатніх підстав, 

шляхом зупинення принципу подання виправдання через підстави. Швидше, ця 

традиція перебувала у пошуці передумов для того, щоб на основі епістемічної 

очевидності досягти ясності та переконливості5. Альберт аргументує це таким чином, 

що кожна передумова «може піддаватися грунтів-ному сумніву»6, так що будь-яке 

виправдання, яке дається за допомогою епістемічної «очевидності» просто 

дорівюється довільному припипиненню процесу подання достатніх підстав, в 

смислі третьої альтернативи трилеми. 

Ми можемо знайти багато підходів, які можуть слугувати ілюстрацією цієї 

позиції щодо інтерпретації обгрунтування. Згідно з Альбертом, звернення до 

«очевидності», з метою надання підстав, є «цілком подібним до припинення 

принципу каузальності через введення «causa sui». «Твердження, істиність якого є 

безсумнівною, а тому, не потребує виправдання» — це за Альбертом «догма». 

Зупинка надання підстав, в смислі третього альтернативного висновку, є, таким 

чином, «виправданням, зверненням до догми». Так само і «перехід на метамовний 

рівень процесу» не змінює нічого, оскільки «тим самим, завжди стає можливим, 

зробити запит щодо виправдання цього рівня». Будь-яка концепція самодостатньої 

підстави для таких фундаментальних рівнів, так само, як і відповідна вимога щодо 

наявності таких суджень, повинна бути переглянута, як маскування для прийняття 

рішення щодо того, щоб зупинити принцип достатньої підстави у даній 

точці»7.Таким чином, Альберт хоча й не відхиляє дійсність картезіанської вимоги 

редукції істинності до епістемічної очевидності, або упевненості, але заходить надто 

далеко, намагаючись переконати, що будь-які пошуки з метою отримання 

впевненості зовсім нічого не варті; це, між іншим, справді, несумісне з пошуком 

істини: «Всі гарантії в знанні є «само-вигатовленими», а тому, нічого не варті у його 
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претензіях осягнення реальності. Тобто, ми можемо завжди створити упевненість, 

перетворюючи той чи інший елемент нашої переконаності на догму і в такий спосіб 

імунізувати його від будь-якої можливої критики. Тому, для нього стає неможливим 

зазнати поразки»8. Підтвердження своєї критичної позиції Альберт знаходить у Гуго 

Динглера, який схильний був шукати остаточну «упевненість» філософського 

епістемічного виправдання не в очевидності подаваного, але, швидше, у «волі» до 

упевненості. Через принцип «вичерпання» він, щоб охопити реальність, імунізує 

теоретичну конструкцію від її можливої поразки. Тут, як доводить Альберт, «воля до 

впевненості» бере гору над «волею до знання», що зводить принцип філософського 

обгрунтування в класичному раціоналізмі до відомого reduction ad absurdum. «Розвиток 

класичної доктрини прояснив для нас те, що пошуки впевненості та пошук істини є 

взаємно виключними, якщо дехто не має наміру обмежувати себе цілком 

беззмістовною істиною» (в смислі винятково аналітичної істини)9. 

У світлі цієї трудності, Альберт, слідом за Поппером, пропонує нам 

відмовитися від принципу достатньої підстави та й філософського обгрунтування 

взагалі, і замінити це децизіоністським рішенням*, яке не може бути раціонально 

виправданим, — але в значенні, точно протилежному тому,, що надавалося 

Динглером, тобто, як рішення стосовно методу, який не бере до уваги жодного 

знання як напевного і звільненого від критики. Цей метод вимагає, щоб «реальності 

була надана можливість визначати», чи спроможні наші теоретичні конструкції 

схопити її, чи ні. Таке рішення на користь попперівського принципу «фаллібілізму» 

повинно, на думку Альберта, «приносити в жертву почуття впевненості, яке міститься 

в основі класичної доктрини, і погодитися на постійну невизначеність відносно того, 

чи будуть наші думки підтверджені і підтримані в майбутньому»10   Альберт ясно 

визнає, що попперівське прийняття методу критичної перевірки, не менше, ніж 

динглерівська «воля до впевненості», включає «моральний вибір»: «він дорівнює 

прийняттю методичної практики у сфері соціального життя, яке має важливі 

наслідки; це є практика, яка має вирішальне значення не тільки для побудови теорій, 

але також для їх прикладного аспекту, і, таким чином, для ролі, яку відіграє знання в 

соціальному житті». Справді, «модель раціональної критики є схемою життєвого 

шляху, соціальної практики, і має, таким чином, водночас як етичне, так і політичне 

значення»". Альберт робить цей висновок відносно етики в розділі 12 («Критицизм та 

етика») свого Трактату. Він також погоджується тут з Поппером, що раціональне 
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філософське обгрунтування етичних норм неможливе. Замість цього він рекомендує 

безперервно перевіряти як існуючі системи моралі, так і наукові теорії, щоб 

побачити, чи залишаються вони підтверджуваними та здатними протистояти 

альтернативним системам і теоріям12. 

У наступному матеріалі я маю намір піддати «критичний раціоналізм» 

метакритичній перевірці — тобто, такій перевірці, яка з самого початку не буде 

займатися нічим, окрім як застосуванням методу критичного раціоналізму до нього 

самого. Із того, що вже було сказано, очевидно, я не маю наміру ставити під сумнів 

принцип «критичного випробування». (Зрештою, навряд-чи хто мав би сьогодні 

бажання критикувати «критичний раціоналізм» в цьому сенсі.) Замість цього, я 

хотів би дослідити умови можливості інтерсуб'єктивно дійсної критики — через 

«критичне випробування» наукового знання і моральних норм. Цей підхід, що був 

започаткований Кантом, дозволить мені поставити під сумнів ту точку зору 

Альберта, що заперечення можливості філософського обгрунтування прив'язане до 

позитивної програми «раціональної критики». Більш конкретно, я повинний 

дослідити, чи може, і якщо так, то в якому смислі, принцип обгрунтування — або, 

інакше, принцип виправдання підстав — бути заміненим на принцип критики; або 

інакше: чи може, і якщо так, то в якому смислі, певний тип філософського 

обгрунтування завжди вже передбачатися самим принципом інтерсуб'єктивно 

дійсної критики. 
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Критична реконструкція «трилеми Мюнхгаузена» 

Що стверджує філософська традиція відносно проблеми обгрунтування? Ця 

проблема постійно виникала, починаючи вже з античності, у зв'язку з неможливістю 

логіко-математичного (аподиктично-дедуктивного) «походження» фундаментальних 

принципів (або «аксіом») логіко-математичної думки, а звідси й усіх демонстративних 

наук13. Спрощено висловлюючись: вже з часів Аристотеля проблема обгрунтування 

постала проблемою філософської значущості саме через той факт, що логіко-

математична аргументація не може виправдати ні істинність її власних припущень, ні 

дійсність її правил доведення, а може тільки перевіряти «переміщення позитивного 

значення істинності, як істини, від набору припущень до висновку; і в протилежному 

напрямку — переміщення негативного значення істинності, як хибності, від висновку 

до набору припущень»14. З часів Декарта, Аристотелівське розуміння аксіом, як фун-

даментальних принципів, що приймаються інтуїтивно, які не є ні доказовими, ні 

такими, що потребують перевірки15, було радикал-ізоване завдяки прийняттю 

очевидно даного (або очевидності), як вимоги філософського обгрунтування16. Із цього 

вже зрозуміло, що, доки проблема філософського обгрунтування сприймається в тра-

диційних термінах, вона не може ставати предметом формальної логіки. 

Альберт, на перший погляд, визнає це. Для нього не зрозумілий лейбніцівський 

«принцип достатньої підстави» так, як він розглядався в старих підручниках з логіки, 

тобто, як найбільш грунтівний принцип думки, а отже, як «аксіома логіки». Швидше, 

він стає «загальним постулатом класичної методології раціональної думки»: він 

розуміється, як «методологічний принцип», який передбачає, що «зрозумілість 

реальності пов'язана із детермінованістю істини»17. (Фактично, фундаменталізм 

класичного модерного раціоналізму вказує, на мою думку, на субординацію логіки і 

онтологічну співвідносність теорії істини — до пошуку очевидності; епістемології 

надається статус «першої філософії». Субординація логіки і онтології до очевидності, 

як основного принципу теорії пізнання, виражається найбільш радикально у 

феноменології свідомості, яка була розвинута Брентано та Гуссерлем.) 

У своїх міркуваннях стосовно трилеми Мюнхгаузена, Альберт виходить з 

точки зору сучасної логіки, що перебуває під впливом Поппера та Карнапа'*. Альберт 

справляє враження, що він здатний пояснити апорію раціоналістичного постулату 

філософського обгрунтування, яка отримується ним із трилеми винятково завдяки 

одній лише формальній логіці, тобто, як таку, що фактично отримується із трилеми 
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тільки за умов припущення того, що філософське обгрунтування здійснюється 

винятково шляхом дедукції. Ці умови ведуть до альтернатив: (1) нескінченного 

регресу, (2) логічного кола та (3) безпідставної зупинки процесу аргументації19. 

Тепер, незалежно від того, якими намірами керувався сам Альберт, критична 

реконструкція його аргументації проти класичного раціоналізму мусить, на мою 

думку, ясно показати таке: відсутність аргументу проти постулату очевидності 

класичного раціоналізму прямо пов'язана із третьою альтернативою трилеми, що 

виводиться формально-логічними засобами. Швидше, сама трилема може 

розглядатися як експлікація проблеми аксіоматики, на яку вказував Аристотель і 

яка постала, перш за все, як проблема філософського обгрунтування. (Зрозуміло, 

разом із Девідом Гільбертом, ми редукуємо проблему істинності аксіом логіки і 

математики до проблеми усунення заперечень в «аксіоматичній системі», тоді — 

відповідно до трилеми Мюнхгаузена — результатом цього стає методологічна та 

метаматематична апорія філософського обгрунтування самої дедукції, як показали це 

Гьодель, Чорч та інші.)20 Звідси одразу стає зрозумілим: на відміну від логіко-

математичних (а також мета-логічних та метаматематичних) проблем 

філософського обгрунтування, модерний принцип достатньої підстави, тією мірю, 

якою він вимагає звернення до очевидності, з самого початку є епістемо-логічним 

принципом, принципом того, що, висловлюючись сучасною мовою, включає 

прагматичний димензіон очевидності, притаманний суб'єкту пізнання. 

Стосовно нашого контексту це означає, що легітимація віднесення апорії 

філософського обгрунтування до третього положення трилеми Мюнхгаузена може 

відбутися тільки за умов, якщо стане доведеним, що перетворення очевидності у 

постулат є цілком безглуздим — тобто, таким, що прямо вказує на заміну пошуку 

істини на довільне рішення. Однак, як демонстрація цілковитої безпідставності 

постулату очевидності, що вимагається при цьому, принципово не може досягти своєї 

досконалості засобами, винятково формальної логіки. Але як тоді може бути 

здійснена ця демонстрація? Чи не виникає для такої демонстрації необхідність 

парадоксального припущення, що звернення до «очевидності» не є довільним 

рішенням, але, швидше, обов'язковим для філософської аргументації? 

У цій точці, щоб уникнути непорозуміння, я мушу зробити цілком зрозумілою 

стратегію моєї аргументації. У тому, що буде розглянуте мною далі, я зовсім не маю 

на меті захистити позицію класичного раціоналізму, який редукує — у значенні 

картезіанської первісності теорії пізнання як теорії свідомості — пошук істини до 
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пошуку очевидності. Отже, я не хочу захищати емпіристську або раціоналістичну 

«філософію останніх/остаточних першопочатків»21, як теорію пізнання, яка має 

ставати, як нею передбачається, «розв'язанням проблеми першопочатків і дійсності 

усього, що трапляється»22. Така стратегія здається мені неперспективною, через те, 

що епісте-мічна очевидність, хоча й є неодмінною, обмежується тільки свідомістю 

очевидності, як такою. Традиційна теорія пізнання, як теорія свідомості, не може 

показати із своїх власних концептуальних ресурсів, як епістемічна очевидність — 

тобто, очевидність, що супроводжує судження відносно концептуального синтезу 

ідей у деякій індивідуальній свідомості — може бути перетворена на інтер-

суб'єктивну дійсність лінгвістично сформульованих тверджень. Мета Поппера та його 

найближчих послідовників: довести можливість інтерсуб'єктивно дійсних 

тверджень — здається мені гідною того, щоб стати методологічною метою 

філософсько-наукового пошуку істини23. Я цілком згодний з Поппером та Альбертом 

у тому, що «очевидність» переконань окремої свідомості не достатня для істинності 

тверджень. Але окрім цього, і цілком протилежно до Поппера та його школи, я маю 

намір довести, що той факт, що тільки критичний дискурс науковців є вирішальним 

у питанні інтерсуб'є-ктивної дійсності наукових результатів, має відповідні 

наслідки і для теорії істини. На мою думку, загальноприйнятий підхід логічного 

емпіризму, у якому лінгвістично опосередкована проблематика інтерсуб'єктивної 

дійсності тверджень редукується до (синтак-тико-семантичної) логіки науки, а 

проблеми традиційної теорії пізнання виштовхуються в психологію, є прикладом 

неправильного тлумачення цієї проблеми. 

Альберт, як здається, дотримується тієї ж думки, відтоді як у дискусії з питань 

специфіки його «критичної методології» він дещо послабив проект редукції теорії 

науки до «додатку (або навіть частини) до формальної логіки, із включенням до неї 

релевантних елементів математики або, в кращому випадку, елементів семантики 

штучних мов»24. У світлі «сучасного розрізнення між синтаксисом, семантикою та 

прагматикою», Альберт наполягає на перегляді «епістемологічної релевантності 

прагматики»25 — лінгвістичній та мета-лінгвістичній ситуаціях, які конституюють 

контекст проблемних тверджень. Прагматичний контекст включає, за Альбертом, «ті 

ситуації, які є референтами тверджень про них», а також «ті ситуації, які створюють 

контекст епістемічної активності людей, тобто, не тільки ізольовану активність 

рефлексії та спостереження поодиноких індивідів, але також і критичну дискусію, як 

модель соціальної інтеракції та інститути, що підтримують або послаблюють, заохо-
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чують або знеохочують критичну дискусію»26. Не без серйозної підстави Альберт 

робить звідси той висновок, що його «критика класичної теорії пізнання» та 

вимога, яку він отримує із цієї крити критики, для «вибору між принципом 

достатньої підстави та принципом критичної перевірки «визначають те коло питань, 

яке треба вирішувати «під егідою прагматики»27. 

Я хотів би не тільки підтримати таке ставлення до проблеми, але крім того, 

прийняти його серйозно, наскільки я розумію прагматичні умови можливості 

наукового пізнання, принаймні, тією мірою, якою вони були висвітлені Кантом: 

як умови можливості інтерсуб'єктивно дійсного знання та (наукової і філософської) 

критики знання — тобто, цілком відмінно від Карнапа та Гемпеля, які розуміли 

прагматичні умови просто як емпіричні, соціологічні або психологічні контексти, 

що іррелевантні дійсності знання. Моя вимогливість відносно прагматики повинна 

бути коректною, принаймні, тією мірою, якою конфлікт, що має місце в 

«прагматичному реалізмі», «між принципом достатньої підстави та принципом 

критичної перевірки» — незалежно, мається тут на увазі, чи ні, вибір між 

альтернативами — стосується умов дійсності наукового знання. Я хотів би, таким 

чином, запропонувати, як філософське розширення логічного синтаксису і 

семантики ідеальної наукової мови, трансцендентальну прагматику мови, котра має 

справу із рефлексією суб'єктивно-інтерсуб'єктивних умов можливості мовно сформу-

льованого та інтерсуб'єктивно дійсного, за своєю суттю, знання. Тут я хотів би, 

поки-що, зробити спробу стисло визначити головні напрями трансцендентальної 

семіотики — трансцендентально-прагматичну реконструкцію та розширення основ 

логіки мови та науки, що вже було зроблено мною в іншому місці28. 

Можливість і необхідність трансцендентально-прагматичного підходу, як методу 

запитування, переконливо демонструється через радикальну рефлексію умов 

можливості та інтерсуб'єктивної дійсності логічного синтаксису і семантики. 

Результатом її, на думку Ч.С. Пірса, стає логічна імплікація тривимірності функцій 

знака, і відповідно, знаково опосередкованого знання та аргументації, де інтра-

лінгвістичні, синтаксичні, функції знака та референційно-се-мантичні функції 

знака, його відношення до реальності, передбачають прагматичну функцію, 

інтерпретацію знаків у спільноті   

інтерпретації29. Очевидно, що ця остання передумова залишається 

функціонально дійсною і в дисциплінах, що зв'язані з семіотикою; логічний синтаксис 
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та семантика — як абстрактні підрозділи семіотики — є тільки засобами «непрямого» 

(тобто, опосередкованого через конструкцію ідеальної системи правил) прояснення 

науково-теоретичної аргументації3". Вони, таким чином, принципово залежні від їх 

інтегрованості та поширення в прагматиках аргументації. Це, однак, означає, що 

прагматика є філософською дисципліною, яка має справу з суб'єктивно-

інтерсуб'єктивними умовами розуміння значення і утворення консенсусу в ідеальній, 

безмежній, спільноті дослідників. По суті, Пірс здійснює своєрідну семіотичну 

трансформацію Критики чистого розуму•, розглядаючи її як «нормативну» логіку 

семіотичного дослідження31. 

З одного боку, Моррис та Карнап прийняли основи семіотики Пірса, в 

розумінні тривимірності знакових функцій («семіозісу») та науки про знаки 

(«семіотики»); але, — очевидно, через уявну неможливість несуперечноі' саморефлексії 

актуально-фактичних суб'єктивних умов інтерпретації знака32, — вони оголосили 

прагматичний димензіон знака об'єктом емпіричної (біхевіористичної) дисципліни, 

для якого, в кращому випадку, ми могли б подавати семантичні концептуальні 

пояснення у формі конструктивної, «чистої, теоретичної прагматики». Незалежно від 

того, що кожний думає про можливості такого ставлення до прагматики мови33, 

безумовно, що «конвенції», які, згідно з Карнапом, полягають в основі конструкції 

формалізованої синтактико-семантичної системи правил — і, відповідно, в основі 

конструкції семантичних експлікацій емпірико-праг-матичних понять — не можуть 

бути філософськи тематизованими. Нормативно релевантні конвенції, завдяки яким 

можливі концептуальні експлікації формальної мови стають необхідними для тео-

ретичної прагматики, саме тому й не можуть ставати об'єктами такої прагматики. А 

тому, теоретична прагматика, яку мав на увазі Карнап, і яку він семантизував у надто 

апріорний спосіб, не може замінити ті методологічні аргументи, які Поппер та Альберт 

вважали суттєвими. Беручи до уваги сучасний запит на семіотичну трансформацію 

трансцендетальної філософії, і зважаючи на той факт, що припущення сучасних 

конструктивних теорій мови не були раціонально відрефлектовані, можна було б 

охарактеризувати функцію трансцендентальної прагматики відносно філософії науки 

як здійснення рефлексії щодо умов можливості та дійсності її конвенцій. Мовчазне 

витіснення цієї рефлексії із лінгвістичного аналізу можна знайти у карнапівських 

поверхових, виконаних буденною мовою «інтродукціях*, які — через їх 

використання імпліцитно само-референтних, «універсально квантифікованих 

суджень», — виражені, суворо кажучи, на офіційно нелегітимовайій «пара-мові». У 
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них ми знаходимо також і успадковану від Вітгенштейнових Трактатів форму 

багаточастковості. Проблеми конструктивної семантики, які схоплюються у такій 

формі, не можуть бути вирішені, доки ми вважаємо трансцендентальну прагматику 

мови не придатною до формалізації, фундаментальною метадисиипліною. 

У межах даного дослідження я маю намір підтримати підхід перевірки 

запитання, яке неможливо усунути відносно умов можливості інтерсуб'єктивно 

дійсної критики. Я повинен спробувати відновити і критично дослідити критику 

Альбертом класичного постулату достатньої підстави, виходячи з точки зору 

трансцендентальної прагматики.  

У такому контексті я мушу передусім зазначити, що, так звана, трилема 

Мюнхгаузена, маючи вигляд певного філософського обгун-тування, може бути 

логічно отримана тільки для речень аксіомати-зованої системи суджень, як 

синтактико-семантичної конструкції «формальної мови». її логічне виведення 

можливе тільки за умови попереднього абстрагування від прагматичного виміру 

аргументатив-ного використання мови. Отримати її іншим чином можна тільки 

абстрагуючись від конкретної ситуації сприйняття та аргументаційної ангажованості 

суб'єкта, який подає свої сумніви та переконання для дискусії в перформативно 

експлікованих твердженнях; толі насправді стає можливим охарактеризувати 

(дедуктивно опосередковане) звернення до очевидності, як припинення процесу 

подання підстав і розглядати таке презумптивне припинення, разом із 

нескінченним регресом і логічним колом, як третє «розгалуження» (Ноrn) три леми. 

Тільки виходячи з позиції синтактико-семантичної абстракції, яка не може 

прив'язати мову і знання до життєвого світу через об'єктивне або суб'єктивне 

індексування, значення процесу надання підстав може розумітися як дедукція 

висловлювань (про певні ситуації) із висловлювань (про певні ситуації), яка прин-

ципово неможе бути припиненою. Із точки зору трансцендентальної прагматики, 

логічний процес, завдяки якому висловлювання дедуктивно виводяться із 

висловлювань — оскільки є цілком «аксіоматизованим» — може розглядатися як 

об’єктивуючи й тільки за наявності контексту епістемічної очевидності для 

аргументатив-ного обгрунтування тверджень. (У цьому значенні «аподиктична 

логіка» Аристотеля є фактично «органоном» аргументативного лис-курсу — не більше, 

не менше). Тобто, логічна дедукція висловлювань із висловлювань не є власне 

виправданням дійсності знання — така абсолютизація логічного органону з 

неодмінністю повертає проблему виправдання знов до трилеми Мюнхгаузена — але є 
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просто моментом опосередкування в процесі аргументованого надання підстав, 

моментом, який справді зазначений завдяки апріорності інтерсуб'єктивної 

очевидності. 

Відповідно до цього, постає і наступна важлива відмінність, яка залишилася 

непомітною, причому, не тільки для логічних емпіриків, але й для інших — 

наприклад, для Поппера у «-Логіці наукового відкриття». Тільки тоді, коли дехто 

робить із трансцендентально-прагматичної інтерпретативної функції суб'єкта 

пізнання та аргументації неправомірний висновок в сенсі «помилки абстрагування» 

(«abstractive fallacy»), редукуючи, таким чином, суб'єкт до об'єкта емпіричної 

психології, — тоді стає можливим стверджувати, що речення можуть бути 

виправданими тільки через інші речення і що, так звані, «речення-спостереження», або 

б азові речення, безпосередньо мотивуються, в смислі каузального зв'язку, досвідною 

очевидністю їх для суб'єкта, що пізнає'4. На противагу цьому, трансцендентальна 

прагматика приймає позицію суб'єкта, котрий аргументативно пізнає, намагаючись 

при цьому не пояснювати (ззовні) свою «поведінку» через сформульовані 

висловлювання, але, швидше, зрозуміти її (зсередини): тому вона повинна обов'язково 

зрозуміти епістемічну очевидність як причину для формулювання висловлювань 

спостереження або базових речень, але не як підставу, із якої ці висловлювання 

могли б виводитися логічно. 

Тут зовсім не мається на увазі те, що епістемічна очевидність — наприклад, 

сприйняття, або ідеальне (категоріальне) охоплення — повинна мислитися як деяка 

безперечна і достатня, лінгвістично незалежна (тобто, позамовна та інтуїтивна) основа 

для значення та істинності наукових тверджень або систем тверджень («теорій»). Таке 

уявлення відповідало б настановам модерної епістемологічноі філософії 

(емпіристської або інтелектуалістської) «споконвічних нершопочатків», які я зовсім 

не маю наміру відстоювати, про що я вже згадував. На мою думку, засновуючись на 

«пропозиціональних актах» (ідентифікації «актів референції та предикації» )'\ від яких 

залежить формування суджень, епістемічна очевидність переплетена з самого початку 

з використовуваною мовою та обсягом знань суб'єкта — йдеться про переплетення 

знання, використовуваної мови та дій у квазі-інституалізованих «мовних іграх» або 

«формах життя», як вони були проаналізовані пізнім Вітгенштейном. Якщо б знання, 

використання мови, тощо не були між собою переплетеними, дитина не могла б 

вивчити мову або набути певного типу поведінки, які базуються на інтерпретації 

досвіду; тобто, не можна уявити собі функціонування мовної гри без досвіду 
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парадигмальної очевидності. Ми не могли б комунікативно зв'язуватися, якщо б не 

могли домовитися про очевидності повсякденного досвіду, із яких все повинне 

виходити і через них продовжуватися. 

Із цього трансцендентально-прагматичного переплетення можливої епістемічної 

очевидності в мовних іграх, випливає, на мою думку, те, що виправдання дійсності 

знання не можна прирівнювати ні до логічного виведення речень із речень в 

аксіоматичних системах (таких, як сучасна логіка мови, або логіки науки), ні до 

звернення до поза-мовної, інтуїтивно очевидної свідомості (що її вимагає, наприклад, 

картезіанська теорія знання). Швидше, виправдання, як надання підстав для 

ствердження дійсності знання, повинно завжди спиратися на можливості 

евіденціальної свідомості повсякденних знань суб'єкта (як автономні репрезентації 

трансцендентальних знань суб'єкта як такого) та на апріорні інтерсуб'єктивні 

правила аргументативного дискурсу, в контексті якого епістемічна очевидність, або 

як суб'єктивно непроникна, або об'єктивно дійсна, повинна бути піднесеною на 

рівень інтерсуб'єктивної дійсності. Необхідність та можливість цього гарантована 

апріорним трансцендентально-прагматичним «переплетенням» епістемічної 

очевидності, чий зміст піддається витлумаченню «як такий», з правилами вико-

ристання мови, які були висвітлені Вітгенштейном, і які були далі конкретизовані 

та уточнені Остіном, Строссоном та Серлем, як переплетеність виправдання, 

референції та предикації у мовленнєвих актах. Згідно з цією концепцією, немає 

ніякого сенсу говорити про «звернення до епістемічної очевидності» без припущення 

мовного дискурсу як контексту інтерпретації та логічної узгодженості. Аналогічно 

не має ніякого сенсу вести мову про субстанційний аргументативнии дискурс без 

припущення конкретної епістемічної очевидності, яку окремі учасники дискурсу 

приймають за власний критерій істини в аргументативній процедурі побудови 

консенсусу. Такий спосіб вплетення епістемічної очевидності у мовні ігри 

уможливлює, на мою думку, трансцендентально-прагматичне пояснення того факту, 

що кожне наукове відкриття є — як почали стверджувати за Нового часу — «теорією, 

що навантажує», і що епістемічна очевидність, яка входить у «базові речення», 

більшою чи меншою мірою залежить від теорій, які мають бути підтвердженими або 

фальсифікованими, або від альтернативи теорій36. 

Тепер, здається, можна прийняти бік Альберта; звідси, об'єкт, який, завдяки 

епістемічній очевидності, ми отримуємо при нашому підході до проблеми 

філософського обгрунтування, починає виказувати себе як неадекватний, тобто, так 
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би мовити, він одразу є незагрозливою експлікацією таких його понять як 

«виправдання» та «очевидність». Тут можна було б закинути, що обгрунтування, в 

сенсі очевидності, шуканої класичним раціоналізмом, могло поставати тільки 

абсолютно конкретним та беззаперечним філософським обгрунтуванням. А тому 

методологічний пошук істини, в смислі принципу фаллібілізму, здається справді 

таким, що несумісний з пошуком очевидності, оскільки він не здатний засвідчити 

будь-яку остаточну і безперечну конкретність. Давайте простежимо за ходом цієї 

аргументації більш ретельно, починаючи з тези Альберта, що «ставити під 

фундаментальний сумнів можна все, що завгодно». 

 

Чи заперечує принцип фаллібілізму припущення 

безперечної очевидності? 

 

Принцип фаллібілізму, наскільки я знаю, уперше був запропонований Ч.С. 

Пірсом. Він презентує собою обов'язкове для методології емпіричних наук 

припущення37. Це є припущення, яке відрізняє емпіричну науку від філософської науки 

і німецького ідеалізму, і зразка Платона, чи навіть Гуссерля, — від науки, яка шукає 

власне виправдання в сутнісному убачанні та пошуку «еріsteme». Та чи не таке саме 

розрізнення — як і убачання відміни пошуку очевидності від пошуку істини (або, 

критицизму від справджуючого раціоналізму), якого вимагає Альберт — 

передбачається і в самому філософському пізнанні, при зверненні до беззаперечно 

очевидного сутнісного убачання? 

Я не хочу наполягати на тому, що це риторичне запитання містить вирішальний 

контраргумент проти панкритичного раціоналізму Бартлі; швидше, я готовий 

припустити, що принцип фаллібілізму — у значенні, яке з'ясується трохи пізніше — 

повинен бути застосованим навіть у відношенні до розумових споглядань формаль-

них наук (логіки і математики) та трансцендентальної філософії. Як компенсацію ;а 

це припущення, я хотів би ствердити — також у значенні, яке буде пояснене пізніше 

— ідо очевидність, у смислі безперечної упевненості, є так само методологічно 

обов'язковою і для емпіричних наук. Я хочу прояснити значущість моїх вимог че-

рез обговорення наведеного вище твердження Альберта, що «піддавати 

фундаментальному сумніву можна усе, що завгодно»'*. Складність цього 
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висловлення, котре, швидше через неувагу, роблять філософи, вказує на ту 

історично примітну обставину, яку засновник «фаллібшізму» Пірс, полемізуючи з 

Декартом, сформулював в аргументі, що неможливо сумніватися відносно усього в 

світі, якщо сумнів не повинен перетворитися на беззмістовний «паперовий 

сумнів»"'. За Пірсом, в емпіричній науці інтерпретативно змістовний сумнів 

передбачає, що ніхто не може сумніватися у всьому; від переконаності, яка 

приймається за конкретно-визначений і встановлений стандарт, рух здійснюється 

тут у двох напрямах: як до того, що має бути піддаваним сумніву, так і до нової 

очевидності, котра припускається як можлива в принципі. 

Подібні аргументи відносно змістовності сумніву можна знайти у пізнього 

Вітгенштейна. У його праці «Про впевненість» (% 115) ми знаходимо таке: 

«Жодний, хто хотів би сумніватися у всьому на світі, навіть не збагне, що таке 

сумнів. Гра сумніву безпосередньо передбачає упевненість». Іншими словами, сумнів 

— а отже й критика, в значенні Поппера та Альберта — не може бути експлікованим 

як інтерпретативно змістовна мовна гра без принципового припущення водночас і 

наявності беззаперечної упевненості. Таке розуміння було викладене 

Вітгенштейном у загальній та радикалізо-ваній формі у § 114 зазначеної праці: 

«Хто б не був той, хто переконаний відносно фактів, він не може бути також 

переконаним і відносно значення його слів»11. Іншими словами, кожна здійсню-

вана мовна гра (як цілковита узгодженість стосовно значень) припускає, що 

партнери комунікації, які напевно вивчили мову, в той же час, мірою того, як вони 

набули надійно встановленої орієнтації відносно світу, приймають як безсумнівні 

і численні факти про нього. У дійсному значенні, переконання (стосовно 

принципів, або контингентних фактів), які не можуть ні ставитися під сумнів, ні 

підлягати можливим змінам, функціонують як «моделі», або «парадигми», 

інтерпретативно змістовного застосування1'. Так, переконаність у тому, що земля є 

сферою, яка циклічно рухається навколо осі і обертається навколо сонця, є 

«парадигмою» для можливих інтерпретативно змістовних запитань, скажімо, при 

мовній грі аеронавтики та метеорології. Переконаність, що є реальний зовнішній 

світ, який полягає «поза» свідомістю, є «парадигмою» для мови критичного 

запитання, чи існує що-небудь реально, або ж усе базується тільки на помилковості, 

ілюзії, галюцинації, або чомусь подібному. 

Це, здається, випливає з того, що аргументація у повсякденному житті та науці 

повинна звертатися по допомогу до очевидності, яка передбачається у відповідній 
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мовній грі. Тому, «звернення до очевидності» не може, принаймні у цьому значенні, 

дорівнюватися до «звернення до догми» або «звернення до довільного рішення», 

оскільки і сам критицизм — як інтерпретативно змістовна критика в рамках мовної 

гри — повинен бути виправданим, принаймні, по суті; тобто, в принципі, він також 

повинен базуватися на «очевидності». Щоб прийняти це розрізнення, критика не 

може сама по собі — як це здавалося Бартлі та Альберту — перетворитися на 

самодостатню, кінцеву інстанцію раціональної аргументації; позиція критики 

передбачає рамки трансцендентально-прагматичної інтерпретативно змістовної 

мовної гри, в якій різні можливі спроби виправдання та різні можливі критичні 

аргументи узгоджуються один із одним, принаймні, в принципі, через спільне для 

них звернення до «парадигмальної» очевидності. Цей аналіз виявляє сутнісну 

структуру інституту аргументації. Вітгенштейн мав на увазі щось подібне, коли 

писав: «Всі експертні перевірки, все послаблення та підсилення найрізноманітніших 

вимог відбуваються всередині системи. І така система вже не Р більш або менш 

довільною і сумнівною відправною точкою всієї нашої аргументації; швидше, вона 

належить до дійсної суті того, що ми називаємо аргумент. Ця система не стільки є 

вихідним пунктом, скільки тим первнем, в якому живуть аргументи»'13. 

При такому висвітленні аргументації щодо інтерпретативноі змістовності 

сумніву, яке було здійснене Пірсом та Вітгенштейном, численні необачні або 

перебільшені вимоги «панкритичного раціоналізму» Бартлі та Альберта виказують 

свою ненадійність. Пряме прирівнення достатнього обгрунтування, через звернення 

до очевидності, до удавання до догми або довільного рішення, та пропозиція 

поставити «ідею критичної перевірки на місце ідеї виправдання», — стають двома 

такими вимогами. Фактично, вже сама мова критичних раціоналістів недвозначно 

свідчить — як про нонсенс анархічної критики заради критики — про критику розуму, 

позбавлену будь-яких стандартів критики. 

Дискусія цим не закінчується, оскільки позиція критичного раціоналізму 

залишається ще не схопленою остаточно. Стає необхідним з"ясувати значення 

принципу фаллібілізму, як він був сформульований Пірсом. 

У своїй полеміці з Декартом Пірс показує, що ніхто не здатний піддавати 

сумніву все і одразу — тобто, існування реальною зовнішнього світу in toto; кожний 

може сумніватися фактично у будь-чому, що приймається нами, щоб переконатися у 

його дійсності — наприклад, за певних умов можна сумніватися у реальності кожно-

го конкретного факту, який належить, коли ми сприймаємо його у власній думці, до 
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світу поза свідомістю. Цей фактично універсальний сумнів, який для Пірса є 

ідентичним з принципом фаллібіліз-му, має на меті й Альберт, коли пише, що 

«несуперечлива критика, яка не дозволяє ніякої догми, обов'язково включає 

фалЛІбілізм відносно кожного можливого рівня дослідження», і що «він не є ні 

розв'язанням проблеми, ні певним рівнем у розв'язанні конкретних проблем, які 

повинні з необхідністю і з самого початку уникати критики»-1'. 

Але, як цей фаллібілізм узгоджується із критичною аргументацією Пірса та 

Вітгенштейна відносно інтерпретативної змістовності, згідно з якою кожний сумнів і 

кожна критика повинні бути принципово (тобто, як конститутивні моменти 

інтерпретативно-змістов-ної гри наукової аргументації) виправданими через 

припущення певної безперечної очевидності? 

Навіть Пірс вважав надто важкою справою, примирити його фаллібілізм із 

власним же поняттям упевненості, прийнятим в прагматизмі, в смислі «критичного 

здорового глузду»; і він не був переконаний, як мені здається, що знайшов 

задовільне вирішення цієї проблеми41'. На мою думку, обидва зазначені принципи 

Пірса можна розглядати як несуперечливі тоді, і тільки тоді, коли робиться 

розрізнення між рівнем рефлексії -- позанаукової та наукової -мовних ігор, з одного 

боку, та рівнем трансцендентально-прагматичної рефлексії структур мовних ігор 

взагалі, з другого боку. (На мою думку, це не є питанням довільного встановлення 

відмінності між рівнями рефлексії, в значенні психології, або навіть, формальної 

ієрархії метамови у металогіці; швидше, це є відмінність, яка повинна недвозначно 

відрізнити іммліцитну самореферепцінну вимогу універсальності філософських 

тверджень від індивідуальних або 

емпірично загальних ВИМОГ ДІЙСНОСТІ пефілософських тверджень.)1" 

З позиції філософської рефлексії, відносно кожної МОВНОЇ Гри, включаючи й 

філософську, потрібно сказати, що у її структурі суміш* та критика мають 

інтерпретативну змістовність тільки за тих умов, що вони можуть бути достатньо 

обгрунтованими через звернення до безперечної парадигмальної очевидності. 

Водночас, на цьому рівні рефлексії стає також можливим сформулювати 

фаллібілістсь-ку умову, як фактично універсальний сумнів у відношенні до пара-

дигмальної очевидності всіх можливих мовних ігор, за винятком мовної гри 

філософського сумніву. Природно, шо при цьому сумніві всі кореспондуючі мовні 

ігри стають фактично не функціональними (в мисленнєвому експерименті цієї 
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ситуації). Справи постають саме так через те, шо кожна мовна гра виникає або 

руйнується (згідно з розумінням Вітгенштейна, яке було пізніше сприйняте 

Томасом Куном у його аналізі «наукових революцій») при наявності 

парадигмальної очевидності. Проте цей фактично універсальний, метанауковий 

сумнів не є «паперовим сумнівом», у сенсі Пірса. І це стається тому, то 

фаллібілістська умова не вимагає піддавати сумніву твердження емпіричної науки з 

боку емпіричного розуму, але тільки відкриває, або утримує відкритою, можливість 

такого здійснення. Власне відкритість та утримання відкритості для можливості 

виправдання сумніву — тобто, виправданої критичної позиції — на рівні 

метанаукової рефлексії не є беззмістовною вже настільки, наскільки вона справджує 

методологічний постулат фактично універсальної спроби надійного виправдання 

критики. 

Цілком справедливо, на мою думку, можна стверджувати, шо цей аргумент 

покриває релевантне значення «фаллібілізму» в сенсі Пірса та Поппера, які зробили 

його принципом філософії науки. Однак мій аргумент сумісний водночас і з 

трансцендентально-праг-матичною позицією Пірса та Вітгенштейна відносно того 

факту, що сумнів і критика в межах аргументативної гри завжди припускають 

виправдання через справді безперечну очевидність (або завдяки очікуванню можливої 

очевидності!) як умову їхньої можливості. Ми повинні, однак, дослідити причину 

того, чому принцип фаллі-білізму, в значенні принципу фактично універсальної 

критики, та принцип достатньої підстави піддаються сумніву, а критична позиція може 

бути несуперечною через звернення до очевидності. Адже це зовсім не самоочевидне, 

а швидше, філософськи показове, що, з одного боку, будь-яка очевидність в основі 

наукової теорії повинна бути відкритою для сумніву та критики, годі як. з другого боку, 

кожна критика повинна бути достатньо виправданою, у значенні того, що весь сумнів 

та критичність повинні ПРИПИНЯТИСЯ разом зі зверненням до безперечної очевидності. 

Задовільна ВІДПОВІДЬ на це запитання, вимагає, па мою думку, не більш і не менш, 

ніж відповідного трансцендентально-прагматичного розрізнення і опосередкування 

між епістемологічною філософією останніх першопочатків та філософією 

лінгвістичного аналізу двадцятого століття. 

Для мене цілком зрозумілим є таке: якщо сучасна версія епіс-темологічної 

філософії останніх першопочатків (чи у формі емпіризму, чи раціоналізму) є 

корректною у власній вимозі редукувати інтерсуб'єктивну дійсність знання до 

(«моєї») евідениіальної свідомості, тоді може бути чітко усвідомлено, яке саме 
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конкретне переконання повинне підлягати сумніву І взагалі критикуватися. Якщо, 

з другого боку, логіка науки (що орієнтована на семантичний аналіз речень) є 

коректною у власному припущенні, що речення можуть бути виправдані тільки 

через інші речення, тоді як, позамовна очевидність свідомості може бути 

розглянута, тільки як джерело зовнішніх каузальних мотивів для конвенційного 

утворення «базових тверджень», тоді стає з'ясованим те, що критика завжди 

передбачає можливість виправдання завдяки очевидності. Розв'язанням цієї дилеми 

є, на мою думку, можливість (трансцендентально-прагматичного) припущення, що 

евіденціальна свідомість та інтерсуб'єктивна дійсність мовно сформульованих 

аргументів виявляються, з одного боку, нєредукованими аспектами ідеї Істини, а, з 

другого боку, постають завжди, як такі, в особливому взаємопереплетенні мовних 

ігор. 

Цей аргумент має два наслідки. Перший, протилежний позиції модерної 

теорії пізнання, від Декарта до Гуссерля, той, що евіден-ціальна свідомість для мене 

("незалежно, буде це очевидність у смислі емпіричного сприйняття, чи в смислі ідеалу 

або категоріально убачання) не може, в принципі, ототожнюватися із 

інтерсуб'ективною дійсністю аргументів. Причина цього полягає у посередницькій 

функції мови, сприйнятій як трансцендентальна умова можливості інтерсуб'ективної 

дійсності інтерпретації світу, функції, яка була недобаченою/проглянутою у 

філософській традиції від Декарта до Гуссерля. Здається, буде цілком послідовним 

стверджувати відносно цієї посередницької функції, яка — у міру того, як 

перцептуальне виправдання надає комунікативно здійснюваний об'єктивний зміст 

— у формі позитивних тверджень і про те, що через інтерпретацію трансцендують 

суб'єктивні дані чуттєвості, котрі її підтримують, поля гає у основі будь-якої можливої 

критики: критика означає тут можливість р-еінтерпретації пернетуальної очевидності, яка, зі 

свого боку, вже є безсумнівною. Кант постулював по-іамонні форми зв'язку та схематизм 

«свідомість загалі», щоб пояснити об'єктивність та інтерсуб'єктивність «досвіних 

виправдань», які апріорі трансцендують кожну суб'єктивну перцептуальну 

очевидність; і сучасна «генетична епістемологія» Піаже, завдяки емпіричній психології 

підтверджує, як здається, цей постулат. Однак, тут одразу потрібно вказати, що умови 

позамовної свідомості, які були постульовані Кантом як умови можливості 

інтерсуб'єктивної дійсності знання, не є, на що зважав і сам Кант, достатніми умовами 

інтерсуб'єктивної дійсності емпіричних знань науки; стають необхідними подальші 

умови, щоб пояснити достовірність емпіричних суджень науки. Крім того, з точки 
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зору трансиендентальної прагматики мови, потрібно припустити, що навіть 

синтетичним судженням апріорі, які для Канта і Гуссерля були також безумовно 

апріорними (наприклад, аксіоми геометрії Евкліда або гуссерлівські твердження 

відносно одночасності сприйняття кольору та просторових характеристик предмета), 

можна надати статус інтерсуб'єктивно дійсних принципів науки, але лише тією 

мірою, якою такі твердження, на базі мовчазних конвенцій, функціонують як 

парадигмальні очевидності при аргументації у специфічних мовних іграх. 

За допомогою цього розрізнення і зв'язку між епістемологічною і мовно-

прагматичною точками зору, стає можливим пояснити, чому так звана криза сучасної 

фізики може ставити під сумнів інтер-суб'єктивну дійсність теоретичних принципів 

класичної фізики через реінтерпретацію досвіду на основі більш потужних — у 

пояснювальному відношенні — теорій, і може робити так, незважаючи на визнання 

конкретних, апріорно очевидних зв'язків між репрезентаціями, як суб'єктивними 

умовами можливості первісного досвіду (наприклад, концептуальні зв'язки у значенні 

кантівських «форм розумового споглядання» та «категоріальних схем»). На мою дум-

ку, трансцендентальна прагматика мови підводить нас до висновку, який суперечить 

теорії очевидності: відповідь на запит відносно інтерсуб'єктивної дійсності знання не 

може бути надана через апелювання до епістемічної очевидності індивідуальної 

свідомості (або навіть, апріорної очевидності «свідомості взагалі»); адже інтер-

суб'єктивна дійсність вимагає постулювання консенсусу, який має бути досягнутим 

через аргументативний дискурс у спільноті дослідників (Пірс, Ройс)4". 

Ця дискусія стосовно піднесення евіденціальної свідомості до рівня 

парадигмальної очевидності мовних ігор демонструє, з другого боку, що процедура 

досягнення ЗГОДИ на базі аргументативно-го Дискурсу н спільноті дослідників пі в 

якому разі не може розумітися без звернення уваги на епістемічну очевидність, яка 

отримує епістемологічне пояснення. Так, наприклад, стає зрозумілим, щодо 

реінтерпретація нашого початкового досвіду за допомогою пояснювальних схем 

більш могутніх фізичних теорій повинна, у свою чергу, бути достатньо виправданою 

через апелювання до очевидності, яка є парадигмальною для даних мовних ігор. Як і у 

випадку з науковими теоріями, ця очевидність не повинна мати характер прямої 

очевидності початкового досвіду. Так, наприклад, для «ріманівського простору», 

який припускається загальною теорією відносності, робиться припущення відкритої 

для широкого кола парадигмальної очевидності мовної гри, яка не є очевидною в 

сенсі ідеального перцептуального простору. У цьому випадку, однак, емпірична 
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верифікація фізичної теорії проводиться за допомогою вимірювальних інструментів, 

які відносно них самих, тобто, їх функцій та їх виробництва, передбачають 

очевидність у сенсі ідеального простору сприйняття, який є парадигмальним для 

«про-тофізичної» мовної гри Евклідівської геометрії. Цей приклад, я сподіваюся, 

достатньо висвітлює апріорно необхідний зв'язок між аргументацією, пов'язаною з 

дискурсом, та (цілком виправданим тут) апелюванням до епістемічної очевидності — 

зв'язок, який не розглядається в семантично орієнтованій логіці науки. Хоча еві-

денціальна свідомість, яка завжди є моєю свідомістю, не гаранту» інтерсуб'єктивну 

дійсність знання, звільнені від аргументативних вимог дійсності наукові мовні ігри 

повинні, зрештою, повернутися назад до тієї очевидності, яка, в принципі, може бути 

стверджена як дійсна кожним окремим членом спільноти інтерпретації в його або її 

(емпіричній або апріорній) евіденціальній свідомості. 

Тут слід особливо звернути увагу на те, що парадигмальна очевидність, 

відносно якої критицизм і сумніви Вітгенштейна знаходять опору в структурі мовної 

гри, зовсім не ідентична з досвідною реальністю епістемічної очевидності, але, вона 

може і мусить прямо вказувати на конвенції, що містяться в її основі. В ньому відно-

шенні заперечення Вітгенштейна на адресу Канта та Гуссерля цілком вірні: без 

посередництва них конвенцій епістемічна очевидність не могла б функціонувати як 

иарадигмальна очевидність мовних ігор. Однак, конвенції парадигмальної 

очевидності, як такі, не можна намагатися простежувати у зворотному русі до деякого 

довільною вирішення; як носії очевидності, що подасться в аргументації, вони 

повинні підлягати виправданню, хоча й опосередковано — наприклад, шляхом 

емпіричної верифікації теорій, які ними підтримуються через відношення до тієї 

вихідної (емпіричної або апріорної) евідешііальної свідомості, котрій вони 

намагаються дати переконливу інтерпретацію. З точки зору трансцендентальної 

прагматики мови, той факт, то евіденпіальна свідомість досягає інтерсуб'єктив-ної 

дійсності тільки як публічно підтверджувана парадигмальна мовна гра, показує, що 

надання підстав при аргументації 3 необхідністю примушує звернутися до 

епістемічної очевидності. 

Але. залишається далеко не з'ясованим питання, яким чином 

трансцендентально-прагматичне посередництво між філософією свідомості та 

аналітичною філософією мови надає аргумент на користь філософського 

обгрунтування. Справді, метасцієнтистське обгрунтування принципу фадлібілізму 

показало, що вся безперечна епістемічна очевидність повинна завжди розглядатися 
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як така, тільки відносно конкретних мовних ігор, які можуть трапсцендува-тися 

завдяки критичній рефлексії. Таким чином, виявляється, що на філософському рівні 

рефлектування дійсності, принцип (прогресивної) критики має пріоритет над 

принципом достатніх підстав саме завдяки зверненню до очевидності. Очевидність, 

яка припускається в спеціальних мовних іграх аргументації, розглядається як така, 

що принципово підлягає перевірці, — доки перманентна критика, яка має 

передбачатися у кожному специфічному контексті апелювання до очевидності, на 

рівні філософської рефлексії, яка транс-цендує усі специфічні мовні ігри, зберігає за 

собою останнє слово. У даному пункті ми повинні ще раз наголосити, що причина, 

чому позиція критики зберігає за собою останнє слово на (мета-сцієнтистському) 

рівні філософської рефлексії, полягає у тому, що існує філософська мовна гра. в якій 

увесь регіон дій всіх можливих мовних ігор може з самого початку бути дискусійним, 

і яка вимагає універсальної дійсності. (Вітгенштейн намагався мінімізувати цю 

вимогу через поняття простих сімейних «подібностей», що спостерігається між 

[мовними] «іграми»'14; а головний напрям аналітичної філософії науки, який включає 

Рассела, Карнапа і Тарського, виступає із запереченням імпліцитної 

самореферентності вимоги універсальної дійсності філософського дискурсу — хоча, 

починаючи і теорії типів Рассела, пі заперечення універсальної дійсності могли 

набувати артикульованих форм тільки піною самосуперечності. Що стосується 

критичною раціоналізму Поппера, незаперечно, що він може виправдати вимогу 

заміни постулату достатньої підстави принципом критики — але тільки через 

покладання апріорної вимоги універсальної дійсності в основу філософської 

аргументації. Однак тут ми обов'язково зустрінемося із новим ракурсом проблеми 

виправдання, у якому звернення до очевидності, що не підлягає сумніву і критиці, 

розкривається дещо іншим чином, ніж парадиг-мальна очевидність тих мовних ігор, 

яка мала розглядатися у філософії з можливістю перевірки і у міру цього 

припустимою до транс-цендентування. Зважаючи на твердження про кінцевий 

пріоритет критики — тобто, на той факт, що філософська рефлексія може і повинна 

розглядати всю парадигмальну очевидність як таку, яку, в принципі, можна 

перевірити, ми отримуємо звідси те положення, що філософська мовна гра мусить 

бути здатною звертатися до очевидності, яка принципово не ідентична будь-яким 

іншим парадигмам мовних ігор, котрі емпірично перевіряються. У цьому відношенні 

ми можемо надати аргументи на користь пріоритету філософського обгрунтування 

над принципом перманентної критики. 
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Філософське обгрунтування через траншендентально- 

прагматичну рефлексію умов можливості інтерсуб'єктивної 

дійсності філософської аргументації 

Перед тим, як я зроблю останню спробу показати неспірність певної 

парадигмальної очевидності у мовній грі філософської аргументації, я хотів би 

узгодити питання, чи може, і якою мірою, принцип фаллібілізму застосовуватися у 

філософській аргументації. 

По-перше, треба відзначити, що навіть логіко-математична дедукція може 

призводити до помилок та тривіальностей, оскільки, відносно її прагматичного 

димензіону, вона є процедурою, яку здійснюють «кінечні» люди, які можуть піти 

невірним шляхом. Зважаючи на це, я можу з задоволенням погодитися з критичним 

раціоналізмом в тому, що людський розум в його психологічному вимірі завжди 

здатний помилятися. Філософ також ніколи не може бути впевненим, що він 

уникнув помилки. Але це зовсім не означає, що має сенс відмовляти намаганням 

наводити аргументи або критику, яка завжди помилкова, або забороняти 

користуватися такими поняттями, як «аргументація» та «критика», які не гарантують 

інтерпретативну змістовність та безсумнівність. Більш важливим, ніж емпірико-

прагматичне визнання того, що навіть логіко-математична думка є завжди 

фаллібілістською, є трансцендентально-прагматичне розуміння того, що металогічне 

або метаматематичне доведення відсутності суперечностей в аксіоматичних логіко-

математичних системах є принципово незавершуваним. Свого часу, слідом за 

Гансом Ленком, я сприйняв цей момент як один із аспектів трилеми Мюнх-гаузена, 

що має відношення до дедуктивного виправдання філософського обгрунтування. 

Однак вже тоді я вказував, що він зовсім не зводить питання рефлексивного 

обгрунтування до абсурду, а швидше, реально стимулює його постановку. У 

нинішньому контексті проблеми я хотів би застосувати розуміння незавершуваності 

усіх доведень відсутносіі суперечностей як аспект рефлексивного 

трансцендентально-філософського убачання — тобто, мисленнєвого розгляду як умов 

можливості, так і меж об'єктивації аргументів в аксіоматизованих, так і 

формалізованих системах мови. 

Досить важко зрозуміти, яким чином такий мисленнєвий розгляд, за умов 

поширеної критики розуму, може підлягати перевірці у його трансцендентально-

філософському ядрі. Адже ніхто не знає точно, що належить до цього 
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трансцендентально-філософського ядра, а що належить до комплексу результатів, які 

підлягають перевірці засобами метаматематики та металогіки. За цих умов, транс-

цендентально-прагматична інтерпретація результатів металогіки та метаматематики 

може засвідчити загальну проблему трансцендентальної філософії, положення якої 

дещо відрізняється сьогодні від тієї, що була за часів Канта. Кантівська вимога 

остаточної повноти «системи чистого розуму» більш не може бути дотриманою; наше 

завдання полягає тепер у прогресивному розкритті трансцендентальних горизонтів, які 

робляться ширшими разом із розширенням людського знання, до якого ми 

звертаємося із запитанням щодо умов можливості. Але із цього зовсім не випливає, 

що принцип фаллібілізму та принцип віртуально універсальної критики, що є 

похідним від першого, могли б показати абсурдність постулату трансцендентально-

філософського обгрунтування або тієї функції, що може слугувати йому заміною. 

Про неможливість такої демонстрації свідчить той факт, що застосування 

принципу фаллібілізму саме приводить до чогось на зразок відомого «парадоксу 

брехуна». Якщо принцип фаллібілізму сам є схильним до помилковості, то саме тією 

мірою він є не помилковим, і навпаки. Таке застосування критико-раціоналістичного 

принципу фаллібілізму до самого себе навряд-чи може бути відхиленим критичними 

раціоналістами; точніше, тими, хто абсолютизує методологічний принцип 

фаллібілізму, тобто, поширює за межі його дійсного застосування до емпіричної 

науки як безглузде. З усією ясністю, якої тільки можна було б бажати, це випливає, 

на мою думку, з того, що панкритичний раціоналізм репрезентує ненадійну точку 

зору, або, точніше, явне перебільшення. Принцип фаллі-білізму та похідний від 

нього принцип критики є змістовно значущими і дійсними тільки у тому випадку, 

коли вони з самого початку обмежені в їхній дійсності, принаймні тоді, коли деяка 

філософська очевидність була відведена від будь-якої можливої критики—а саме, 

очевидності, на якій ці принципи безпосередньо базуються. У такий спосіб 

трансцендентально-прагматичний димензіон не підлеглих критиці умов можливості 

інтерсуб'єктивно дійсної філософської критики та самокритики виводиться на 

радикально інший шлях. Що це за умови? У цьому питанні, на мою думку, і полягає 

проблема філософського обгрунтування. 

Те, що принцип панкритичного раціоналізму не належить до поза-

критичних умов можливості філософської критики, можна побачити в успішній 

самокритиці панкритичного раціоналізму, засновником якої є В.В. Бартлі. Бартлі 

вважав безперечним, що логіка «також не належить до тієї тотальності... яка 
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підлягає доведенню з боку суб'єкта», відтоді, як «процедура критичної аргументації і 

логіка стали нерозривно пов'язаними»51. У критичній дискусії з Бартлі та Альбертом 

Ганс Ленк дещо уточнив спостереження Бартлі. Він заявив, що «принаймні, деякі 

логічні правила принципово виведені з-під раціональних перевірок.»52. Але більш 

цікавим для мене є те зауваження Ленка, що тут мають бути передбачені правила 

деякої мінімальної логіки, апріорі виведені з-під критики, оскільки вони самі 

аналітично прив'язані до ідеї інституту критики53. Отже, правила мінімальної 

логіки постають як такі, що належать до парадигмальної очевидності того 

інституту, або мовної гри, який може бути відкритим тільки в трансцендентально-

прагматичній рефлексії над умовами можливості самої критики. Я буду називати 

цей інститут трансцендентальною мовною грою. Відносно цієї мовної гри цитований 

вище вислів пізнього Вітгенштейна має безпосереднє відношення: мовна гра, як 

«система», належить «до суті того, що ми називаємо аргументацією»: вона є, так би 

мовити, «субстратом, в якому існують аргументи»54. 

Відкриття цієї системи аргументації трансцендентальною прагма-тикою 

забезпечує можливість філософського обгрунтування недедук-тивним шляхом, 

оскільки його парадигмальна очевидність саме такого типу, який не може ні 

піддаватися критичному сумніву — без перформативної суперечності — ні 

дедуктивно виправданим без припущення його як такого. Сучасна дискусія з 

проблеми обгрунтування, яка зазвичай орієнтується на аксіоматичні системи 

логіки, схильна інтерпретувати цю ситуацію іншим чином: вона розглядається тут 

як демонстрація такого типу очевидності — наприклад, самої логіки виправдання, — 

яка не може бути ні запереченою без внутрішньої суперечності, ні виправданою без 

рeitio principii. Таким чином, кінцеві, так би мовити, обгрунтування повинні 

замінюватися на деякі кінцеві рішення — дещо на зразок «самовпевненості розуму, 

як опозиції до скептицизму» (Штегмюллер)55, або як приналежність до «інституту 

критичної дискусії, що протилежний мракобіссю» (Поппер)56. Таке «розв'язання» 

проблеми філософського обгрунтування знову відсилає нас, як здається, до чисто 

логічного виникнення трилеми Мюнхгаузена, у визначенні її Альбертом, якщо 

опустити той факт, що Штегмюллер розуміє «звернення до очевидності» не, як 

«звернення до догми», але швидше, як необхідність будь-якого філософування, що 

не може бути запереченим без внутрішньої суперечності, але яке не може бути логіч-

но продемонстрованим без рeitio principii.  

Проте, в світлі нашої трансцендентально-прагматичної рефлексії, проблема, яка 
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представлена цими філософами, є результатом абсолютизму об'єктивації та 

екстерналізації процесу аргументування, який припускається вже самим 

аксіоматичним методом — тобто, «відчуженням» аргументів у синтактико-

семантично інтерпретованих реченнях та системах речень. Аналіз таких речень 

абстрагується від трансцендентально-прагматичного димензіону саморефлексії 

суб'єкта, що аргументує. За цим абстрагованим припущенням, вся парадигмальна 

очевидність трансцендентальної мовної гри (як, наприклад, дійсність мінімальної 

логіки) повинна, звичайно, мати статус припущень, які не перевіряються відносно 

будь-якого доведення. І спроба виправдання необхідності таких припущень повинна 

виглядати тепер поганою софістичною спробою доведення через удавання до 

запитання; на рівні абстрагування аксіоматизо-ваної системи речень немає різниці між 

довільно вибраними припущеннями і припущеннями, до яких слід удаватися при усіх 

можливих доведеннях, оскільки їх не можна заперечити без фактичн ї 

самосуперечності. Таким чином, філософія виглядає приреченою-на відмову від 

проблеми обгрунтування. Як доводить Бар-Хіллел, логічна семантика речень та 

системи речень може з'ясувати аргументацію повсякденної мови, інтегрованої на 

принципово прагматичних засадах, тільки непрямим шляхом; цей тип пояснення 

базується на абстрагуванні від прагматичного димензіону. Останній необхідно 

подолати, якщо аксіоматичні системи претендують на те, щоб бути перенесеними в 

контекст аргументації57. Тому редукція змісту філософського обгрунтування до 

дедукції речень із речень (або до методологічного доведення відсутності 

суперечностей у конкретних системах речень) здається мені неправомірною 

редукцією, що засновується на «помилці абстрагування», якою до недавнього часу 

була цілком пронизана синтактико-семантично орієнтована логіка наукового дос-

лідження. Саме тоді, коли ця логіка набуває абсолютизованого вигляду філософії 

аргументації, вона призводить до помилки абстрагування; вона виштовхує 

прагматичний димензіон аргументації, який не може бути об'єктивованим та 

формалізованим (наприклад, само-рефлексію учасників аргументації, яка виражена у 

перформатив-них актах стверджувальних висловлювань) у сферу емпіричної 

психології. Заперечення можливості впровадження філософського обгрунтування 

спирається на зміщення аргументації, яка вже першопочат-ково зв'язана з 

діалогічною ситуацією ствердження та спростування (яка слугувала Сократу 

основою філософування), та арістотелі-вською аподиктичною наукою, яка може 

слугувати лише органо-ном аргументації, очищеним від усіх можливих прагматичних 
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вторгнень58. 

Якщо ця помилка абстрагування стає рекурсивно зверненою, через 

схоплення трансцендентально-прагматичною рефлексією суб'єк-тивно-

інтерсуб'єктивних умов можливості інтерсуб'єктивно дійсної аргументації, тоді 

проблема філософського обгрунтування простає у зовсім іншому світлі. Усвідомлення 

того, що конкретна очевидність не може бути дедуктивно обгрунтованою без 

припущення наявності її самої (наприклад, парадигмальна очевидність мінімальної 

логіки в рамках все ще остаточно нез'ясованої трансцендентальної мовної гри) вже 

більше не слугує підставою для принципової неможливості філософського 

обгрунтування, але, швидше, рефлексивним, трансцендентально-прагматичним 

убачанням основ самої аргументації, які не підпадають під критику. Якщо, з одного 

боку, це припущення не може бути аргументативно опротестованим без актуальної 

перформативної суперечності, і якщо, з другого боку, воно не може бути 

дедуктивно обгрунтованим без формально-логічного реtitio principii,  тоді воно 

належить до тих трансцендентально-прагматичних припущень аргументації, які мають 

бути завжди (вже) прийнятими, якщо мовна гра аргументації повинна мати інтерпре-

тативну змістовність. Тому можна також назвати цей трансцендентально-

прагматичний аргумент в обгрунтуванні базисом критичної  аргументації відносно 

інтерпретативної змістовності конкретних практик. 

На мою думку, цей трансцендентально-прагматичний рефлексивний аргумент 

щодо філософського обгрунтування підтверджується і критичною, і водночас 

позитивною реконструкцією аргумента картезіанського сумніву. Так, наприклад, тут 

можна показати, що Декарт неусвідомлено підриває можливу значущість мовної 

гри, яку він використовує тоді, коли він погоджується в ході його методологічного 

сумніву з тим, що врешті-решт усе, що, як передбачається, є реальним, могло б бути 

тільки його мрією, тобто, тільки у свідомості. Якщо все те, що передбачається як 

реальне, є тільки мрія, тоді точна критична змістовність виразу «тільки мрія» (або 

«тільки в свідомості») не може бути позитивно ствердженою, оскільки він припускає 

як парадигмальну очевидність, що реальність не є тільки мрією (або тільки у 

свідомості). Однак, цей псевдоаргумент, який явно міститься у неправомірному 

абстрагуванні декартівсько-го методико-соліпсистського пошуку очевидності від 

апріорі мовної гри аргументації, може бути відкорегованим, як це було зроблено 

Пірсом та Поппером, у віртуальний універсальний сумнів (поданий у принципі 

фаллібілізму). Якщо дехто намагається здійснити таку корекцію, тоді одразу 
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картезіанський сумнів виказує належну йому вагомість, бо упевненість у «dubito, 

cogito, ergo sum» не може разом із ТИМ підлягати сумніву у сенсі віртуального універ-

сального сумніву всього, що, як передбачається, є реальним. Але, тоді, що є основою 

для упевненості у «сogito, ergo sum?» 

Вона не може засновуватися на тому факті, що (згідно з логічною семантикою) 

силогістичний висновок робиться від мислення до існування того, хто думає; це було 

показано у 1963 році Хінтіккою, який використав для свого доведення 

концептуальний апарат теорії мовленнєвих актів Остіна59. Вже Декарт неодноразово 

заперечував, що його соgito базується на такому висновку. Хінтікка, однак, 

експліцитно показує причину того, чому така інтерпретація неприпустима: у 

використанні силогістичного висновку від мислення до існування того, про що 

мислиться, існування того, хто мислить про це існування, повинно мовчазно 

передбачатися, щоб мати підстави відхиляти міркування деякої вигаданої особи 

(скажімо, Гамлета) як нерелевантні. Іншими словами, упевненість «соgito, ergo sum» не 

може бути логічно продемонстрованою будь-яким прямим способом. У цьому 

відношенні Декарт не надає ніяких філософських обгрунтувань, які могли б бути 

позитивно реконструйовані. Те, що особа, яка думає, також і існує, є, з точки зору 

формальної логіки, вимогою, яка, в сенсі дилеми Штегмюллера, не може бути ні 

запереченою без внутрішньої суперечності, ні продемонстрованою без реtitio principii; 

вона не може бути створеною у випадку вигаданої особи, наприклад Гамлета, а тільки з 

припущенням реально існуючого мислителя. Але саме за цих причин упевненість у «ego 

cogito, ergo sum» стає трансцендентально-прагматичною умовою можливості мовної 

гри аргументації, в наданому мною значенні. Як це може бути показане? Як 

доводить Хінтікка, мій сумнів або міркування гарантують постійність мого існування 

за наявності того факту, що, коли я здійснюю акт сумніву щодо власного існування 

— акт, який явно виражається в реченні: «Я сумніваюся (в даний момент) у тому, що я 

існую» — я спростовую смисл цього правильного речення для самого себе, і, 

фактично, для кожного партнера по діалогу60. Іншими словами, пропозиціональний 

компонент заперечується перформативним компонентом мовленнєвої дії, вираженим 

у такому самореференційному реченні. Неспростовна упевненість у «cogito, ergo sum» 

покоїться не на аксіоматично об'єктивованому дедуктивному відношенні між 

реченнями, але, швидше, на трансцендентально-прагматичному рефлексивному 

убачанні, який опосередковується завдяки актуальній саморефлексивності актів 

мислення та мовлення. 
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Хінтікка відзначає також, що не тільки твердження «Я не існую» спростовується 

думкою або мовленнєвим актом як її лінгвістичним виразом, але це також стосується і 

твердження «Ти не існуєш». Я повинний пояснити це таким чином: Дехто, 

використовуючи такий вираз, скажімо, в заклинанні, при вигнанні духовного приви-

да, не буде, чесно кажучи, заперечувати існування того об'єкта, який мається на 

увазі в акті цього твердження; швидше, він повинний буде відмовити адресату у 

видимості, тобто, він повинний буде рефлексивно визначати свій комунікативний акт 

як такий, що не здійснився. Я схильний убачати в цьому ознаку того, що неспрос-

товна упевненість у «ego cogito, ergo sum» не покоїться на первинності «внутрішнього 

досвіду», або «інтроспекції», як принципі окремої свідомості, як він стверджувався у 

картезіанській теорії «очевидності», аж до Франца Брентано; швидше, вона покоїться 

у первісності/первинності ситуаційного досвіду, який є водночас і комунікативним і 

рефлексивним, у якому актуальне саморозуміння (а з цим і еgo-свідомість) разом із 

розумінням існування іншого є першо-початковим — що переконливо підримується 

як Мідом, так і Гайдеггером. Ствердження особистого існування у перформативно 

зрозумілому «ego cogito, ergo sum» можливе тільки як розуміння з самим собою про 

себе, і воно є, так би мовити, складовою частиною віртуальної публічної дискусії — 

або, точніше, несамодостатнім модусом цієї дискусії, в якій я є іншим для самого себе. 

Вона є саме такою віртуальною публічністю, яка виказує себе у тому факті, що 

рефлексивна самовпевненість може ставати явною тільки з допомогою 

перформативного мовленнєвого акту. 

Тому, упевненість в «cogito, sum» не може розумітися так, як вона була 

подана Гуссерлем в «Картезіанських роздумах», тобто, так, що стає неможливим 

його формулювання у «комунікативній множині»61. При такому ероche 

«методологічного соліпсизму», в якому існування інших суб'єктів береться в дужки 

разом з реальним світом, очевидність картезіанського споглядання принципово не 

може бути сформульованою в значенні інтерсуб'єктивної дійсності філософського 

виправдання. Кожний із нас може побачити, з суб'єктивною очевидністю та з 

апріорно інтерсуб'єктивною вимогою щодо дійсності, що він не може сумніватися в 

існуванні його власного еgо без актуальної самосуперечності62. Оскільки Гуссерль 

принципово не може сформулювати це твердження в «комунікативній множині», він 

не може подавати для нашого пізнання результати своєї трансцендентальної редукції, 

або еросhе — як розумового споглядання, якому він надає статус безсумнівності — 

ізсередини нередукованої сфери чистого, інтенціонально-ноетичного, 
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конститутивно-смислового еgо та його ноематичних корелятів. Це можна 

сформулювати більш радикально: подібно до Декарта, Гуссерль не міг подавати 

навіть для власної свідомості беззаперечність своєї еgо-свідомості, у формі, яка була б 

для нього водночас інтелі-гибельною і дійсною, оскільки він не міг сформулювати це 

розумове споглядання як аргумент у рамках трансцендентальної мовної гри 

спільноти ідеальної комунікації. Отже, підсумуємо: поряд зі свідомістю суб'єкта, у 

fundamentum inconcussum критично реконструйованої і трансформованої 

картезіанської традиції філософського обгрунтування повинна бути припущена і 

мовна гра. У цій мовній грі разом із фактичною очевидністю роздумів про себе, як 

існуючого, припущені, у значенні парадигмальної мовно-ігрової очевидності, 

існування реального життєвого світу і існування спільноти комунікації. При цьому, 

першорядним за важливістю стає те, що картезіанське споглядання (усамітнене, яким 

воно фактично і є) повинне бути здатним на його постійну перевірку і при цьому бути 

також здатним на його підтвердження з боку спільноти комуні-кації, яка, в 

принципі, завжди є невизначеною. У принципі, така трансцендентально-прагматична 

версія картезіанського мисленнєво-го споглядання могла б бути дійсною тільки у 

формі апріорно конкретного і разом з тим апріорно інтерсуб'єктивного виправдання 

дійсності — навіть для людини, якщо б вона залишилася останнім представником 

спільноти комунікації і, таким чином, одинаком в емпіричному сенсі. Навіть ця 

людина мала б припустити (1), що повинна існувати спільнота реальної комунікації, і 

(2), що повинна передбачатися можливість необмеженої спільноти ідеальної кому-

нікації, — ці обидві, що здатні, в принципі, підтверджувати його конкретне 

мисленнєве споглядання63. 

Звідси я роблю висновок, що «вітальним елементом» філософської 

аргументації є трансцендентальна мовна гра, в якій, разом з деякими правилами 

логіки і припущенням існування реального світу, передбачаються також деякі, на 

зразок трансцендентально-прагматичних, правила або норми ідеальної комунікації. 

Індивід може зберігати у самотній думці апріорну упевненість про своє існування 

тільки через апелювання до цієї трансцендентальної мовної гри та її правил. Але це 

означає, що індивід не може увійти або вийти із «інституту» цієї трансцендентальної 

мовної гри критичної аргументації таким же чином, як і при участі в емпіричній 

«мовній грі» та «інститутах», що розуміються як «форми життя» (Вітгенштейн)64. 

Швидше, як успішно соціалізований homo sapiens, що володіє «комунікативною 

компетентністю»65, він з необхідністю конституюється як такий сущий, що 
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ідентифікує себе, в плані самовизначення, з спільнотою ідеальної комунікації, і який, 

разом із тим, імпліцитно сприймає трансцендентально-прагматичні правила 

комунікації як етично релевантні норми. Це не суперечить нашій здатності подавати 

свідомості розбіжності між нормативним ідеалом спільноти ідеальної комунікації та 

реальними ситуаціями дискусії. На мою думку, саме це вказує на можливість 

виявлення передумов трансцендентально-прагматичного обгрунтування етик, 

покладених в апріорі комунікації і передбачуваних раціональною аргументацією — 

або, більш точно, у суперечності (яке не може бути вирішеним формально-логічними 

засобами) між припущенням спільноти реальної комунікації (включаючи й нас як її 

реальні складові) і ситуацією спільноти ідеальної комунікації, яка з необхідністю є 

«контр-фактично антиципованою» у даному припущенні66. Відповідно до цих 

розрізнень, «інститут» трансцендентальної мовної гри постає суттєво відмінним від 

конвенціонально заснованих інститутів «мовних ігор», що підлягають емпіричному 

опису, або «форм життя», у вітгенштейнівському значенні67. Більш точно, перший 

інститут може бути охарактеризованим, як метаінститут усіх можливих людських 

інститутів68, оскільки він включає умови можливості прозорих і раціональних 

конвенцій («порозумінь»). Людина може вийти з цього інституту тільки ціною 

втрачання можливості її самоідентифікації як інтерпретативно значущої події буття 

— наприклад, при самогубстві, з причин екзистенційного відчаю або в 

самопошкодженнях, у патологічних процесах параноїдального аутизму. 

Таким чином, — роблячи кінцевий підсумок — таку раціональну форму життя, 

що пропонувалася Поппером69, неможливо отримати завдяки «ірраціональному 

вибору» оскільки будь-який вибір, який може сприйматися як інтерпретативно 

змістовний, вже припускає трансцендентальну мовну гру, як умову його 

можливості. Тільки при раціональному припущенні інтерсуб'єктивних правил, 

прийняття рішення, за наявності альтернатив, може розумітися, як і терпретативно 

змістовна поведінка. Із цього не випливає, що кожне рішення є раціональним, але тільки 

те рішення на користь принципу ле ітимації раціональної критики поведінки, яке 

узгоджується з пра илами, є раціональним апріорі. В цьому відношенні, рішення на 

к ристь «рамок» аргументованої критики або дискусії, якої вимагає оппер, може бути 

зрозумілим тільки як апріорі раціональне і обмірковане підтвердження 

трансцендентальних правил мовної гри, які завжди вже імгшщитно прийняті як 

дійсні. Таке рішення — вже навіть для-того, щоб бути повтореним знов і знов, 

особливо в «екзистенційно граничних ситуаціях» — насправді має інтерес до 
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реалізації розум 70. Однак, розум ніяким чином не потребує для себе того, щоб 

замінювати його раціональне виправдання на рішення, як того вимагає децизіонізм. Він 

завжди може підтвердити свою власну легітимацію через рефлексію відносно факту, 

який передбачає його саморозуміння саме за тими правилами, згідно з якими він 

здійснює актуалізацію цього факту. Попперівське твердження, що ірраціоналізму 

можна уникнут без самосуперечності, через те, що можна просто відмовитися 

сприймати аргументаціію71, є цілком хибним, оскільки умова уникнення 

ірраціоналізму фактично спростовує спробу відмовитися від Участі в аргументації — 

одне спростовує друге, через супроводжуючу перформативну дію. Актуальна відмова 

від участі в раціональній аргументації (або, повідомленні про саморозуміння) є, з 

другого боку, дуже серьсзною річчю, що, як здається, Поппер цілком 

усвідомлював; вона є актом самозаперечення і, навіть, більше того самодеструкції, 

на що я вже вказував". Але, навіть у цьому випадку, особа, яка приймає таке 

рішення, повинна припускати відносно себе принцип заперечення настільки, 

наскільки розуміє своє власне рішення як таке. У протилежному випадку, 

філософський децизіонізм (на якому, а кінцевому рахунку, засновуються поп-

перівські аргументи на користь критичного раціоналізму) не міг би впроваджувати 

акт заперечення розуму як інтелігибельну можливість людського вибору. 

Отже, підсумую результати моєї спроби метакритики критичного 

раціоналізму. Критичний раціоналізм не може послідовно дотримуватися 

принципу критики, як такого, що посідає місце принципу філософського 

обгрунтування, оскільки критика цього принципу — як і будь-яка змістовна 

критика — сама потребує виправдання. Виправдання принципу критики є, однак, 

можливим тоді, і тільки тоді, коли цей принцип не стає абсолютним — тоді і тільки 

тоді, коли він обмежений принципом самовиправлення критичного розуму через 

трансцендентальну рефлексію умов його власної можливості71. Позиція 

філософського обгрунтування полягає у рефлексивній — трансцендентально-

прагматичній, а не дедуктивній — аргументації, згідно з якою не можна, 

дискурсивно або практично, ні вирішувати, пі заперечувати правила 

трансцендентальної мовної гри, не передбачаючи вже наявність цих правил. 
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ставиться без особої поваги, не є необхідним для демонстрації мало придатності 

концепції мотиваційного відношення між експериментом та мовленнєвою 

артикуляцією... Поппер звертає увагу на той факт, що не тільки базові речення 

експериментального досвіду, але також і досвід як такий трансцендують наше 

миттєве тут і тепер». (Меікосіоіо&іе аЬ Егкепптівікеогіе. 2иг ІУізхтска/івіепге КагІЯ. 

Роррег [Ргапк/ип, 1967|. — Р. 156ГГ.). Як і логічні емпірики, Поппер неспроможний 

продумати концептуальні альтернативи до диз'юнктивно-логічного відношення між 

реченнями та емпірико-психологічними (зовнішньо-каузальними) мотиваційними 

контекстами, або між лінгвістично універсальним та долінгвістично евіденціальним 

досвідами. 1 за цією (номіналістичною) передумовою Поппер правий у відхиленні 
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психологізму «протокольних речень» як «протоколів досвіду» неопозитивізму. (Пор.: 

Логіка наукового відкриття. — Р. 95іТ.) Він не залишає собі іншої альтернативи, ніж 

простежити шлях від дійсності «базового твердження» до «базового рішення». 

Припустимо, однак, що наші евіденціальні досвіди є завжди лінгвістично 

інтерпретованими досвідами і як такі, трансцендують миттєві тут і тепер. Звідси випли-

вають дві речі: по-перше, їх очевидність, як залежна від інтерпретації, ніколи не може 

розглядатися як надійна; а по-друге, така очевидність може і повинна функціонувати 

як внутрішнє виправдання значеннєвого змісту наших, лінгвістично артикульованих 

виправдань досвіду. Звичайно, що ніхто не апелюватиме до такої емпіричної 

очевидності шляхом, яким психолог пояснює переконання людини емпіричною 

очевидністю як її причиною. Але кожний апелюватиме до неї при аргументації (а 

також і при критичній аргументації), як до свого суб'єктивного показання відносно 

об'єктивної очевидності. Поппер незнайомий з цією концепцією очевидності, яка 

передбачається трансцендентальною феноменологією. Швидше, він прирівнює (як це 

робить логічний емпіризм, тільки більш узгоджено, оскільки бере до уваги вердикт 

психологізму) «очевидність» у значенні теорії пізнання до очевидностей досвіду або 

очевидності почуттів, в смислі емпіричної психології (Роррег. — Р. 46ГГ. апсі Р. 

99ГГ.) — так, ніби-то очевидність не належить до необхідних, хоча й не достатніх 

умов достовірності також і психологічного знання. Якщо хтось редукує критерій 

істини (у смислі ніколи не надійного індикатора) або об'єктивну очевидність (яка, 

безумовно, повинна уможливлюватися у бутті через знання суб'єкта) до 

психологічного статусу суб'єктивно очевидного почуття, тоді, звичайно, стає 

необхідним замінити поняття буття будь-чого, що підлягає об'єктивному 

виправданню, поняттям безкінечного тестування або питання критиці. Але без 

припущення можливої очевидності, що має означати сама ідея виправдання або 

критики реально існуючого? Посилання на факт, що нескінченного регресу можна 

практично уникнути через прийняття децизіоністського рішення, навряд-чи може бути 

задовільною відповіддю на запит відносно позитивного значення критики. 

35.СГ. .Іогіп Зеагіе. — Зрееск Аса (СатЬгісіее, 1969), сЬар. 2. 

36. Я не можу тут зупинятися на тих консеквентностях, які виникають у 

філософії науки із поняття вплетеності очевидності в мовних іграх. Досить сказати, 

що для інтерсуб'єктивно дійсного знання емпірична очевидність більше не може 

вважатися вільною від базових інтерпретацій; тільки в переплетенні з мовними іграми 

вона може бути зрозумілою як прозора залежність від теоретично уточненого 
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використання мови. Ця залежність, що нею користуються послідовники Куна, 

особливо Фейєрабенд, веде до релятивізму мовних ігор або теорій, які Поппер 

вірно охарактеризував, як «міф про рамки». Вони є не тільки «іграми мови»; вони 

завжди перебувають всередині такої мовної гри, як трансцендентальна мовна гра 

спільноти необмеженої комунікації. 

37. СГ. моє видання С.5. Реігсе, І ипсі II (РгапкГиП, 1907 апсі 1970), зиЬіесі 

іпсіех. 

38.АІЬеП, Р. 14. 

39. С. 5. Реігсе, СоіІесГеа1 Рареп, 5 (СатЬгісі§е, МаззасЬизеііз: Нагуагсі 

иіпіуегзііу Рге58. 1933). §§ 265 апсі 376. 

 

40. За надання мені змоги користуватися цими неопублікованими матеріалами 

Вітгенштейна я особливо вдячний Дитеру Мансу. 

41.Ь. \УіПвеп$іеіп, Оп Сегїаіпіу (Меч Уогк). - Р. 114. 

42. Пор. із Л. Вітгенштейн, Філософські дослідження. (1Ме\у Уогк: 

Мастіііап. 1958: ігапз. АпзсотЬе), § 50: 

«Існує одна річ, про яку не можна сказати, ні те, що вона має довжину 1 метр, 

ні те, що вона не має довжину 1 метр, і цією річчю є еталонний метр у Парижі. 1 чим 

ми не приписали їй ніякої екстраординарної властивості, але тільки позначили її 

особливу роль у мовній грі вимірювання — як правило метра. Давайте уявимо собі, 

що подібно до еталонного метра в Парижі зберігаються і виміри кольору. Тоді ми 

даємо визначення: «сепія» означає колір еталонної сепії, яка зберігається там у 

герметично закритому вигляді... Ми можемо висловити це таким чином: «Вказаний 

вимір с інструментом мови, яка використовується при описі кольору... Те, чому дещо 

виглядає так, як воно повинно виглядати, для того, щоб існувати, — Це належить мові. 

Такою с парадигма нашої мовної гри; дещо, з чим робиться порівняння». 

А також, § 300: 

 

«Треба сказати, що вона (мовна гра — прим, перекл. В.К.) є не тільки 

зображенням поведінки, яка становить частину мовної гри у вислові «він відчуває 

біль», але також зображенням болю. Або, інакше, вона є парадигмою не тільки 

поведінки, але також і болю». 

Із прямим посиланням на апріорність конкретних переконань у «Зауваженнях 
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до основ математики» (Охіотб, 1956, р. 30(1.; Ігапз. Ап$сотЬе) є таке: 

Звідки надходить відчуття того, що «біле є світлішим за чорне» виражає дещо 

про сутність цих двох кольорів? ... Чи не є це подібним до такого: зображення 

чорного і білого клаптика слугує нам водночас парадигмою для того, що ми розу-

міємо як «більш світле» і «більш темне» і, парадигмою для «білого» і для «чорно-

го»... Такий зв'язок, зв'язок парадигм та імен, полягає в основі нашої мови. І наше 

судження є нетемпоральним, оскільки воно тільки виражає зв'язок слів «білий», 

«чорний» та «світліший» з парадигмою. 

43. Вітгенштейн, Оп Сегіаіпіу, § 114 

44. Про те, що неможливо піддати інтерпретативно змістовному сумніву 

реальний зовнішній світ в цілому, можна також переконатися, виходячи з точки 

зору пізнього Вітгенштейна. Не можна разом із Декартом змістовно аргументувати, 

що все, що передбачається як зальне, є врешті-решт лише моєю уявою (або лише 

у свідомості), оскільки вираз «лише моя уява» (або лише у свідомості) є 

змістовно значущим тільки в рамках мовної гри, в якій передбачається, 

парадигмально, що не все, що припускається як реально існуюче, є лише моєю 

уявою, або лише в свідомості. 

45. АІЬегі. - Р. 47. 

46. Про це, див. мій «Вступ» до С. 5. Реігсе, 5скгі/іеп Я (Тгапкшп. 1967). — Р. 

123ЇГ. 

47. Не може існувати формалізована теорія рефлексії, формалізована в смислі 

аналітичної логіки науки (не існує «символічної моделі» рефлексії). Це показав 

Г.Фрей, виступивши проти заклику до тотальної об'єктивації людської свідомості та 

її відповідного кібернетичного моделювання. СГ. О. Ргеу, ЗргасИе — Аивіїтск без 

Вемиххіхеіпх (§\иіі%агі. 1965), р. 37ГГ,. і «Зіпсі Ье\уи55ізеіпзапа1о§е МазсНіпеп 

Мо§1ісН?» в Оепегаіе Зішііпт. \о\. 19 (1966), стор. 191-200. Лише при такому підході 

ми маємо трансцедендентно-філософське знання відносно теоретичної дистинкції 

між деяким уявлюваним рівнем метамовної ієрархії і рівнем рефлексії філософських 

речень — і це знання може бути по-філософськи експліковане. Див. пояснення «само-

стратифікації» розуму та мови у Теодора Літта: Оепкеп ипа" 5еіп (Зшщап, 1948). 

48. Див. мою статтю: «Згіепіізтиз огіег Ігапзгепсіепїаіе Негтепеиіік? 

2еісЬепІнтерпретація 2иг Рга§е пасії (Зет ЗиЬуекі дег в сіег Зетіоіік сіез 

Рга§таіі$ти$», іп Негтепеиіік ипа" Оіаіекіік, Резіїскгі/І хутряному Н. С. Сас/атег, УОІ. 
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1, есі. К. ВиЬпег та ін. ТиЬіп§еп, 1970); а також ТгапБІогглаііоп сіег РпііозорЬіс сіег, 

А'.-ІНіНіп^сп, 1970), тепер також у ТгапзГоппаїіоп сіег Рпі1о5ор1ііс сіег, К.-О. Аре!, 

УОІ. 2, стор. 173-219. ДИВ. експлікацію «дискурсивної» теорії істини Габермасом у: 

«Ц*'акгкеіі$іксогіеП,» іп \¥ігкНсккеіІ ипсі Яе/Іехіоп, Резізскг'ф/иг IV. Ескик 

(Рш11ііг§ег, 1974), рр. 211-265. Див. також мою статтю: «С. 5. Реігсе апсі Ро$і-

Тагзкіап ТгШп,» іп Тке Яеіеуапсе о/ С. < Реігсе (Ьазаііе, 1983), рр. 139-223. 

49. СГ. \УШ£еп5Іеіп, РИіІозорИісаі Іпуезіі^аПопі, § 65ЇЇ. 

СГ. Мах РІапск, «КиззеП'з РНііозорНу оГЬап§иа§е,» іп Тке Рпіїоюрку о/Яегігапа' 

Км-Н, ссі. Р. А. Зспіірр (Еуапзіоп, ІПіпоіз, 1944), рр. 227-255, а також мої 

зауваження щодо «паралінгвістичних» інтродукцій до розуміння філософії згідно 

з парадигмою конструктивної семантики. 

51. Вапісу. - Р. НІігГ. 

52. І.спк. - Р. 105гГ. 

53. І.спк. - Р. 107ЇГ. 

54. Мїщепзіеіп, Оп Сегіаіпіу, § 105. 

55. И'Зіевгпіііісг, Меіаркузік. Зкерзі.ч, ІУі.ч.чгпзсИа/і. 2псІ ссі. (НЄІСІЄІЬЄПІ. 

№\У Уогк. 

У) р. 169. 

56. К. Роррег, Відкрите Суспільство і його противники (Ргіпссіоп, 1950), р. 

4131Г. 

57.ДИВИТИСЯ коментар 30, вище. 

58.Цікавим прикладом однієї з перших антиципацій такої плутанини та 

сучасної редукції філософії до логічної семантики є текст, який приписується 

коментатору Аристотеля Аммонію Теофрасту: «З того часу дискурс (ІО^ОЙ) має 

подвійне відношення... одне до слухача, для якого це має значення, друге до речей, 

відносно яких промовець бажає справити у слухача переконливе враження; поетика 

та риторика зорієнтовані на відношення до слухача...тоді як увага філософа особливо 

зосереджена на відношенні дискурсу до речей, через спростування неправди та 

демонстрування істини». Див. АттопіиБ, АгШоіеІі.ч Ое Іпіегргеіаґіопе 

Соттепіагіит, еа". Ви$5е (Берлін, 1887), р. 365ГГ Логіка мови в логічному емпіризмі 

відновила цей розподіл, поклавши на місце поетики і риторики емпіричну 

прагматику. Та оскільки сучасному лінгвістичному аналізу передувала 

трансцендентальна філософія суб'єкта, що пізнає, то сьогодні ми повинні зайняти 
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таку позицію, щоб побачити, що цей розподіл є неповним у відношенні до 

суб'єкта, що інтерпретує. Звичайно, що досягнення цієї повноти не може бути 

здійсненим завдяки трансцендентальній філософії свідомості, яка — подібно до 

кантівської —взагалі відносить мовний дискурс до «антропології з прагматичної 

точки зору.» 

59. -І.Ніпхікка, «Со§ІЮ, Ег§о Зит: Іпґегепсе ог Регіогтапсе», 

Ркіїозорпісаі ЯЄУІЄН> 

71 (1962), рр. 3-32. 

60. Аналогічним чином, як показує Штегмюллер, це стосується кожного 

перформативного акту, що дає йому підставу претендувати на дійсність його тези 

«щопроблема очевидності абсолютно нерозв'язна» (5іс§ітш11ег, р. 168), що 

існуванняочевидності є необхідною умовою можливості інтерпретативно 

змістовної аргументації. Природно, це не заперечує його спостереження, що 

існування очевидності не може демонструватися (тобто, логічно виводитися) без 

потрапляння у логічне коло. Але це свідчить про те, що редукція проблеми 

виправдання до можливості логічної демонстрації в рамках об'єктивованої 

синтактико-семантичноїсистеми речень приводить до «помилки абстрагування», 

якщо вона сягає рівня проблеми філософського обгрунтування. Безпосередньо для 

самого Штєгмюллера стає очевидною неможливість уникнення введення димензіону 

трансцендентальної прагматики. Він вводить його, фактично, вже тоді, коли 

робить висновок, що аргументуючий суб'єкт зустрічається з дилемою: існування 

очевидності не може бути ні запереченим без самосуттеречності, ні 

продемонстрованим без реііііоргіпсіріі,— чим примушується до «дораціонального 

рішення відносно достовірності». Од нак такий спосіб введення димензіону 

прагматики без підтримки трансцендентально-прагматичнї рефлексії приводить 

його до втрачання того моменту, що рефлексивне убачання того, що існування 

очевидності є умовою можливості аргументації (яку не можна ні заперечити без 

внутрішньої суперечності ні логічно продемонструвати без реііііо ргіпсіріі) — як 

зважування на прагматичну ситуацію аргументації -здійснює цим самим 

лозараціональне вирішення на користь припущення про цілковиту 

непотрібність/надмірність очевидності. У ньому як трансцендентально-

прагматичному рефлексивному убачанні, не ставиться питан ня про деяку 

формально-логічну дилему, але йдеться про необхідну умову можли вості 

виконання акту аргументації.  
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Р. Ніі55егі, Саґіешп Меіічаїюпі, Ігапі. О, Саігпі (ТІіе Най'";- 1973), рр. І Я-19. 

    Кожний може спостерігати невизначеність у судженні Гуссср.ія (НииегІ     

стор 20 211: «...це «феноменологічне еросНе» або «взяття і) лужки» об'єктивного    

світу... але не залишає нас без усього, що протистоїть нам. Навпаки, разом із    цимми 

також і дещо отримуємо у володіння; і те, що ми (або. кажучи більш точно, щоЯ. якин 

розмірковує) набуваємо завдяки цьому, це с наше чисте існування із усімачистими 

суб'єктивними процесами, що його складають і усім, що в них мислиться  універсум 

«феноменів* у феноменологічному сенсі» {курсив мій, К.-О. А .), 

63. Коли Гуссерль декларативно заявляє, що «через мос існування, через мій 

досвід, міркування, оцінювання та дії. я не можу ввести інший світ, ніж той, що 

даний у почуттях і прийнятнії мною у цьому статусі як світ сам по собі» (р. 2 і), він 

не помічас мовно-ігроау, апріорну передумовленість його мислення, як ніди-то 

череп скло — так само, як Декарт на початку епохи «філософії самовиправлення» не 

помічай передумову «очевидності самосвідомості і". Звичайно, якщо всю ию епоху ми 

будемо розглядати як помилкову, через ПОМИЛКОВІСТЬ ЇЇ рефлексії над суб'єктивними 

умовами можливості епістемічлої очевидності — як це нещодавно зробив Всрнср 

Бекер, дослідивши деструкції в історії трансцендентальної філософії з позиція 

«критичного раціоналізму» (УУ. Всскег. ЗеІЬзІке-я'икічеіп ипе/ Зрекиїаіюп. 2иг 

Кгіїік йег Т'гатгеіійепШркіІоюркіе |ТгеіЬиге. 1972) — тоді, на мою думку, ми // вьі 

плески в аем из ванни вместе с водой и ребенка// Не існує прагнення до очевидності, 

або деякої «моделі рефлексії» (ВесКсґ). яка має бути відхиленою з позицій 

критичної дискусії. Тим, що мас бути відхиленим, с, швидше, 

зміщування/переплутанняі?) рефлексії над дійсністю з достеменним знанням ок-

ремої сфери буття (як це мало місце у Декарта та Гусссрля), або із знанням як 

таким, у цілому (як, наприклад, в німецькому ідеалізмі), а також змішування акту-

альної очевидності (для моєї свідомості) з інтерсуб'сктияноіо дійсністю знання. Але 

мені здасться, що ці змішування можуть бути розплутані і, більш того, їх взагалі 

можна уникнути через трансцендентальну прагматику мови. Як приклади перекон-

ливого розв'язання гуссерлівеької апоретики див. також: Н. Коивсз, «Еїісіепг ипсі 

5оІір5І5Іпи5 іл Никеїіз *Сагіс5іаііІ5спГл МесШаіюпсп,'» іп Р/и/аюркіхс/іе 

ЕкдеНшцру/ізепіскіф, Геяж/ігф$іг .1'. ЗсИаа/, есЬ. V. Р. ІЧ'ісЬеІ, О. Ьеіїевап§ 

{РгапкСигі, 1971). 

64. У цьому відношенні я маю не ТІЛЬКИ дещо додати до цих, непідлеглих 

крипті правил - інституту раціональної критики», що були охарактеризовані Гансом 
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Ленком, але й «драматизувати» їх, якщо скористатися виразом Г. Альберта, в 

трансцендентальній філософії «Правила і власне ідея (або інститути)» раціональної 

критики с, на мою думку, не тільки «зв'язаними між собою завдяки лінгвістичній 

конвенції» ([.елк, р. 108). але сама лінгвістична конвенція є у даному випадку лише 

"конвенціональною реалізацією» правил, які тільки і роблять можливими 

експліцитні конвенції («порозуміння/погодження»). Для мене очевидно, що іде» та 

інститут раціональної критики є не тільки історичною формою життя серед інших 

можливих форм ЖИТТЯ — але в формі зрозумілій нам. вони були покладені п 

основу, тобто, конвенційно реалізованими вже в античній філософії. Цілком 

МОЖЛИВО, що інститут раціональної дискусії сприяв реалізації кото мрієш, але 

очевидно, що це могло відбуватися тільки через те, що ная чином створювалися 

фундаментальні умови для Інтерпрегативло змістовної інтвракцй між людьми та між 

формами життя У будь-якому випадку, сьогоднішня ситуація Є такою, що не тільки - 

поняття раціональної критики здатні не зрікатись себе- (Ьяік, Р 104), але також і ми не 

можемо іріклтися їх, не зрікаючись самих себе ЯК людей, кажучи без будь-якої 

патетики Природно, це зовсім не означає, що всі люди повинні бути філософами 

(м академічному значенні) чи навіть послідовниками критичного раціоналізму. 

65. СІ. і. НаЬегтав, »\'огЬсгеіісіісіс Встегкипееп ги еіпег Тпео;іе <1ег 

коштипікаїіїеп Котреіепга, в .1. ВаЬегтк єна1 N. 1-иЬтапп. ТНеогк дег  

Про таку спробу доведення цієї програми, див. мою працю «Апріорі спільноти 

комунікації та основи етики», у: Тгапфгтаїіоп ііег Ркііозоріїіе, \а\. 2. стор. 358- 

66. 435.(Див.: "Апріорі спільноти комунікації та основи етики» // Сучасна 

зарубіжна 

філософія. Течії і напрями. — Київ 1966 С 359 - 421. Прим, перек.і. В.К.) Дивіться 

також, там само. (р. 397ГГ.) мої заперечення щодо пропозиції Альберта розглядати 

конкуруючі системи моралі по аналоги І емпірично фальсіфікуімими теоріями науки. 

Адже, такий підхід завжди вже, фактично, припускас етичну норму. 

67. СГ. мос і'ссе. »Оіс КотшиїіікаїіоііівстсіПйсНаП аіз ігапїгспсіспіаїс УогащБСІгипе 

йег 5о2ІаІ«І55ЄЛ5сЬаЙЄп,» іл Тгапфгчшііші /Ісг Ріиіохоркіе, УОІ. 2, рр. 220-263. 

 

68. СГ. мос ессе, «Апіоісі ОсМсіі5 "РМІо$ор)Ііс сіег Іп5(іішіоііел" илсі сііе 

МеіаіпїІІ'ичоп сіег 5ргас(іс,° іп Тгапфгтиіюіі дгг Ркііачоркіс, \сЛ. І, рр. 197-221.. 

69.СІ коментар 6, вище. 
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70. У цьому підношенні полпсрівська прихильність до волюнтаристської 

традиції — від Дунса Скотта до Канта — {Відкрите суспільство ти його вороги. 

(Ргіпсерюп, 1950, р.780) с виправданою, але тільки через те, що обов'язок вольайого 

вибору на користь реалізації розуму не с безпосередньо СИНОНІМІЧНОЮ З 

встановленням його рефлексивного самовипрандання через леиизюністськс «5іс УОІО, 

5Іс .іиЬсо; 5ісІ рго гаїіопе VоIиґ1^а5. Проте така позиція повинна, як мені здасться, 

надавати докази не тільки проти попперівського децизіонізму, але також і проти 

аргументу Габермаса стосовно кризи легітимації (іецШтаііоп Ста, Постом 1975, рр, 

158-159 І Між тим, я погоджуюся, — оскільки тут навряд чи слід на цьому 

зосереджуватися — цілком і повністю і тією концепцією Габермаса, що ми як людські 

істоти (тобто не тільки як здатні до аргументації, але також і діючі істоти) завжди 

імпліцитпо визнаємо дійсність норм реальної комунікації через контрфактичну 

антиципацію ситуації ідеальної комунікації. Проте мені дасться необхідною вимога 

того, щоб трансцендентальна рефлексія щодо даного «факту розуму», ставала 

посередником для рефлексії аргументації умов можливості його практичної реалізації. 

Адже тільки в зв'язку з аргументативним дискурсом умови можливості кожної 

інтерпретативно змістовної дії можна прояснити і розрізнити (в межах мовної гри) 

усі наші конвенції. Та більш важливим с те, що рефлексія відносно етичних 

принципів, які ми завжди з необхідністю визнаємо, не усуває необхідність 

обережного і наполегливого ствердження (поноіілкшаного знову і знову) цього 

визнання, в сенсі зобов'язання шоло реалізації розуму Така вимогливість не є. на 

мою думку, свідченням про «залишковий деиизіонізм-. як заявляє Габермас, але 

швидше вимогою щодо перевірки па дійсність обов'язкової функції доброї волі, в 

сенсі етичної єдності знання та інтересу. 

71.Роррег, Відкрите суспільство ти іи/гч нироги. — Р. 7К0 

72. Деничіоністське вирішення проти реалізації розуму не означає, як правило, 

заперечення в принципі дійсності трансцеїшептально-прагматичних правил 

раціонального дискурсу. Але, якщо зупинитися лише на вимогах бути звільненим — 

цс віддавати бісові живитися на цих речах, як воно завжди і було. 

73.Те, що це вирішальним чином залежить від послі до в пост і кроків 

трансцендентальної рефлексії, проявляється у досить цікавій формі н дилемі чистого 

конструктивізму гфлапгепської школи. Хоча Пауль Лорснцеп намагався роін'язати 

проблему філософського обгрунтування через реконструкцію кап гіпсі.кої 

трансцендентальної філософії, цін  вважав І;і необхідне припустити, що -акт віри» мас 
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бути вхідною точкою, оскільки «термін «виправдання» мас сенс тільки ПІСЛЯ того,  

74. Однак реальна проблема (яка, вочевидь, аналогічна до попперівської) вини-

кас. на мою лумку, тільки толі, якщо відмовитися ніпнан.тт трансцендентальну 

рефлексію (відносно тих принципів, які з необхідністю повинні завжди вже бути 

прийнятими) легітимною дією в філософській грі аргументації, або просто 

пропустити цю можливість. Це здасться мені типово модерним концептуальним 

примусом: прагнути практично .пшсіповати кантівську конерніканську 

революцію, і водночас намагатися розпочнім™ безпосередню конструктивну дію. 

Однак для того, щоб мати змогу подати логічну конструкцію, як реконструкцію 

нашої компетентності, ми повинні спершу рефлектувати відносно тих, хто не 

здатний піддавати інтсрпретативно змістовному сумніву умови можливості дійсної 

критики, що імллщитно притаманні траненс і (дентальній мовній грі. Тільки цей акт 

трансцендентньно-філософської рефлексії ілхищас нас, з одного боку, від «рамок» 

релятивізму, ЯКИЙ засновується па ревізіонізмі, а з другого боку, РІІД натуралістичної 

абсолютизації емпіричної критики ідеології в самій саморефліжсії, як самовикритті 

(у значенні "нічого окрім» редукціонізму дев'ятнадцятого століття). Про розрізнення 

між трансцендентальною рефлексією та критичною саморефлексією, див.: І, НаЬсппаз, 

*МасЬ*ог1' до рарегЬаек видання Erkenntnis und Interesse (Frinkfurt, 1973), р. 411 ff.   

 


