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Майкл Дамміт 

ВСТУП 

Для Майкла Дамміта «аналітична філософія» — це філософія, що з'явилася після 

Фреге. її епохальні гідності створили, нарешті, можливість дати позитивну відповідь на 

скандальне питання, яке мучило Канта: «Чи можливий прогрес у філософії?». Фреге, 

фактично, продемонстрував, що на епістемологічне питання можливо відповісти за 

допомогою успіхів у «логіці» і таким шляхом остаточно прояснити об'єкт і підхід, 

властивий філософії: аналіз «мислення» за допомогою аналізу мови. На противагу 

авторам, які подані у першій і третій частинах цієї книги, Дамміт розглядає революцію, 

здійснену Фреге, такою, що гарантує філософському аналізу право мати сильну 

претензію на «систематичне» дослідження — дослідження з загальноприйнятою 

методологією, загальноприйнятим критерієм успішності і, отже, масою певних 

результатів. 

У наведеному тут есе Дамміт пропонує теорію значення як prima philosophia, 

тобто як ту частину філософії, що лежить в основі всього пізнання і забезпечує йому 

універсальні підстави. Мета такої теорії значення, пояснює він нам в іншому есе, 

опублікованому в тому ж році, полягає у тому, щоб «пояснити, як працює (дана) мова, 

тобто, як користувачі цієї мови комуніціюють із її допомогою: слово «коммуніціювання» 

тут має значення, не більш точне, ніж будь-яке інше слово, яке виражене за допомогою 

одного або декількох речень мови. 

Теорія значення є теорією розуміння. Ця теорія покликана відповісти на 

запитання: «що саме знає хтось, коли він знає мову?». У цьому є очевидна близькість до 

мети Девідсона — «відновити структуру найбільш витонченої здатності — здатності 

говорити і розуміти мову». Теза про близькість названих авторів поширюється і на їхні 

позиції щодо питання про фундаментальну важливість поняття істини Фреге для такої 

теорії. Проте розходження між ними не менш важливі. Насамперед, Дамміт не заперечує 

використання терміна «це істина» як неекспліцитного терміна, котрий якось «уже 

зрозумілий»; такий термін повинен бути пояснений, швидше, усередині теорії значення. 

Відповідно, він бере під сумнів і адекватність істинно-обумовленої семантики, а також 

об'єктивістське поняття істини, на якому вона базується. Замість цього «істина» повинна 
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бути пов'язана з епістемологічними поняттями, подібними до таких, як «виправдання» і 

«твердження». Інакше кажучи, Дамміт чинить опір розгляду умов істинності як «умов, 

об'єктивно й однозначно пов'язаних з кожним реченням, незалежно від нашої 

спроможності знати, чи є речення істинним, чи воно є помилковим». Умови істини 

стандартного типу є очевидно-трансцендентними; вони не мають необхідного 

відношення до того, що користувачі мови можуть знати. Але тоді постає питання, як 

можливо те, що вони істотно занурені у знання користувача мови про його (або її) мову? 

Деві-дсонівське неепістемічне поняття про істину повинно бути замінено епі-стемічним. 

«Умови верифікації», наприклад, можуть бути усвідомлені користувачем мови і, звідси, 

вони є можливими кандидатами на статус виконавців ролі базису для теорії значення, 

котра реконструює практичну здатність користувачів розуміти мову. Цей тип теорій 

значення підтримує інтуїцію, яка приховується за тезою Вітгенштейна «значення знака — 

це його використання», проте без залучення вітгенштейнівського радикального висновку 

про неможливість філософської теорії мови. 

Слідуючи цьому розумінню, Дамміт очікує від систематичної теорії значення того, 

аби вона пояснювала як «дієвість», «ефективність», так і «смисл» речень. Хоча ми і можемо 

відокремити аналіз мови від аналізу нелінгвістич-ної діяльності, з котрою пізній 

Вітгенштейн вбачав нерозривну зв'язаність мови, проте ми не можемо дати пояснення 

здатності говорити і здатності розуміти мову; ми не розуміємо різноманітні дуже загальні 

типи мовних дій, здійснюваних за допомогою проголошення різноманітних типів речень. У 

результаті ми маємо експліцитне пояснення імпліцитно зрозумілих «конвенційних 

принципів, котрі керують практикою говоріння (дана мова)». Це буде містити в собі як 

«прагматичні», так і «семантичні» міркування. 

При всіх розходженнях між Девідсоном і Даммітом, останній погоджується з тим, 

що теорія значення перетворює традиційні проблеми метафізики, як на це натякає назва 

його лекції, присвяченої Вільямові Джей-мсу _ «Логічний базис метафізики». Перевага 

його уніфікованої антире-алістської філософської програми полягає у тому, що ця 

програма, як він сам пояснює нам, — «повинна продемонструвати, що теорія значення 

міститься в основі метафізики». Оскільки «сутність мислення повинна полягати 

винятково у комунікації за допомогою мови, остільки лише за допомогою аналізу мови 

ми можемо аналізувати мислення і реальність, репрезентовану у мисленні. Цим засобом і 

всупереч багато чому в сучасній аналітичній філософії, яка розвивається з часів Фреге, 

Дамміт ще раз пропонує нам парі, що претензії на істину великих систематичних мисли-

телів Модерну можуть бути оцінені «науково». 
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Майкл Дамміт 

ЧИ МОЖЕ АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 

МАТИ СИСТЕМАТИЧНИЙ ХАРАКТЕР І ЧИ ПОВИННА 

ВОНА МАТИ ЙОГО? 

 

Термін «аналітична філософія» позначає не школу, а сукупність шкіл, 

котрі розділяють певні базисні передумови. Проте зазначені школи різняться між 

собою з багатьох питань. Як у будь-якій іншій течії, найбільш гострі дискусії 

розпалюються всередині неї. Коли наприкінці 1940-х я був студентом в Оксфорді, 

найбільш значущим був вплив Райла. І незважаючи на той факт, що Райл починав 

свою кар'єру як прихильник філософії Гуссерля і в 1929 р. опублікував критичний, 

високопрофесійний огляд гайдеггерівської праці «Буття і час», головним 

ворогом «аналітичної філософії» наприкінці 1940-х був не Гайдеггер; Гайдеггер 

був занадто кумедним, занадто абсурдним, щоб серйозно розглядатися як 

представник філософії в Оксфордському університеті. Швидше, таким ворогом 

був Карнап: він був саме тим, хто для Оксфорда часів Райла слугував втіленням 

філософської помилки. Більше того, він фігурував як представник помилкової 

філософської методології. Звичайно, той Карнап, якому нас учив Райл був 

карикатурою реального Карнапа. Проте відповідно до моїх упереджень, протягом 

багатьох років я віддавав перевагу вивченню не його праць, а праць Карнапа. 

Ніщо не може більш ясно проілюструвати контраст між тією атмосферою, в якій 

виросли британські філософи і той дух, в якому розвивалися американські 

філософи того ж покоління: оскільки у СІЛА Карнап сприймався як лідер 

аналітичної школи від Куайна й аж до тих дослідників, філософське формування 

яких визначив Карнап і чиє мислення можна зрозуміти тільки як результат 

темпераментного зусилля поліпшити і виправити фундаментальну доктрину 

Карнапа. Розбіжність між традицією аналітичної філософії, яка розвивалася по 

обидва боки Атлантики, безпосередньо стосується питання, що ми тут 

досліджуємо. Безглуздо адресувати запитання «чи може аналітична філософія 
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носити систематичний характер?» до автора «Der logishe Aufbau der Welt»: і хоча 

декілька американських філософів наслідували Карнапа настільки ж старанно, як 

Нельсон Гудмен у «Структурі явища», проте багато погоджувалися з тим, що 

філософія (як і думав Куайн) є однотипною з природничими науками як частина 

єдиного інтелектуального підприємства. У тому колі англійських філософів, який 

очолювався пізнім Вітгенштейном або Остіним, могла бути тільки одна відповідь: 

«Немає». Для них претензія філософії мати систематичний характер є споконвіч-

но помилковою, заснованою на тотальному нерозумінні характеру предмета. 

Думка про те, що філософія не наука, яка згодом набула статусу 

фундаментального відкриття, була проголошена Вітгенштейном в його Трактаті. 

Слово «наука» тут розглядається в найбільш загальному плані; воно позначає 

будь-яку дисципліну (історію мистецтв, наприклад), метою якої є істина. Згідно 

з Вітгенштейном, як пізнього, так і раннього періодів, предметом філософії є не 

це. Мета хімії — знайти хімічну істину, мета історії — історичні істини. Проте 

позитивним результатом філософування є не деяке число істин, невідомих 

раніше. Предмет філософії не є утворення істинного знання найзагальнішого 

типу, не істина як результат раціоналізації. Предмет філософії — ревізія певних 

типів .нерозуміння, що корениться в наших власних поняттях, концепціях, а отже, 

і нерозуміння нашої мови, оскільки концепція — це частина деякої мови. Людська 

мова — надзвичайно складний інструмент. І саме тому, коли ми намагаємося 

пояснити, як вона працює, ми робимо багато помилок. Оскільки наша природа 

рефлексивна, ми намагаємося пояснити усе, що ми бачимо. Нам не достатньо 

просто використовувати мову в повсякденному житті. Ми намагаємося знайти 

загальні принципи її функціонування. Коли ж ми помилково думаємо, що мова 

— це зовнішнє убрання думок, і намагаємося зірвати покров і проникнути 

всередину думки, ми уподібнюємося до дикунів, котрі намагаються розібрати 

машину, дії якої вони не розуміють. Ми продукуємо фантастичні концепції про 

те, як працює наша мова. Як і всі наші думки, ці помилкові концепції втілені в 

засобах нашої мови, але мова при такому її вжитку перестає нормально 

функціонувати. Навіть тоді, коли помилкові висловлення заміняють на істинні, 

мова лише ставить діагноз помилці; вона, як лікар, констатує факт хвороби. У 

такому використанні мови (яке є власне філософським), більша увага 
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приділяється справжнім, але банальним фактам нашої зануреності в мову, тобто 

тим фактам, які існували завжди, проте були затушовані помилковою 

концепцією. 

Якщо філософія, за своєю природою, не може бути систематичною, то немає 

засобу запобігти помилці: усе повинно бути співвіднесене з певною точкою зору, а, 

отже, і залежати від неї. І навіть тоді, коли це стосується деякої помилкової 

концепції, ми не зможемо замінити її поліпшеною теорією, оскільки сфера, в якій 

перебувають помилкові концепції, — це не та галузь знання, де оперують теоріями. 

Нам потрібно лише замінити неясне бачення чітким. А те, що ми спостерігаємо — 

це не предмет філософії, а предмет науки, предмет емпіричного спостереження. 

Мета філософа — запобігти таким схемам, в яких світ буде інтерпретуватися 

хибно. Оскільки філософія має своїм предметом не емпірію, остільки вона 

звертається не до тих фактів, які відкрила сама, а до узвичаєних фактів, що 

суперечать визначеній теорії або псевдо-теорії, в якій виражена концептуальна 

помилка. Проте таке дослідження узвичаєних фактів про мову саме по собі не є 

вдалим вирішенням помилки. Доти, поки помилка не усунута, дослідження 

сприймається помилково, отже, філософи повинні вступити в бій з розумом-

спокусником, який робить помилки, або за допомогою якого помилки захищають 

себе від критики. У будь-якому випадку, ми не можемо нічого постулювати як 

результат філософської діяльності; збитий об'єктив — не є об'єктивом. 

Аргументація Остіна про відсутність у філософії системи менш 

переконлива, ніж аргументація Вітгенштейна. Вона заслуговує меншої уваги 

почасти тому, що вона менш приваблива. Концепція Остіна руйнується разом із 

його методологією. Його офіційна точка зору така: філософські проблеми 

розв'язуються тільки у тому випадку, якщо ми будемо уважно користуватися 

мовою. 

Отже, нам варто відвернутися від проблем і зайнятися мовою. Проблеми 

випаруються самі, якщо ми добре справимося з нашою роботою. Філософія, на 

думку Остіна, не терапія, а емпіричне дослідження: ми повинні в деталях 

описати принципи роботи мови. Проте таке дослідження не є систематичним, 

оскільки його предмет не підлягає систематизації. Ми не можемо побудувати 

естетично привабливу директивну теорію, оскільки маємо справу з випадково 
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пов'язаними фактами, як вони подані в словнику. Я розпочав із зауваження про 

те, що термін «аналітична філософія» застосовується до праць філософів, котрі 

дотримуються абсолютно різних точок зору. Проте, порівняно з минулим, моя 

ремарка меншою мірою стосується сучасного стану. Є деяка згода між 

різноманітними розгалуженнями аналітичної філософії. Ця згода базується на 

трьох фактах. 

Перший факт — це широка увага і вивчення праць Фреге. До 1950-х років 

XX ст. вплив Фреге на аналітичну філософію був величезним, але він ще більше, 

зріс після вивчення праць Фреге — Черчем, Карнапом, Расселом і більше за всіх 

Вітгенштейном. Багато філософів сприймали Фреге в інтерпретаціях іших 

авторів. В останню чверть століття і пів століття після Фреге праці Фреге ста-

новлять собою істотний елемент філософської освіти у Великобританії або 

Сполучених Штатах. У перспективі (і не тільки історичній перспективі), я думаю, 

загальне визнання засновником аналітичної філософії очікує не Рассела, 

Вітгенштейна або Віденський гурток, а Фреге. 

Другий факт: робота сучасних американських філософів сьогодні найбільше 

впливова в Англії. Вперше після того, як я став студентом в Оксфорді, і вперше 

після впливу Гегеля, філософи, далекі від Кембриджа захопили розуми 

англійських студентів. Нарешті, як причина або як результат перших двох 

пунктів, фокус інтересу філософів змістився з суб'єкта. Декілька десятиліть 

найбільш значущою гілкою філософії в Англії була філософська психологія — 

вивчення питань про мотив, інтенції, задоволення і так далі. Сьогодні це місце 

посідає філософія мови. Найбільш розвинений в Оксфорді філософський 

напрямок — це «лінгвістична філософія». Проте це припускає, що розмова буде 

йти про «логічний позитивізм», або про логіку як про центральну дисципліну. 

Так само, як для позитивістів логіка була інструментом, а не галуззю 

дослідження, для лінгвістичної філософії мова слугує інструментом, а не метою; 

мова тут — засіб, а не єдиний предмет. Зокрема це пояснюється тим, що немає 

загальної доктрини про мову як про базис дослідження, здійснюваного 

лінгвістичними засобами, або за допомогою філософськи проблематичних 

концептів. Зокрема це пояснюється тим, що зазначена вище доктрина потрібна, 

але ще не отримана. Жодна з наявних ідей не одержала сьогодні пріоритету: з 
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одного боку, філософія мови трактується як загальна методологія, юрисдикції 

якої підлягає все інше; з іншого ж, — філософія мови розглядається як найбільш 

плідна галузь дослідження. 

Ця тенденція є новою тільки для англійської гілки аналітичної філософії: 

вона свідчить про потужний вплив американської школи на англійську 

філософію; і я повинен заявити про свою симпатію до неї. Говорячи так, я не хочу 

популяризувати окремі доктрини американців у галузі філософії мови такі, як 

лінгвістичниий холізм, заперечення сутнісного розходження між змістом і 

референцією, каузальна теорія референції, семантика можливих світів. Всі вони 

тією або іншою мірою помилкові, і я хочу відзначити лише їхній головний 

напрямок. Щоб пояснити мою аргументацію, я хочу порушити питання: у чому 

полягає головна відмінність аналітичної філософії від усіх інших шкіл? 

Моя відповідь така: аналітична філософія — це пост-фрегеансь-ка 

філософія. Фундаментальним досягненням Фреге є зміна перспективи у 

філософії, тобто заміна епістемології як вихідної точки суб'єкта тим, що він називає 

«логікою». Те, що Фреге називає словом «логіка», містить у собі крім того, що до і 

після нього називали «логікою», ще і те, що сьогодні позначається терміном 

"філософія мови». Це звучить дивно стосовно Фреге, оскільки він завжди вико-

ристовував поняття «мова» стосовно «природної мови» і мав сильне упередження 

проти природної мови. Навіть тоді, коли це презирство було обгрунтоване, як у 

випадку його ідей про заміну природної мови штучною для цілей серйозного 

філософського дослідження, праці Фреге припускають, що формалізована мова — 

це достатньо досконалий інструмент. Він цілком придатний дія того, щоб з його 

допомогою чинити ті ж дії, що ми чинимо за допомогою природної мови. Отже, 

вивчаючи формалізовану мову, ми вивчаємо ідеально досконалу природну мову. 

Таким чином, ми можемо охарактеризувати аналітичну філософію як пост-

фрегеанську, приймаючи філософію мови як засаду для дослідження всіх інших 

об'єктів. 

Для Фреге, як і для всіх прихильників аналітичної філософії, філософія 

мови — це споконвічна база усієї філософії. Вони переконані, що тільки через 

аналіз мови можна аналізувати думки. Думки відрізняються від іншого вмісту мозку 

тим, що вони ідеально комунікативні: сутність думки в тому, що я за допомогою 
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мови можу передати її іншій людині без залишку. Щоб зрозуміти думку, необхідно 

вивчити засоби її лінгвістичної презентації. Філософи, які намагаються зняти з 

думки покров мови і проникнути у саму думку, неминуче припускаються 

помилки. Ми передаємо думки за допомогою мови тільки тією мірою, якою чітко 

уявляємо собі принципи роботи мови. Саме принципи роботи мови визначають 

те. шо ми спостерігаємо, будучи зануреними у мову. Ми вступаємо в діалог з 

іншим поглядом, з іншою точкою зору тільки через посередництво мови, у котрій 

наші думки приходять у відповідність із значенням речень. ДЛЯ ТОГО, щоб 

проаналізувати думки, потрібно чітко сформулювати ті принципи роботи мови, які 

ми відчуваємо лише підсвідомо-Задача експлікації принципів роботи мови має 

загальний і окремий аспект. У глобальному плані нашим предметом є загальна 

схема роботи мови: і саме це конституює філософію мови, що є основою інших 

предметів. 

В окремому ж плані, ми повинні аналізувати думки про той або інший 

предмет, або ж той або інший вид концепцій: цю задачу вирішують ті гілки 

філософії, які відходять від загального стовбура. Якщо наш аналіз мови 

розгортається у вірній перспективі, то Б аналізі окремих напрямків ми будемо 

досліджувати особливі форми речень, конкретні форми вираження, що можуть бути 

потенційно зрадливими — от чому філософія мови с базисом відкритих структур; 

звичайно, це не означає, що вся робота в інших напрямках філософії повинна бути 

припинена, поки ми не досягнемо цілком адекватної концепції у філософії мови. 

Сам Фреге не заявляв, що єдиною задачею філософії є аналіз мислення, тобто — 

мови. Про це заявив Вітгенштейн у «Трактаті». Самий факт досліджень Фреге — 

це дослідження мови в окремому напрямку філософії (а саме — у філософії 

математики), не лишає ніяких сумнівів щодо його точки зору. Основа, на якій він 

наполягав у процесі трансформації психологічного вирішення питання, міститься 

утому, що він називав «логікою», зокрема, у тому, що мислення є об'єктивним і 

загальнозначущим, тоді як ментальні процеси — завжди є суб'єктивними і носять 

окремий характер. Власне-математичне дослідження слідує за дослідженням мови 

математики. Тільки той, хто наполягає на зсуві думки і внутрішніх ментальних 

процесів буде вважати. шо в такий спосіб наша увага спрямовується від об'єктів 

математики до досвіду математичної діяльності. 
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Досвід не є самоочевидним, і філософи повинні обговорювати сутність 

математичних об'єктів тому, що це необхідно для оформлення відповідної мови 

математики. Річниця між математиками і філософами математики не в тому, що 

одні займаються математичними об'єктами, а інших цікавить діяльність математиків. 

Різниця втому, що піль математиків полягає у розробці істиннісних характеристик 

математичних тверджень, тоді як філософів приваблює наш засіб роботи зі 

смислом. Немає причин думати, що Фреге обрав би іншу стратегію, якби він  

працював в іншій галузі філософії. 

Вище я спробував охарактеризувати деякі з фундаментальних уявлень, котрі 

Фреге прагнув явно захистити, або ж ті уявлення, які імпліцитно були присутні в 

його філософській методології. Ці уявлення з тим або іншим ступенем 

наближення поділяють інші аналітичні філософи. Навіть якщо мені і вдалося 

охарактеризувати зазначені уявлення, на практиці ефект впливу цих загальних 

уявлень на різних аналітичних філософів був дуже різноманітний. І Фреге, і 

ранній Вітгенштейн зробили вагомий внесок у філософію мови. Проте, у випадку 

Віденського гуртка, ми маємо справу з філософами, чий вибір предмета 

дослідження обумовлювався, швидше, міркуваннями найкращого бойового 

оснащення для боротьби з іншими галузями філософії. їхній принцип верифікації був 

мечем проти драконів метафізики. Але сьогодні, дивлячись на минуле, ми розуміємо, 

як саме можуть виглядати філософія мови або теорія смислу, якщо їх позбавити 

цього принципу. Уявлення про філософію мови або про теорію смислу без 

принципу верифікації виявилися б не стільки узагальненням теорії смислу, скільки 

слідством з якоїсь теорії, котра ніколи не була чітко сформульована. 1 якщо це 

справедливо щодо позитивістів, то щось подібне, але набагато більшою мірою 

справедливо для «школи природної мови», яка домінувала колись в Оксфорді. 

Оксфордці викинули за борт гасло: «Значення — це засіб верифікації» і замінили 

його гаслом, запозиченим у Вітгенштейна: «Значення знака — це його 

використання». Але якщо перше гасло натякало на існування якоїсь єдиної теорії 

значення, на можливість ключової ідеї, у термінах якої він і пояснювався, то друге 

гасло використовувалося для того, щоб спростувати ідею єдиної теорії значення. 

Приймалися тільки частковості, а загальна теорія сприймалася як мара, яку видумали 

філософи. Усе, що філософи повинні зробити — це пояснити використання кож-



 12 

ного речення, одне за одним. 

Сьогодні ж, якою б не була справжня теорія мови, вона є помилковою, 

оскільки ми не вивчаємо речення одне за одним. Можна вивчити крок за кроком, 

окремо, сигнальний код, але ніяк не мову. Кожному з філософів, що займається 

дослідженням мови, настійно необхідно з'ясувати, як ми розуміємо речення, коли 

розуміємо слова, з яких вони складаються, і принципи їхнього взаємозв'язку. Проте 

насправді немає жодної доктрини тотального партикуляризму (що захищається цією 

школою), яка б пояснила цей базисний факт. Оскільки для них саме речення, а не 

слово використовується в зазначеному смислі, остільки ми «робимо хід у мовній грі» 

за допомогою речень (у термінології Вітгенштейна). Звідси випливає, що будь-яка 

дійсна теорія мови повинна трактувати процес оволодіння мовою як схоплення деяких 

принципів, не релятивних повному індивідуальному реченню, навіть якщо воно 

цілком складається і принципів, релятивних окремим словам і типу конструкції 

речення. Схоплення таких принципів буде предметом дослідження в науці про 

«використання» кожного з речень мови, але таке «використання» не 

встановлюється знанням. Питання полягає от у чому: якими є принципи 

підсвідомого схоплення того, як саме складені речення. І для того, щоб відповісти 

на це запитання, школа «природної мови» фактично нічого не зробила. Заперечення 

загального, фокусування головної уваги на «використанні» кожного речення мови 

веде до неприродного тлумачення слова «використання», навіть тоді, коли воно 

цілком змістовне. Воно є надприродним, оскільки вводить удію психологічні і 

семантичні поняття, котрі, як уже було встановлено, теорія значення не має права 

припускати. Вона не може їх припускати тому, що не може пояснити, що ще можна 

зробити, якщо не звертатися до цих понять для опису «використання» деякого 

комплексу речень? Вони вільно залучають ті поняття, пояснення яких становить 

завдання філософії. Таким чином, очевидно, що деякі поняття повинні бути 

виключені з теорії, поки не буде усвідомлена їхня роль у філософії мови, і тільки 

тоді їх можна залучати для пояснення функції «використання». 

Більше того, партикуляризм веде до неприродності і в іншому аспекті, 

оскільки абсолютно не приділяє уваги розрізненню семантики і прагматики. (Я сам 

не маю вичерпного визначення семантично-прагматичної термінології, але для 

даної концепції ця різниця не важлива). Хто-небудь може запитати про значення 
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речення «Він або твій брат, або ні», або ж «Я знаю, що я тут» і буде змушений 

проводити різницю між тим, що отут фактично говориться, і тим, який смисл 

здатні передавати ці речення за певних обставин. Проте з точки зору 

ортодоксальної доктрини «природної мови», доречним є тільки друге поняття — 

це те, яке визначить слово «ужиток» речення; і якщо не можна уявити ніяких умов 

і обставин, при котрих це речення може справді використовуватися для яких-

небудь цілей, то воно «не має вжитку», а значить — безтямно. Щодо першого 

поняття (поняття про те, про що буквально говориться в реченні), то воно є 

підробка, тобто некоректний результат спроби побудувати теорію значення в 

загальних термінах. Саме це змушує думати, що філософи із «школи природної 

мови» занадто легковажні. 

Звичайно, настільки гротескно помилкова методологія не може бути 

запропонована серйозними дослідниками. І як наслідок, на місце загальних понять 

семантики встановлюються поняття, які сфан-тазовані філософами цієї школи — 

каліброване поняття припущення, розмовної імплікатури, поділ Остіним 

іллокутивиої і перлокутинної сили. Ера, яка дійшла кінця, завершується вибухом, а 

не скигленням. І цей момент сприятливий для американської контратаки. 

Доктрина «природної мови» була карикатурою (але не грубою карикатурою) на 

пізнього Вітгенштейна, у якого було запозичено гасло «Значення — це 

використання». Ніхто не скаже, що ця фраза Вітгенштейна скасовує філософію 

мови, що він використовував ідеї про значення, щоб нападати на інші проблеми 

філософії. Адже масштабний фрагмент вітгенштейнівських «Філософських 

досліджень» безпосередньо присвячений філософії мови. Найбільш явна відмінність 

його концепції «використання» від концепції «школи природної мови» полягає в 

тому, що Вітгенштейн не пояснює цю концепцію через психологічні, або семантичні 

концепти: його розуміння терміна «використання» найбільш зрозуміле з наведеної 

Вітгенштейном аналогії з рахунком грошей: значення грошей для члена абсолютно 

іншого співтовариства припускає пояснення всієї системи грошового обігу. При 

цьому пояснення інституту грошей не повинно припускати економічних понять, 

воно повинно використовувати дані безпосереднього спостереження 

незацікавленого спостерігача. У такий же спосіб Вітгенштейн пояснює використання 

мови за допомогою поняття «мовної гри», яке він вводить, зокрема, у «Коричневій 
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книзі». Тут розглядається окрема мова, або фрагмент мови, що існує ізольовано, 

описується як мова, якою насправді говорять: описується комплекс діяльності, в 

який включене проголошення речень, і знову ж, такий опис не включає 

психологічних або семантичних понять, а тільки те, що насправді доступне 

спостереженню. 

Ця концепція мовних ігор показує, що саме Вітгенштейн вважає адекватним 

описом функціонування дійсної мови; цей опис буде описом мовних ігор — 

ролей, в яких виступає мова. Важливо відзначити відмінність між цією ідеєю і 

теорією значення Фреге. Обидва вони згодні у тому, що необхідно описати 

конвенційні правила, які керують практикою мови, опис, що припускає не стільки 

поняття висловлення думки одним реченням, але, швидше, описує коло речень, 

які по-різному висловлюють думку. Але для Фреге інститут мови є автономним. 

Фактичний механізм висловлення думки за допомогою речень є таким: ми 

встановлюємо істинність або хибність речення, виходячи з його структури; а 

поняття істини — результат загальних мовних практик, які визначають 

проголошення речення з даними істиннісними характеристиками, відповідно до 

тієї або іншої конвенції, що визначає лінгвістичний акт. З цього погляду, ми 

говоримо такою мовою, якою могли б говорити мислячі дерева. Тобто, ця мова 

ніяк не пов'язана з нашою екстралінгвістичною діяльністю. Вітгенштейн 

дотримується протилежної точки зору. В його концепції для мовного акту дуже 

істотне те, що він безпосередньо і прямо пов'язаний з іншими діями, саме цей 

зв'язок передає словами їхнє значення. 

Ця ідея залишилася програмною для Вітгенштейна. Фреге, звичайно, не 

завершив завдання дати повну теорію значення, у тому вигляді, в якому він її сам 

собі уявляв: його обговорення поняття сенсу підтримує той аргумент., що ми, 

швидше, потребуємо теорії змісту, ніж теорії референції, але він не дає ніякого 

уявлення про те, як той, що говорить, схоплює зміст слів певної логічної категорії. 

Проте, незважаючи на цю лакуну, ми мали достатньо схематичне уявлення про 

теорію сенсу Фреге, щоб говорити про неї як про структурний елемент філософії 

мови Фреге. У випадку Вітгенштейна ми не маємо такої схеми. Труднощі 

починаються з асерторичними висловленнями команди, які мають своєю ціллю 

невербальні наслідки, питання; вербальні, але стверджувальні висловлення, у 
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загальному вигляді, не націлені на якусь відповідь. Це ускладнює визначення змісту 

висловлення через його зв'язок з нелінгвістичною діяльністю. У намір Вітгенштейна 

не входив лише огляд того, що врешті-решт надає значущості нашій мові. Якщо це 

було б усім, що хотів досягти Вітгенштейн, то його зусилля укладалися б у рамки 

роботи Фреге. Зв'язок мови і екстралінгвістичної реальності міг би підпадати під 

принцип умов істинності наших речень; ефект стверджувальних висловлень можна 

було б опосередковано пояснити здатністю того, хто слухає, почувати цей зв'язок, 

разом з його бажаннями і спроможністю до дії. Але з «Філософських досліджень» 

Вітгенштейна абсолютно зрозуміло, що він зовсім по-іншому, ніж Фреге, бачив 

теорію значення. Концепція твердження, зокрема, яка розглядається як вид 

лінгвістичного акту, не може описуватися в термінах істиннісних характеристик ре-

чення, яке використовується як твердження. Наші труднощі полягають не в тому, що 

(як показав Вітгенштейн) ми не маємо достатньої підстави для заперечення точки 

зору, яка викладена вище, але в тому, що ми не мали іншої точки зору. 

Партикуляризм, властивий «школі природної мови», дедалі менше і менше 

бачить у Вітгенштейні своє джерело. З теорії Фреге, що покладає речення 

найменшою частиною мови, значення слів визначається їхнім можливим внеском у 

речення: значення речення ми витягаємо зі значень окремих слів, але загальне 

поняття сенсу речення є первинним щодо поняття сенсу слів. Тепер припустимо, 

що нам потрібно дати загальне поняття сенсу мовних висловлювань. Ми можемо 

почати з того, що розділимо речення мови за категоріями, залежно від типу 

лінгвістичного акту — твердження, питання, команди і так далі. Природно, що, 

вважаючи первинність смислу речення, ми спочатку повинні розрізнити типи 

значень речень залежно від їхніх цілей. Тепер є два моменти, які потрібно 

зрозуміти в значенні речення: його приналежності до деякої категорії і розуміння 

його індивідуальних відмінностей. Це засіб визначення сенсу речення поза 

залежністю від значень слів, з яких воно складається. 

Наступна трудність полягає у тому, що якщо значення слів визначається 

їхнім внеском у значення речень, то слова також, як і речення, є залежними від 

категорій, до яких вони належать, а це є абсурдним. Для заперечення цього 

небажаного наслідку необхідно висунути таке положення: слова визначають не 

категорію пропозиції, а її індивідуальний зміст. Природно припустити, що 
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якщо ми знаємо до якої категорії належить речення (наприклад, імперативного 

речення), тоді його індивідуальний зміст ми дізнаємося з конкретних обставин 

його вжитку. У такий спосіб ми можемо мислити індивідуальний зміст речень 

більшості інших категорій за допомогою асоціації речення з певним колом 

обставин. Отже, ми прийшли до розрізнення, що спочатку провадив Фреге — між 

сенсом (Sіпп) речення і силою (Кraft), притаманною реченню. 

Те, що визначає сенс речення, зв'язує це речення з певним розташуванням 

справ. Значення цього розходження (сенсу і сили) важко переоцінити і без нього 

неможливо собі уявити систематичну теорію мови. Вторинним є поділ речень на 

категорії, вторинне визначення поняття сенсу. Але дуже істотним є те, що ми 

повинні: по-перше, розділяти проголошення речень за категоріями відповідно до 

лінгвістичного акту, на який впливає проголошення; по-друге, — вважати 

істотнім те, що поняття сенсу речення повинно розглядатися як складові його 

значення: по-третє, — враховувати, що той самий сенс можуть розділити речення 

різноманітних категорій, що поняття сенсу повинно бути таким, що знаючи 

категорію і сенс речення, ми можемо схопити в загальних рисах значення його 

проголошення, що можливо для кожної категорії дати єдине пояснення 

лінгвістичного акту, зробленого проголошенням речення цієї категорії в поняттях 

сенсу, аналізованого як дане. Я не думаю, що сьогодні у нас є концепція або 

теорія значення мовних виражень, як накреслено тут. 

Проте саме цю концепцію критикує Вітгенштейн. Він не тільки ігнорує той 

факт, що всі асерторичні пропозиції складають єдину категорію, для якої можна 

дати однакове пояснення, а й заперечує можливість створення будь-якого доступного 

для огляду переліку всіх типів лінгвістичних актів. Однак, заперечення дійсності 

опозиції між змістом та силою означає надмірне спрощення проблеми пояснення 

значень пропозицій за допомогою розрізнення двох компонентів кожного із 

значень таких пропозицій: наша теорія значення повинна приводити, зрештою, для 

кожної індивідуальної пропозиції, швидше, до прямої оцінки загальноприйнятого 

словесного вираження цієї пропозиції, ніж до оцінки деякої пропозиції, одержуваної 

з загального опису використання загальної категорії, до якої воно належить. Ми не 

знаємо, як розпочати створення систематичної теорії значення, яка б відповідала цій 

максимі. Нам відомо лише те, що ця максима веде до ігнорування різниці між 
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семантичними та прагматичними підходами, котру я спостерігав у практиці 

дослідження філософів «природної мови». 

Філософський метод Вітгенштейна, який є принципово несистематичним, 

ускладнює однозначне визначення задуму його дослідження мови. Неясно, чи 

припускав Вітгенштейн якусь теорію значення, цілком відмінну від тієї, що 

запропонував Фреге? Або ж він цілком відкидав ідею систематичної теорії 

значення? 

Я вважаю, що мені взагалі не варто намагатися відповідати на ці питання. 

Розумніше підійти до пізніх праць Вітгенштейна, зосереджуючи увагу на 

можливості різних інтерпретацій цих праць. Краще взагалі не претендувати на 

розв'язання питання про те, яка саме інтерпретація малася на увазі самим 

Вітгенштейном. Його ідеї виявляться набагато більш плідними і стимулюючими, 

якщо ми будемо розглядати ці ідеї у всьому різноманітті їхніх інтерпретацій. Суть 

справи полягає у тому, що, незважаючи на вагомість та фундаментальність 

більшості філософських проблем, котрі обговорювалися Вітгенштейном, 

включаючи і проблеми його ставлення до мови, ми не знаємо, як витягти з його 

більш пізніх праць скільки-небудь послідовну загальну філософію мови. На 

нинішній стадії філософських досліджень ідея про принципову неможливість 

систематичної теорії значення (якщо тільки ця ідея справді належить Вітгенштей-

ну), не є винятково капітулянтською; вона є тільки такою, що діє всупереч 

очевидним фактам. 

Та обставина, що кожний, хто, досконало володіє будь-якою даною 

мовою, здатний зрозуміти нескінченність пропозицій цієї мови, — 

нескінченність, котра принципово складається з пропозицій, про які він ніколи 

раніше не чув, — відзначалася не тільки модерністською школою лінгвістів, 

очолюваною Хомським, а й самим Вітгенштейном. Ця обставина навряд чи може 

бути пояснена інакше, ніж на основі припущення про те, що кожний користувач 

мови володіє імпліцитною здатністю схоплювати загальні принципи, котрі 

керують використанням слів мови в пропозиціях. 

Але, якщо існують подібні загальні принципи, котрі імпліцитно 

схоплюються кожним користувачем мови і котрі дозволяють надавати словам цієї 

мови різні значення, тоді важко зрозуміти труднощі, які перешкоджають 
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експлікації цих загальних принципів. Експліцитний стан цих загальних принципів, 

імпліцитне розуміння котрих конституює володіння мовою, як раз і повинні 

привести до завершеної теорії значення для цієї мови. З іншого боку, якщо те, 

що мав на увазі Вітгенштейн, було деякою теорією значення цілком нового типу, 

тоді в його працях не існує достатніх вказівок, котрі дозволили б нам ре-

конструювати хоча б найзагальніші контури цього нового типу теорії значення. 

Безсумнівно, це є тим самим випадком створення асерто-ричного вираження, котре, 

швидше за все, буде впливати на нелінгвіс-тичну поведінку того, хто слухає, і 

характеризувати схильність до деякої лінії поведінки того, хто говорить. Ясно, що 

цей випадок обумовлений наявністю вірувань і бажань як того, хто говорить, так 

і того, хто слухає. Але саме тому, що такі впливи і така схильність поведінки 

дуже сильно залежать від зміни зазначених вірувань і бажань, очевидною стає 

неможливість створення такої теорії значень, яка б пояснювала значення 

асерторичних пропозицій з погляду безпосереднього зв'язку між вираженням 

зазначених пропозицій та нелінгвістичної поведінки того, хто говорить, і того, хто 

слухає. Просте твердження про те, що Вітгенштейн винайшов мовні ігри з метою 

оцінити лише деякі і дуже невеликі фрагменти мови, не виглядає добротною 

моделлю для систематичної оцінки всієї мови. Зрештою, сам Вітгенштейн не 

показав нам, яким способом подібні моделі керують нами. 

Навіть у рамках аналітичної філософії Вітгенштейн протягом усього його 

житгя був дуже суперечливою фігурою. Одні філософи повірили йому як 

відкривачу абсолютно коректного методу філософування; для них він окреслив 

перспективу, якої повинні дотримуватися всі ті філософи, котрі, займаючись 

філософськими дослідженнями, бажають того, аби їхній внесок мав хоч яку-

небудь цінність. Іншим же філософам його праці здавалися плутаними; його ідеї 

— помилковими, а його вплив згубним для філософії. Проте ніхто не міг би 

заперечити того, що його особисті інтелектуальні здібності — це здібності генія. 

На жаль, ця обставина ні в якому разі не визначає цінність його внеску у 

філософію; геній, як відомо, може не тільки відкривати для людства незвідані 

плідні шляхи, а й провокувати людей ставати на помилкові шляхи. Тільки тепер 

ми досягли моменту, котрий в цілому можна оцінити як згоду з працею 

Вітгенштейна (принаймні, серед прихильників аналітичної школи філософії). За 
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моїм особистим переконанням, ще не настав той час, коли його праці, котрі 

надзвичайно багаті думками, будуть сприйматися як джерело важливих 

філософських ідей і прозрінь, серед котрих чимало ідей, котрі мають 

фундаментальну значущість для філософії мови. Однак, на мій погляд, його 

праці (усупереч власній вірі Вітгенштейна та його послідовників) не становлять 

собою монолітний фундамент для майбутнього розвитку філософії, якими, 

безсумнівно, є праці Фреге. Серед ідей Вітгенштейна, котрі мають універсальну 

застосовність, а, отже, належать до головних принципів, які характеризують 

плідну теорію значень, у даний час неможливо відібрати такі ідеї, котрі привели 

б до остаточної і повної загальної згоди. Проте ми можемо, як я думаю, 

відібрати такі ідеї, котрі змогли б привести нас до консенсусу в тому, що будь-

яка спроба побудувати теорію значення повинна вести нас до згоди з цими 

ідеями, а також з вагомими аргументами, запропонованими Вітгенштейном для їх 

підтримки. Однією з таких ідей є ідея відмови від концепції, висунутої Фреге і 

самим Вітгенштейном у його «Трактаті». Відповідно до цієї ідеї значення наших 

пропозицій визначаються умовами, котрі характеризують пропозиції як 

остаточно істинні або помилкові. Такі умови вимагають, аби значення розумілося 

в термінах того, що сприймається як те, що підтверджує вираження. Саме ця ідея 

лежить у підвалинах як зауважень Вітгенштейна щодо концепції підкорення 

правилу, так і його критики поняття окремого остенсивного визначення (так 

званий «окремий мовний аргумент»). Ця концепція неминуче веде до висновку 

про незнищенно соціальний характер будь-якого окремого остенсивного виз-

начення. Роль мови як засобу вираження мислення є вторинною порівняно з її 

роллю як інструмента комунікації: мова не може служити першій цілі і не 

служити другій. Коли ж мова служить другій цілі, значна частина сутності 

мови інтегрована в соціальну практику або в сукупність соціальних практик; тут 

ця частина так само розділяє спільність, як і інститут грошей. 

Проте, незважаючи на те, що у Вітгенштейна є ідеї, з котрими зобов'язані 

бути в згоді будь-які майбутні спроби створення теорії значення, його праці не є 

фундаментом для. всіх таких спроб. Єдино чого не варто робити, так це сліпо 

копіювати стиль вітгенштей-нівського філософування. Цей стиль був не тільки 

наслідком унікальної особистості Вітгенштейна, а й його загальних доктрин про 
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природу самої філософії. Раніше я вже пояснював, чому його доктрини 

обертаються навколо тези про те, що філософія не цікавиться такими темами, у 

відношенні до яких можлива систематична теорія. На його думку, філософія 

прагне усунути не неуцтво або помилкові переконання, а концептуальну 

плутанину, і, отже, не має у своєму розпорядженні такої позитивності, котра 

могла б замінити те, що вона усуває. Доктрина Вітгенштейна припускає, що 

систематична теорія значення неможлива. Неможливість же зазначеної теорії 

може розглядатися як єдине припущення, з якого може бути виведена 

вітгенштейнівська теза про природу філософії. Більш того, як уже відзначалося, у 

його «Дослідженнях» зустрічаються деякі уривки, котрі пропонують своєрідні 

підстави для заперечення можливості систематичної теорії значення. Йдеться про 

уривки, в яких заперечується законність будь-якого розрізнення, котре відповідало 

б тій опозиції між знаком і змістом, котру запропонував Фреге. Проте було б 

помилковим об'єднувати відмову від опозиції «смисл-сила» з підміною 

пояснення значення на базі того, що підтверджує висловлення в термінах його 

умов істинності. Заміна поняття істинності поняттям виправданості як 

центрального поняття теорії значення цілком сумісна зі збереженням опозиції, 

котра є аналогічною опозицією між змістом і силою. І саме відмова від цієї 

останньої опозиції ставить під сумнів можливість створення систематичної 

теорії значення. Я не можу з упевненістю стверджувати, що у Вітгенштейна 

неможливі міркування над систематичними поясненнями функціонування мови. 

Якби він вважав саме так, то він був би змушений не тільки відмовитися від 

твердження про те, що якась з його ідей здатна гарантувати створення такого 

систематичного пояснення, а й, навпаки, утримувати нас від такого створення. 

Але навіть якщо він так і не вважав, нас не полишає відчуття того, що ті умови, 

котрі ми знаходимо у його працях і котрим зобов'язана задовольняти будь-яка 

плідна теорія значення, а також усі його застереження проти спроб створити таку 

теорію, не забезпечують нас ніяким ескізом того, як має виглядати правильна 

теорія значення або хоча б, як міг би виглядати попередній план побудови такої 

теорії. От чому я стверджую, що будучи фундаментально важливими, праці 

Вітгенштейна все ж не забезпечують нас фундаментом для прийдешніх 

досліджень у галузі філософії мови або філософії взагалі. Я уже висував 
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аргументи на користь тези про те, що систематична теорія значення повинна бути 

можливою. Навіть якщо зрештою було б доведено, що вона неможлива, у даний 

час у нас немає адекватних інтуїцій щодо того, що саме робить її неможливою. І 

доти, доки ми цього не зрозуміємо, ми вчинимо правильно, якщо до певного часу 

будемо продовжувати спроби створити систематичну теорію значення. Якщо ж 

цей аналіз правильний, то най-  

головніше завдання сучасних філософів полягає в тому, аби створити те, що 

я вище назвав «систематичною теорією значень». Систематично пояснюючи 

функціонування мови, така теорія не дозволяла б нам вважати ті або інші питання 

вирішеними за допомогою включення в себе тих або інших семантичних понять як 

уже зрозумілих, навіть таких добре відомих понять, якими є поняття «істина» і 

«судження». Подібні пояснення неминуче набувають форми теорії тому, що 

цілком очевидно, що володіння мовою містить у собі імпліцитне розуміння 

великого комплексу взаємозв'язків; воно ні в якому разі не складається з деякої 

кількості принципово відособлених практичних здібностей. Проте у нас немає 

єдності та згоди навіть щодо самої загальної форми, котру зобов'язана прийняти 

така теорія значення. Однак, завдяки Фреге, ми досить багато знаємо як про 

синтаксичну структуру, котра лежить у підвалинах нашої мови, так і про те, що 

саме потрібно мати від теорії значення, аби вона була здатною надати 

дослідженням мови характеру колективної ініціативи. Подібна ситуація нагадує 

прогрес у науці, котрий також є результатом кооперативних зусиль. 

Підкреслимо, що всі ці зауваження безпосередньо застосовні тільки до 

філософії мови, але не до інших гілок філософії. Я стверджую це як член 

аналітичної філософської школи, основний принцип котрої, як я вже зазначав, 

полягає в тому, що філософія мови є фундаментом всієї іншої філософії. Це не 

означає, що до створення задовільної теорії значення робота у всіх інших галузях 

філософії повинна припинитися; інтелектуальне конструювання не потребує 

принципів архітектури. Практика зведення верхніх поверхів знання не має 

потреби в завершенні створення для нього міцного фундаменту. Однак це не 

означає, що я вважаю, що правильність будь-якої частини аналізу, здійсненого в 

якійсь іншій галузі філософії, не може бути цілком установлена доти, доки ми не 

впізнаємо з достатнім ступенем впевненості ефективну форму правильної теорії 
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значень для нашої мови. Я стверджую, що ми тепер досягли того стану, де пошук 

такої теорії значення може мати справді науковий успіх. Це, зокрема, означає не 

те, що не виникає ніяких суперечок, а те, що всі такі суперечки можуть бути 

ефективно розв'язані з задоволенням кожної із сторін, котрі сперечаються. Більше 

того, це означає, що ми можемо сподіватися довести наші пошуки до успішного 

результату в рамках обмеженого інтервалу часу. Історія філософії справді 

спокушає прийняти точку зору, відповідно до якої у філософії ніколи не існувало 

загальноприйнятих і остаточних результатів. Однак легко привести декілька 

контрприкладів, котрі спростовують цю тезу. Подібні контрприклади нині сприй-

маються як такі приклади розв'язання принципово нерозв'язних проблем, котрі 

збагатили нас вірогідно встановленими знаннями. За такими прикладами не 

потрібно далеко ходити. Досить нагадати про запропоновані філософом Фреге 

розв'язання проблем логіки загальності за допомогою нотації квантифікованих 

змінних. Я не можу сказати, що коли ми створимо прийнятну теорію значення, 

то завдяки цьому всі інші частини філософії набудуть наукового характеру, або, 

що філософські дослідження в них будуть і надалі здійснюватися в дуже 

випадковій і несистематичній манері, котра була традиційною для філософії 

протягом багатьох століть. 

Раніше вже згадувалося, що я належу до аналітичної школи філософії і що з 

позиції саме цієї школи я обговорюю тут питання про те, чи можуть і чи повинні 

майбутні дослідження у філософії бути систематичними в двох різних сенсах 

слова «систематичний». 

Філософське дослідження вважається систематичним, у першому сенсі, 

якщо воно орієнтоване на вирішення спірного питання в рамках вже 

артикульованих теорій, у таких, наприклад, як величні фундаментальні 

філософські «системи», котрі розвинені такими філософами, як Спіноза або 

Кант. 

Філософське дослідження є систематичним, у другому сенсі, якщо воно 

здійснюється відповідно до загальновизнаних методів дослідження, а його 

результати є або загальноприйняті, або відкидаються відповідно до 

загальноприйнятого критерію. 

Питання про систематичність філософії може бути поставлене саме в цих двох 
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сенсах, незалежних один від одного. Більшість природничих наук, а можливо навіть 

і всі вони, є систематичними в обох сенсах. Проте історія, наприклад, є 

систематичною лише в другому сенсі. Це означає, що в історії як науковій галузі 

існують загальноприйняті методи дослідження і загальновизнані критерії для 

перевірки того, що Проголошується результатом історичного дослідження. Сфера 

історичних досліджень не є систематичною в першому сенсі, оскільки історичне 

дослідження не може мати своїм результатом якусь артикульовану теорію. У минулі 

часи, коли філософія вважалася систематичною, вона була систематичною тільки в 

першому сенсі, але не в другому. Я розвиваю ту точку зору, що, принаймні, у 

філософії мови філософія надалі зобов'язана стати систематичною в обох сенсах. 

Зміст цієї галузі філософії, тобто філософії мови, має потребу в артикульованій теорії. 

Сьогодні в наших дослідженнях ми досягли такого стану, в котрому зазначений 

вище необхідний мінімум уможливлює майбутній розвиток філософських 

досліджень за допомогою більш-менш погоджених методів дослідження, а їхні 

результати можна буде оцінювати відповідно до загальноприйнятих стандартів. 

Для тих дослідників, котрі осмислювали цю ситуацію в цілому, та 

обставина, що філософія протягом тривалого інтервалу своєї історії не змогла 

стати систематичною і оголосила питання — «чи можливий прогрес у філософії?» 

— вічним, завжди вважалося скандалом у філософії. Справді, якщо філософія, на 

думку більшості її творців, була такою дисципліною, котра вважала своєю 

головною метою (можливо, навіть найбільш важливою) пошук істини, тоді цілком 

незрозуміло, чому протягом усієї її багатовікової історії філософія так і не змогла 

установити загальноприйняту методологію, загальноприйнятий критерій 

успішності і всього масиву вірогідно досягнутих у ній результатів. [Щодо 

припущення про те, що філософія мови потребує артикульованої теорії, то 

очікується також те, що істини, котрі відкриті в процесі філософського 

дослідження, повинні дозволяти дослідникам приходити до згоди в рамках 

артикульованої теорії або системи. А це означає, що філософія повинна бути систе-

матичною у першому з двох зазначених вище сенсах, оскільки різноманітні зв'язки 

між першим сенсом та другим є предметом загального філософського пізнання. І це 

чекання не приводить до скандалу тому, що, як уже відзначалося вище, робота 

окремих філософів часто веде до створення саме таких теорій або систем] 
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Аби філософія була систематичною в другому сенсі, ми повинні вітати будь-

яку активність, котра має своєю метою введення істин. Така активність є сутністю 

поняття істини. Істина повинна бути об'єктивною характеристикою пропозиції, якій 

вона властива. Але як би ми не мали потреби в загальноприйнятому критерії 

правильності пропозиції, ми, природно, відчуваємо підозру до того, що пропозиція 

(речення) не може осмислено затверджуватися як правильна навіть при припущенні, 

що вона має властивість істини. [Однак, дуже не-визначеним є той крок, котрий 

відокремлює заяву про те, що десь там існує незагальноприйнятий критерій, за 

допомогою якого може бути оцінена правильність пропозиції, від заяви, що не 

існує такого поняття істини, котре може бути застосоване до цієї пропозиції. Проте у 

межах теорії значення залишаються невирішеними питання: «Де саме знаходить 

свій притулок поняття істини?», «Яким є точне співвідношення між поняттям 

істини і нашою здатністю визнання пропозиції істинною»? У будь-якому випадку, 

навіть тоді, коли явна нездатність філософів зробити свою дисципліну 

систематичною (у другому сенсі), ми не маємо сумніву у тому, чи досягне коли-

небудь справа філософії істин як таких. Вся діяльність філософів виглядає 

безглуздою, якщо визнати, що мета філософії недосяжна, або, що 

більшість філософів, котрі займаються нею, не досягають задоволення. Справді, 

яка користь від проведення дослідження, якщо неможливо сказати, чи приведе 

це дослідження до результатів і коли саме? У цьому відношенні, коли філософія 

зіставляється з математикою, вона постає у вкрай невигідному для неї світлі. 

Обидві дисципліни становлять собою різні галузі пошуку істини. І обидві вони 

здійснюють це винятково за допомогою логічних міркувань і силогізмів. Але 

математика вже нагромадила величезний масив достовірних результатів. 

Філософія ж створює враження, що вона не породжує нічого, крім нескінченних 

розбіжностей. Саме ця скандальна ситуація крім усього іншого робить 

привабливою ту концепцію філософії, яка ані в найменшому ступені не займається 

встановленням істинних пропозицій. Саме такою є вітгенштейнівська концепція 

філософії. З точки зору цієї концепції, у філософії справді можливий прогрес 

тільки тоді, якщо філософи серйозно візьмуться за усунення з неї концептуальної 

плутанини. У протилежному випадку філософія не буде мати у своєму 

розпорядженні масиву встановлених доктрин, щоб продемонструвати свій 
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прогрес. 

Я відстоюю в цьому есе більш традиційний, ніж вітгенштейнів-ський, 

погляд на природу філософії. Відповідно до цього погляду, сенс філософії 

повинен міститися в пошуку істини. Якщо ж ця заява приймається, тоді 

констатація того, що філософія протягом усієї своєї історії і навіть у наш час не 

зуміла створити систематичну методологію, відкрито признається як факт, 

котрий вимагає спеціального пояснення. Однак тут я не буду намагатися дати 

адекватне пояснення цьому примітному факту. 

Сам Вітгенштейн запропонував нам разючу аналогію, яка ілюструє 

можливість стверджувати, що у філософії відбувається прогрес навіть у тому 

випадку, коли в ній залишається дуже мало стійкого і визначеного. Він 

порівнює філософську діяльність із завданням систематичного упорядкування 

книг величезної бібліотеки, котрі дотепер були розставлені без будь-якого 

порядку. Здійснюючи таке упорядкування, можна зробити важливий крок, 

розташувавши разом низку томів на одній полиці, навіть у тому випадку, коли 

вони залишаються на ній лише тимчасово і навіть якщо після завершення цієї 

систематизації жодний з цих томів не залишиться на цій полиці, або ж якщо усі 

вони разом не виявляться на якійсь іншій полиці. Пояснювальний потенціал цієї 

аналогії не залежить від конкретної концепції філософії Вітгенштейна; ця 

аналогія не може бути застосована, хоча б і з набагато меншим успіхом, до 

деяких 

наук. Але це не пояснює, чому зазначена аналогія є набагато більш 

прийнятною в тих випадках, коли вона застосовується до філософії, ніж до будь-

якої іншої інтелектуальної дисципліни. Мабуть, ця аналогія найбільш адекватна до 

тих дисциплін, котрі перебувають на своїх ранніх стадіях розвитку. Отже, 

необхідне пояснення (як уже було сказано, я не намагаюся тут пропонувати таке 

пояснення), чому виходить так, що філософія, хоча і є настільки ж древньою, як і 

інші дисципліни і навіть більш древньою, ніж більшість із них, все ж 

залишається такий тривалий час на «своїй ранній стадії». «Ранні стадії» будь-якої 

дисципліни можуть бути охарактеризовані як такі, на яких дослідники ще не 

досягли ясного розуміння специфіки своєї дисципліни і її стратегічної мети. Якщо 

теза, котру я відстоюю в цьому есе є вірною, тоді треба визнати, що філософія лише 
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недавно вийшла з своєї ранньої стадії в стадію зрілості: поворотним моментом у її 

розвитку була робота Фреге. Проте для широкого поширення дієвості цієї роботи 

треба було чекати півстоліття після смерті Фреге; до того ж це поширення 

обмежується лише межами аналітичної школи філософії. Зовні подібна заява може 

здаватися абсурдною, але лише доти, поки ми не згадаємо, що логіка як 

автономна дисципліна є майже такою ж древньою, як і філософія. Вона, як і 

філософія, вступила в стадію свого повноліття тільки після появи праць Фреге. 

Історична єдність філософії, характеристика цієї єдності протягом багатьох 

століть як єдиної дисципліни принесли у філософію коло питань, на котрі її 

творці намагалися знайти відповіді: серед них було порівняно мало варіацій щодо 

того, що саме вважається конституюючим філософську проблему. Розуміння 

філософів специфіки того способу, котрим вони характеризували коло проблем, з 

якими співтовариство філософів прагнуло мати справу, а також того типу 

аргументації, котрий вони вважали здатним гарантувати відповіді на зазначені 

вище питання, нині коливаються в вельми широкому діапазоні. Про специфіку 

своєї роботи різні філософи і в різні епохи заявляли далеко не те саме. Деякі з них 

вважали, що філософія — це дослідження чисто раціональними методами 

найбільш загальних властивостей універсуму; інші — що вона є осмисленням 

роботи людського розуму; треті розуміли філософію як практику обгрунтування 

(виправдання) різних вимог до знання, що накопичується в різних дисциплінах. 

Об'єкт філософських дослідженнь був установлений тільки завдяки Фреге. Тільки 

завдяки йому стало зрозуміло: по-перше, що метою філософії є аналіз структури 

мислення; по-друге, що філософське дослідження мислення повинно чітко 

відрізнятися від психологічного вивчення роботи мозку; і, нарешті, що єдиний 

метод дослідження мислення, гідний довіри філософів, полягає в аналізі мови. Як 

я вже згадував, прийняття цих трьох положень характерно тільки для аналітичної 

школи філософії; але в період між часом Фреге і нашим часом всередині цієї 

філософської школи існувала множина до деякої міри мінливих зрадливих 

тлумачень і перекручувань фундаментального вчення Фреге. І тільки десь з другої 

половини XX століття, вже після смерті Фреге, ми під його величезним впливом 

ясно зрозуміли, у чому полягає реальне завдання філософії. 

Я знаю, що було б розумним сприймати всі заяви, подібні моїм, зі здоровим 
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скепсисом, оскільки вони вже не раз висловлювалися в історії філософії. Але саме 

тому, що скандал, викликаний відсутністю у філософії систематичної методології, 

утримувався настільки довго, що усунення цієї вади філософії перетворилося на 

постійне заняття філософів. І весь цей час виникали все нові й нові ілюзії щодо 

того, що філософи ніби досягли успіху в усуненні зазначеної вади. Гуссерль щиро 

вірив у те, що він, нарешті, тримає ключ, котрий здатний відчинити будь-які 

філософські двері. Послідовники Канта приписували йому заслуги в створенні 

ним правильної філософської методології. Спіноза був переконаний, що він 

робить для філософії те саме, що Евклід зробив для геометрії. А ще до Спінози, 

Декарт вважав, що він відкрив єдино істинний філософський метод. Я 

перерахував лише деякі з неозорої множини прикладів подібних ілюзій. 

Захищаючи наведені вище твердження про Фреге, я, мабуть, сам одержимий 

подібною ілюзією. На питання про те, чому я це роблю, я можу запропонувати 

лише банальну відповідь, яку звичайно будь-який віщун дає будь-якому скептику: 

Час покаже.   

 


