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філософія сьогодні зазнає моменту перелому, а філософська думка не 

може більш розвиватися так, як вона робила це раніше. Це загальне 
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Річард Рорті 

 

 

ВСТУП 

У книзі «Філософія і дзеркало природи» (1979) Рорті стверджує, що 

філософська традиція Заходу, щонайменше з XVII століття була зачарована 

метафорою, що розум віддзеркалює світ. Ця метафора, у свою чергу, інспірувала 

погляд, відповідно до якого філософи — це дослідники структур розуму або умов 

можливості знання і тому вони мають право на привілейоване становище. Філософи 

не тільки встановлюють ступінь точності наших ментальних репрезентацій, але й 

оцінюють культурну і соціальну важливість різноманітних видів репрезентацій 

(наукових, моральних, естетичних). Інакше кажучи, призначення філософа 

полягає не тільки в тому, щоб визначати, чи є істинними наші теорії дискурсів, але 

й у тому, щоб установлювати належні відношення між дискурсами про Істину, 

Добро, Красу. Далі Рорті стверджує, що, незважаючи на важливі зміни і більш-

менш успішні спроби подолати цю метафору — спроби далеко не завжди цілком 

успішні, — вона залишається у фундаменті не тільки «трансцендентальної 

філософії» від Канта до Апеля, але також і «раціональної психології» від Декарта 

до Фодора, так само як і в підвалинах «натуралізованої епістемології» від Юма до 

Куайна. Зазначені мислителі тим або іншим засобом прагнуть здійснити спробу 

ідентифікувати інваріантні правила, що керують загальновизнаним 

(«нормальним») науковим дискурсом, або ж виділити одну з форм дискурсу 

(наприклад, фізику) як парадигмальну для всіх інших дискурсів у надії, що таким 

чином консенсус (а, отже, і раціональність) буде збережений і в майбутньому. Як 

підкреслює Рорті, усі зазначені мислителі поділяють «намір розглядати соціальні 

практики легітимації як щось більше, ніж ці практики» (Рhilosophу апd thе Мirror оf 

Nature, 390). 

Відмова Рорті від характерного для них розуміння специфіки філософії 

містить у собі як внутрішню критику незмоги філософії виконати свої власні 

вимоги, так і спробу ініціювати альтернативну модель філософії, яку він 

кваліфікує по-різному: то як «прагматизм», то як «герменевтику», то як «дискурс, 
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що наставляє». Рорті вимагає не стільки реконструкції транскультурних і а-

історичних правил, за допомогою яких може бути досягнутий раціональний 

консенсус, скільки проліферації (розмноження) нових форм дискурсу (там само, 

386). Замість того, щоб вести мову про «точну репрезентацію», він говорить про 

успішну реалізацію досвіду» (там само, 319). Професійного філософа-короля він 

пропонує замінити «поінформованим дилетантом» (там само, 317). Нарешті, 

замість пошуку істини, він розглядає пошук нових форм само-репрезентації як 

найважливіше наше завдання (там само, 359). Постфілософські, прагматистські 

філософи не прагнуть за допомогою пошуку «природної вихідної .точки» 

мислення, що передувала б усім культурним традиціям, трансцендувати межу 

консенсусу і випадковості. Визнаючи, що мова і знання — це інструменти 

репрезентації реальності, і що категорії і критерії завжди релятивні для певних 

цілей і інтересів, постфілософи здійснюють особливий вид культурного 

критицизму, а саме — зіставлення і протиставлення, осмислення й інтегрування 

різноманітних словників різноманітних епох, культур і практик у вишукуванні 

нових і «кращих» засобів промови і дії. Вони розглядають платонівську традицію 

як таку традицію, «яка зжила свою корисність», і чітко розуміють, що ніяка 

апеляція до інтуїції або до референції не врятує нас від «літературно-історично-

антропологічно-політичної каруселі». Отже, постфілософи усвідомлюють, що 

будь-який новий словник, що може виникнути з їхньої діяльності, не є 

результатом точних аргументацій, тому що не існує інваріантного критерію, 

відповідно до якого такі аргументації могли б функціонувати. «Критерії, — 

стверджує Рорті, — є місцями тимчасових перепочинків, які сконструйовані для 

утилітарних цілей». 

Рортівські прагматистські філософи більше не розглядають себе як се-

куляризоване духівництво або ж як співтовариство суперечних. Діючи в зонах, в 

яких через відсутність нейтрального словника і консенсусу щодо критеріїв стає 

неможливою наукова аргументація, де потрібно, скоріше, рефлективне, ніж строго 

доказове судження, вони становлять собою особливий різновид літературних 

інтелектуалів, які здійснюють пошук шляхів досягнення не консенсусу у 

висловленнях, а створення нових словників. Таким чином, рортіївский погляд, що 

стверджується для «Постфілософської культури», — це особливий різновид 
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творчого дослідження, яке є вільним від наївної віри Таке дослідження 

використовується не з метою виправдання пошуків споконвічних основ або 

остаточних суджень. Подібне дослідження є «розмовою», із якої ніхто не може 

бути виключений і в якій ніхто (і філософ, зокрема) не обіймає привілейованого 

становища. Його головною метою є підтримка існуючої розмови або, як говорить 

сам Рорті, «сприяти цвітінню сотні квітів». 

Даний фрагмент викладає найбільше важливі положення рортівської версії 

прагматизму. У той же час він містить відповіді опонентам Рорті на недавні 

критичні закиди, зокрема на відповіді адвокатам «нової теорії референції» або 

«референтної семантики». Рорті ділить своїх критиків на дві групи — «технічних 

реалістів» (Крипке, Патнем, Дамміт) і «інтуїтивних реалістів» (Нагель, Кевел, 

Страуд). «Технічні реалісти» — це ті філософи, які переконані, що недавні 

досягнення у філософії мови можуть бути використані для вирішення проблем 

традиційних філософських дискусій. Прикладами такого використання можуть 

слугувати використання Пат-немом референтної семантики для того, щоб 

спростувати радикальний скептицизм і заперечення Даммітом метафізичного 

реалізму з метою критики бівалентності. Рорті стверджує, що аргументація і 

Патнема, і Дамміта в критичні моменти їхніх досліджень (опозиція між 

реалістським і номіналістським видами в референтній семантиці; розходження між 

тими положеннями, для яких бівалентність можлива, і тими, для яких вона не 

можлива, в Дамміта) відкриває шлях інтуїції. Проте «інтуїтивні реалісти» 

захищають настільки ж неприйнятну позицію. Зрозуміло, у нас є різноманітні 

глибоко сховані інтуїції про світ (наприклад, різниця між Я — Ти і Я — Воно 

досвідами). З погляду Рорті, проблема полягає в тому, чи розглядаємо ми подібні 

інтуїції як проникнення в таємницю світу, або як продукти наших соціальних 

конвенцій і практик. Рорті вбачає в цій проблемі набагато важливіше питання про 

те, що становить собою (або могла б представляти) філософія: чи спроможна 

філософія прояснити й оберегти деякі з наших найглибших інтуїцій, навіть у тому 

випадку, коли вони вступають у конфлікт одна з одною, або ж тоді, коли вона буде 

прагнути ініціювати появу нових «само-іміджів», «самопрезентацій», вільних від 

метафізичних помилок нашого минулого? Зрозуміло, вирішення питання про те, чи 

стануть ці принципові вибори прийнятними для філософії, залежить, принаймні 
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частково, від того, наскільки адекватно Рорті охарактеризує теперішню сцену, 

включаючи різноманітні перспективи, подані в цій книзі. 
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Річард Рорті 

ПРАГМАТИЗМ І ФІАОСОФІЯ 

Платоністи, позитивісти і прагматисти 

Прагматистська теорія стверджує, що істина не є особливою річчю, щодо 

якої у філософії є серйозна теорія. Для прагматистів, слово «істина» — це ім'я 

властивості, що притаманна всім істинним твердженням. Ця властивість є 

загальною, наприклад, для таких суджень, як «Бекон не написав Шекспіра», 

«Вчора йшов дощ», «Е дорівнює тс2
», «Любов краще, ніж ненависть», «Алегорія 

живопису» була найкращою картиною Вермеєра, «2+2=4» та ін. 

Прагматисти мають сумнів щодо того, чи можна багато чого висловити про 

цю загальну властивість. Вони сумніваються в цьому з тієї ж причини, через яку 

вони не вірять, що можна багато чого висловити про загальну властивість таких 

морально похвальних дій, як «Сьюзен кинула свого чоловіка», «Америка вступила 

у війну проти нацизму», «Америка пішла з В'єтнаму», «Сократ не втік з 

в'язниці», «Самогубство євреїв в Масаді». Прагматисти розглядають визначені дії 

як позитивні лише за певних обставин, і сумніваються в тому, що існує щось 

загальне і корисне, про яке можна було б сказати, що воно робить зазначені дії 

позитивними за будь-якмх обставин. Захист даної тези — або прийняття диспозиції 

захисту даної тези — є випраданим схвальною дією лише за певних обставин. 

Проте а/огґіогі, це не рівнозначно тому, що існує щось загальне і прийнятне для 

того, щоб сказати, що саме воно робить ці дії правильними, тобто що воно є 

якоюсь загальною властивістю усіх висловлювань, що збуджує в нас прагнення 

захистити їх.  

Прагматисти думають, що історія спроб виділити Істину або Благо, або ж 

визначити слова «істина» і «благо», підтверджує їхню підозру в тому, що в цій 

галузі не існує цікавої роботи. Звичайно, усе може обернутися інакше. Люди 
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змогли сказати щось цікаве про сутність Сили і про визначення поняття «число». 

Щось цікаве вони спробували сказати і про сутність Істини. Проте ці спроби 

насправді виявилися невдалими. Історія таких спроб і історія їхніх критик 

співіснують з історією того літературного жанру, який ми називаємо філософією 

— жанру, заснованого Платоном. 

Отже, прагматисти розглядають платонівську традицію як традицію, що 

зжила свою корисність. Проте це не означає, що в них є нова, не-платонівська 

система відповідей на платонівські питання. Швидше, це означає, що вони не 

вважають, що ми коли-небудь будемо ставити зазначені питання. Припускаючи ж, 

що ми відмовимося від питань про природу Істини і Блага, вони не визнають 

правомірність універсально-загальної теорії про природу реальності, про сутність 

знання, про сутність людини, — теорії, яка стверджує, що не існує таких речей, як 

Істина або Благо. Не визнають вони і ніякої «релятивістської» або 

«суб'єктивістської» теорії Істини або Блага. Вони просто змінюють тему розмови. 

Прагматисти перебувають у становищі, що нагадує становище секуляристів, які 

наполягають на тому, що дослідження, які стосуються Природи чи Волі Бога, 

нікуди нас не приведуть. Секуляристи подібного типу не стверджують, що Бог не 

існує. Вони відчувають неясність щодо того, що саме могло б підтвердити Його 

існування, так само як і неясність щодо того, що могло б заперечити це ж. Немає 

в них і якоїсь особливої єресі про Бога. Секуляристи просто сумніваються, що 

словник теології є тим словником, який вони могли б використовувати. Подібним 

же чином прагматисти аргументують свої засоби створення антифілософських 

моментів у нефілософській мові. У результаті вони зіштовхуються з дилемою: у 

випадку, якщо їхня мова виявиться занадто нефілософською, тобто надмірно 

«літературною», прагматисти обвинуватять суб'єкта, який спонтанно змінюється; 

якщо ж мова виявиться занадто філософською, тоді вона буде втіленням 

платоністських припущень, які не дозволять прагматистам дійти бажаного 

висновку. 

Все це ускладнюється ще й тим фактом, що поняття «філософія», так само, 

як і поняття «істина» і «благо», є багатозначним. Поняття «істина» і «благо», якщо 

вони використовуються не у фундаменталістському значенні, означають 

властивості або суджень, або дій, або ситуацій. Якщо ж вони фундаменталізовані, 
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то вони суть назви об'єктів у власному значенні слова (тобто як позначення цілей 

і стандартів), які можуть запасти в чиєсь серце і душу, як об'єкти споконвічного 

відношення. Таким же чином і «філософія» може означати просто те, що Селларс 

називає «спробою побачити, яким чином предмети, які розуміються в гранично 

універсальному плані, залежать один від одного в найширшому значенні слова». 

Перікл, наприклад, використовував це значення терміна, коли він хвалив афінян 

за їх «філософування без боягузтва» (рhilosophein aneu malakias). У цьому сенсі 

Блейк, так само як і Фіхте, Генрі Адамс є філософами більш, ніж Фреге. Проте 

слово «філософія» може означати і щось більш спеціальне і, справді, дуже 

сумнівне. У цьому випадку «філософувати» може означати — слідувати вказівкам 

Платона і Канта. У контексті такого «філософування» питання про природу 

певних нормативних понять (таких, наприклад, як «істина», «раціональність», 

«благо») задається з метою забезпечити найкращу покору цим нормам. Головна 

ідея тут полягає в тому, щоб, на основі поглиблення знання про Істину, Благо або 

Раціональність, надавати дедалі більшу довіру істинам, або творити дедалі більше 

і більше добра, або ставати дедалі більше раціональним. Я буду відмовлятися від 

терміна «філософія», коли він використовується в іншому значенні для того, щоб 

переконати, що Філософія, Істина, Благо і Раціональність — це платонівські 

поняття, які замкнуті одне на одному. Прагматисти переконані в тому, що 

найкраща доля для філософії полягає у тому, щоб не практикувати Філософію. 

Вони вважають, що платонівські міркування про Істину не удосконалюють нашу 

спроможність висловлювати що-небудь істинне, міркування про Благо не 

сприяють облагороджуванню наших вчинків, спекуляції про Розум не 

допомагають нам ставати дедалі більш раціональними. 

Проте мій попередній опис прагматизму залишив поза увагою важливу 

особливість прагматизму. У межах Філософії споконвічно існує традиційна 

розбіжність у думках між філософами з проблем Природи Істини, боротьби між 

богами і гігантами (якщо використовувати термінологію Платона). З одного боку, 

існували філософи, які, подібно до самого Платона, були людьми «не від світу 

цього» і мали величезну уяву і надію. Вони наполягали на тому, що існують такі 

типи людських суттєвостей, які знаходять право «а самоповагу тільки тому, що 

вони виявляються поза простором і часом. З іншого боку, існували інші 
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філософи (наприклад, Гоббс, Маркс), які наполягали на тому, що простір і час 

заповнені єдино існуючою Реальністю і що Істина — це знання, яке відповідає цій 

Реальності. Вплив цих філософів особливо посилився з тих часів, як Галілей 

показав, що просторово-часові події можуть бути підведені під елегантні 

математичні закони (які на думку Платона, можливі лише для реалій іншого 

світу). У XIX столітті ця опозиція викристалізувалася в опозицію між 

«трансцендентальною філософією» і «емпіричною філософією», між 

«платоністами» і «позитивістами». Всі ці терміни були цілком невизначеними вже 

тоді. Проте кожний інтелектуал приблизно знав, де ж він перебуває відносно двох 

зазначених вище філософських напрямків. Бути на трансцендентальному боці — 

означало бути впевненим, що науки про природу не є останнім словом, що поза 

ними існує шлях, на якому може бути відкрита більш велична Істина. Бути 

емпіристом тут означало — розділяти переконання, що науки про природу (тобто 

знання фактів, які стосуються того, як предмети переміщуються в просторі і часі) 

вичерпують собою всю Істину, яка тільки існує. Бути з Гегелем або з Гріном 

означало розділяти переконання, що деякі нормативні твердження про 

раціональність і благо відповідають деякій реальності, недосяжній наукам про 

природу. Бути з Контом і Махом означає вірити в те, що зазначені твердження або 

можуть редукуватися до тверджень про просторово-часові події, або вважати, що 

вони не є предметом для серйозної рефлексії. 

Проте важливо зрозуміти, що філософи-емпіристи (тобто позитивісти), 

незважаючи на їх гостро критичне ставлення до трансценденталізму, продукували 

Філософію. Платоністське припущення, яке об'єднує богів з гігантами, Платона з 

Демокрітом, Канта з Міллем, Гуссерля з Расселом виявляється тим припущенням, 

яке натовп називає «істиною»: уся сукупність істинних тверджень повинна бути 

осмислена як розділена на дві полярні галузі — низьку і підняту — галузь простої 

думки й галузь справжнього знання. Це якраз робота Філософа — встановити 

образливу різницю між такими твердженнями, як «Вчора йшов дощ» і «Люди 

повинні бути справедливими у своїх учинках». Для Платона перший тип тверд-

жень був другосортним, тобто лише рistis або dоха. Для прихильників 

позитивістської традиції, що йде від Гоббсадо Карнапа, перше твердження було 

парадигмою того, як виглядає Істина, тоді як друге твердження вважалося або 
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завбаченням наслідків, причинно обумовлених певними подіями, або ж проявом 

емоцій. Те, що філософи-трансценденталісти розглядали як спіритуальне, 

філософи емпіристи оцінювали як емоційне. Те, що філософи емпіристи роз-

глядали як досягнення природних наук у розкритті законів природи Реальності, 

філософи-трансценденталісти оцінювали як щось утилітарне, тобто як істину, 

але іррелевантну Істині. 

Прагматизм відкинув цю трансцендентально-емпіричну опозицію, 

поставивши під знак питання загальне припущення про те. що існує радикальна 

різниця між типами істини. Для прагматиста істинні твердження не є істинними 

втому значенні, що вони відповідають реальності. Тому він не заглиблюється у 

з'ясовування того, до якого типу реальності належить дане твердження, не 

з'ясовує, що саме «робить» його істинним. Прагматист, таким чином, вважає, що 

немає потреби турбуватися ні про те, чи були праві Платон або Кант, коли вони 

стверджували, що існування чогось непросторо-во-часового робило моральне 

судження істинним, ні про те, чи означає неіснування цього «чогось», що такі 

судження суть «лише вирази емоцій», або ж — судження «чисто умовні», чи «суто 

суб'єктивні». 

Ця байдужність до трансцендентально-емпіричної опозиції послаблює 

презирство обох типів Філософів до прагматиста. Платоніст вважає прагматиста 

лише різновидом легковажного позитивіста. Позитивіст розглядає зазначену 

байдужність як допоміжний викрут для Платонізму, як зниження ступеня різниці 

між Об'єктивною істиною (як видом істинного твердження, отриманого за 

допомогою наукового методу) і твердженням, якому не вистачає дорогоцінної 

«відповідності реальності», що тільки й може індукувати метод науки. Поєднуючи 

в мисленні обидва типи тверджень, прагматист, фактично, не є Філософом, тобто 

філософом в тому ж сенсі, у якому Філософом вважають себе платоністи, 

картезіанці, кантіанці, гегельянці. Прагматист намагається захистити самого себе, 

заявляючи, що єдина для нього можливість бути філософом — це бути анти-

Філософським мислителем; найкращий засіб примусити предмети підтримувати 

один одного він вбачає в тому, щоб відмовитися від предмета суперечки між 

Платоністами і позитивістами, а, отже, і від догм Філософії. 

Отже, єдине утруднення прагматиста в проясненні його позиції полягає в 
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тому, що він змушений боротися з позитивістом за позицію радикального анти-

платоніста. Він прагне атакувати Платона різноманітними засобами, відмінними 

від позитивістських; але зовнішньо він виглядає як деякий різновид позитивіста. 

Прагматист поділяє з позитивістами твердження Бекона і Гоббса про те, що 

знання — це сила, інструмент для копіювання реальності. Проте він доводить цю 

точку зору Бекона до крайності, чого позитивісти не роблять. Прагматист 

відхиляє поняття істини як відповідності реальності і заявляє, що сучасна наука не 

дає нам можливості копіювати реальність. Його аргумент полягає у тому, що 

зусилля надати слову «відповідність» (чи думок про предмет, чи слів про предмет) 

того змісту, що цікавить нас, — зусилля, які тривали протягом декількох століть, 

зазнали провалу. Прагматист переконаний, що мораль цієї історії, яка 

висловлюється за допомогою сентенції про те, що «істинні твердження ефективні, 

тому що відповідають способові існування досліджуваних предметів», проясняє 

ситуацію не більше, ніж сентенція на зразок — «це правильно тому, що воно 

задовольняє Моральний закон». Обидві сентенції в очах позитивіста є порожніми 

метафізичними люб'язностями, настільки ж необразливими як і риторичні 

поплескування по плечу дослідника чи діяча, що досяг успіху. Проте вони 

непокоять, якщо їх сприймати серйозно і «робити ясними» філософськи. 

Прагматизм і сучасна філософія 

У колах сучасних філософів прагматизм звичайно розглядається як 

застарілий філософський рух, а саме той рух, що процвітав на початку нашого 

століття в дуже провінційній атмосфері і котрий нині є або спростованим, або 

«знятим» (aufgehoben). Великі прагматисти — Джеймс і Дьюї — нерідко 

цінувалися за їхню критику платонізму (наприклад, Дьюї за критику традиційних 

концепцій освіти, Джеймс за критику метафізичних псевдопроблем). Проте їхній 

анти-платонізм оцінювався аналітичними філософами як недостатньо суворий; 

неаналітичним філософам він здавався недостатньо радикальним. Відповідно до 

традиції, що корениться в логічному позитивізмі, атаки прагматистів на 

«трансцендентальну» квазіплатоністську філософію повинні бути радикалізовані 

за допомогою більш витонченого і детального аналізу таких понять як «зміст» і 

«істина»
1
. Для представників анти-Філософської традиції У сучасному 

французькому і німецькому мисленні, яке веде свій початок від ніцшевського 
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критицизму, трансценденталізму і позитивізму в контексті філософського 

мислення XIX століття, американські прагматисти — це мислителі, які ніколи по-

справжньому не поривали з позитивізмом, а значить, ніколи не поривали з 

Філософією2
 

Я не думаю, що якась із цих настанов є виправданою. З точки зору 

сучасної аналітичної філософії, яку я виклав у «Філософії і дзеркалі природи»
3
, 

історія цієї філософії відзначена поступальною «прагматизацією» вихідних 

принципів логічного позитивізму. Відповідно до сучасної «континентальної» 

філософії, яку я сподіваюся викласти в книзі, котру я пишу про Гайдеггера4
, такі 

мислителі, як Джеймс і Ніцше, здійснюють рівнобіжну критику мислення XIX 

століття. Більш того, версія критики Джеймса виявляється кращою, тому що вона 

позбавлена тих ніцшевських «метафізичних» елементів, які критикує Гайдеггер, і 

якщо хочете, тих «метафізичних» елементів у Гайдеггера, які критикує Деррида. 

Відповідно до моєї точки зору, Джеймс і Дьюї,— це мислителі, котрі очікують нас 

наприкінці того діалектичного шляху, яким просувається аналітична філософія; 

вони ж очікують нас і наприкінці того шляху, яким ідуть, наприклад, нині Фуко і 

Дельоз. 

Я переконаний, що аналітична філософія досягає своєї найвищої точки 

розвитку у Куайна, пізнього Вітгенштейна, Селларсі і Девідсона; суть цієї 

філософії полягає у тому, що вона сама себе не тільки трансцендує, але й анулює. 

Названі мислителі успішно і правомірно розмивають дихотомії між семантикою і 

прагматикою, аналітикою і синтетикою, лінгвістикою й емпірикою, теорією і спо-

стереженням. Атака Девідсона на дихотомію «схема-зміст»5
, зокрема резюмує і 

синтезує пародію Вітгенштейна на його власний «Трактат», куайнівську критику 

Карнапа й атаку Селларса на емпірицистський «Міф щодо Даного». Холізм і 

когерентизм Девідсона висвітлюють, яким способом, по-новому подивившись на 

мови, ми можемо подолати головну догму Філософії, а саме — постулат про те, 

що усі істинні твердження розподіляються на вищі і нижчі, тобто на ті 

твердження, які чомусь відповідають, і ті твердження, які виявляються 

«істинними» лише за певних умов або відповідно до певних правил. 

Цей девідсонівський спосіб розуміння мови дає нам можливість позбутися 

Мови, яка гіпостазує, тим засобом, що використовувався картезіанською 
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епістемологічною традицією. Йдеться, зокрема про ту ідеалістичну традицію, яка 

грунтувалася на Канті і гіпостазувала Мислення. Це дає нам можливість побачити 

мову не як tertium quid між Суб'єктом і Об'єктом і не як засіб, за допомогою якого 

ми намагаємося формувати картини реальності, але як частину поведінки 

різноманітних типів людського буття. З цього погляду, вплив, переданих словами 

пропозицій, є впливом тих речей, котрі люди виготовляють для того, щоб 

володарювати над своїм оточенням. Розуміння Дьюї мови, як інструменту, а не як 

картини, правильне настільки, наскільки воно призводить до певних результатів. 

Але ми повинні бути обережними і не виражати вербально цю аналогію як 

припущення про те, що мову як інструмент можливо відокремити від її 

користувачів і досліджувати на «адекватність» досягненню наших цілей. Останнє 

твердження припускає, що існує засіб виривання мови із соціального контексту з 

тим, щоб порівняти її з чим-небудь іншим. Проте поза використанням нашої мови 

не існує ніякого іншого засобу мислити про світ, або ж про наші цілі. Мову ми 

можемо використовувати з метою критики й удосконалювати її саму так само, як 

ми це робимо із своїм тілом, аби розвинути і зміцнити його. Проте мову не можна 

розглядати як ціле у відношенні до чогось ще, тобто у відношенні до того, до чого 

вона застосовується. Однак мистецтва, науки і філософія як їхня власна само-

рефлексія й інтеграція прагнуть встановити саме такий процес витончення й 

удосконалювання мови. Із схарактеризованої вище точки зору стає ясно, чому і в 

якому сенсі Філософія як спроба відповісти на питання «яке відношення має мова 

до світу», «що робить певні твердження істинними, а певні дії та відношення 

ефективними або раціональними» виявляється неможливою. 

Неможливо намагатися вилізти зі своєї шкіри — із традиції, лінгвістичного 

контексту і з усього того, усередині чого ми мислимо і займаємося само-

критицизмом; немає ніякої можливості порівняти самих себе з чимось 

абсолютним. Це платонізм спонукає нас вийти за межі простору і часу, «суто 

умовних» аспектів життя, що залежать від обставин; це він є відповідальним за 

споконвічний дихотомічний поділ між двома типами істинних тверджень. Ата-

куючи цю дихотомію, холістська «прагматистська» течія в аналітичній філософії 

допомагає нам побачити, як працює метафізичне спонукання, котре властиве як 

неявним послідовникам Уайтхеда, так і ортодоксальним «науковим реалістам». Це 
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допомагає нам бути скептиками щодо ідеї про те, що окрема наука (скажімо, 

фізика) або якийсь окремий літературний жанр (скажімо, романтична поезія або 

трансцендентальна філософія) дають нам такі різновиди істинних стверджень, 

котрі просто не є істинними твердженнями, але, швидше, представляють частину 

самої Істини. Такі твердження можуть бути справді корисними, проте вони не є 

Філософським поясненням самої цієї корисності. Будь-яке філософське пояснен-

ня, подібно до первинної легітимації речення, буде локальним, тобто воно буде 

порівнянням речення з альтернативними реченнями, сформульованими за 

допомогою того самого або інших словників. Але такі порівняння є справою, 

наприклад, фізика або поета або, можливо навіть філософа, — але не Філософа, 

стороннього експерта з корисності, або функції, або з метафізичного статусу Мови 

або Мислення. 

Вітгенштейнівсько-Селларсівсько-Куайнівсько-Девідсонівська атака на 

дистинкцію між класами речень є особливим внеском аналітичної філософії в 

ствердження тези про повсюдність мови. Це ствердження характерне як для 

прагматизму, так і для сучасного «континентального» філософування. 

Ось приклад, що підтверджує справедливість сформульованої вище тези: 

«Людина творить світ, і слово «світ» не означає нічого, крім того, що робить його 

значущим для людини і те тільки стосовно якоїсь другої людини. Але з тих пір, як 

людина може мислити тільки за допомогою слів або інших зовнішніх символів, ці 

символи можуть говорити: Люди, ви не означаєте нічого іншого, крім того, чому 

ми навчили вас і у тому випадку, коли ви адресуєте якесь слово як 

інтерпретанта вашого мислення... слово або знак, котре використовує людина, є 

самою людиною. ... Таким чином, моя мова є сутністю мене самого; оскільки 

людина є мисленням» (Пірс)6
. 

«Пірс йде дуже далеко в тому напрямку, що я назвав деконструкцією 

трансцендентального означуваного, яке у той або інший час займає місце мети, 

що переконує, при переході від знака до знака» (Деррида)7
. 

«... Психологічний номіналізм, відповідно до котрого усвідомлення будь-яких 

типів, подібностей, фактів та ін., коротше, усвідомлення довільних абстрактних 

сутностей — і навіть усвідомлення будь-яких специфічностей — є лінгвістичною 

справою» (Селларс)
8
. 
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«Тільки в мові можна розуміти щось за допомогою чогось» (Вітгенштейн)
9
. 

«Людський досвід є істотно лінгвістичним» (Гадамер)
10

. 

«... Людина перебуває в процесі зникнення, у той час, як буття мови 

продовжує світити дедалі яскравіше на нашому обрії» (Фуко)". 

«Той, хто говорить про мову, майже неминуче перетворює мову на об'єкт... і 

тоді його реальність зникає» (Гайдеггер)
12

. 

Проте цей хор не веде нас до думки, що про Мову нещодавно відкрито щось 

нове і виняткове — наприклад, щось таке, що є більш універсальним, ніж думали 

раніше. Цитовані автори відзначили лише негативні моменти. Вони говорять про 

провал усіх спроб редукувати мову до чогось такого, що «обґрунтовує» її, або 

спроб довести, що мова «виражає» відношення до чогось такого, чому вона 

сподівається бути «адекватною». Повсюдність мови є її сутністю; вона заповнює 

пролом, що залишився після краху претензій усіляких кандидатів на місце 

«природних вихідних пунктів» мислення, вихідні пункти, що існують до і 

незалежно від того способу, яким нині говорять або колись говорили ті або інші 

культури. (Кандидати на статус зазначеного вихідного пункту мислення містять у 

собі ясні і чіткі ідеї, чуттєві дані, категорії чистого розуму, структури до-

лінгвістичної свідомості і тому подібне). Пірс, Селларс і Вітгенштейн говорять, що 

регрес інтерпретації не може бути завершений типом «інтуїції», який 

картезіанська епістемологія вважає таким, що не потребує доказу. Гадамер і 

Деррида говорять, що наша культура панувала завдяки поняттю 

«трансцендентального означуваного», яке, завершуючи цю регресію, витягає 

нас із контексту випадковості й умовності і вводить у дію Істину. Фуко 

говорить нам, що ми поступово втрачаємо своє право на «метафізичний комфорт»; 

ми втрачаємо те, що нам забезпечувала європейська філософська традиція, а саме 

— її уявлення про Людину, як маючу «двійника» (душу, ноуменальну самість), 

котра, скоріше, використовує власну мову Реальності, ніж винятково словник часу 

і місця. Нарешті, Гайдеггер застерігає нас, що, якщо ми спробуємо перетворити 

Мову на нову тему Філософського дослідження, то ми просто знову створимо 

безнадійно стару філософську головоломку, яка послужила нам для того, щоб 

підняти питання про Буття і Мислення. 

Цей останній момент є рівнозначним розмові про те, що Густав Бергманн 
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позначив як «лінгвістичний поворот». Проте тепер цей поворот не розглядається 

так, як його розглядали логічні позитивісти, а саме — як нашу можливість задати 

кантівське питання про «досвід» або «свідомость», не зловживаючи біговою 

доріжкою психологів (якщо використовувати термінологію Канта). Це був 

споконвічний мотив для «повороту»
13

, але (завдяки холізму і прагматизму авторів, 

яких я цитував) аналітична філософія мови виявилася спроможною перебороти цей 

кантіанський мотив і сприйняти натуралістичну, біхевіористську настанову стосовно 

мови. Біхе-віористська настанова призвела до того ж, що і «континентальний» бунт 

проти традиційної кантівської проблематики, — бунт Ніцше і Гайдеггера. Ця 

конвергенція показує, що традиційний союз аналітичної філософії з жорстким 

позитивізмом та «континентальної» філософії з м'яким платонізмом є цілком 

ілюзорним. Прагматизація аналітичної філософії задовольнила надії логічних 

позитивістів, але не в тій формі, що вони бажали б. Вона не відкрила шлях, 

вступивши на який Філософія стала б, нарешті, «науковою». Прагматизація 

аналітичної філософії, швидше, знайшла шлях редукції філософії до однобічності. 

Цей шлях, що ініціював появу постпозитивістського різновиду аналітичної 

філософії, спочатку виявляє подібність з традицією Ніцше — Гайдеггера — 

Деррида, потім — з критикою платонізму і, нарешті, приходить до критики 

Філософії як такої. Обидві критичні традиції переживають нині стан сумніву щодо 

їхнього власного статусу. Обидві живуть між минулим, що вони відкинули, і 

неясним майбутнім Пост-Філософії. 

Реакція реалістів (1): Технічний реалізм 

Перед тим, як продовжити обговорення питання про те, що становить 

собою Пост-Філософська культура, я хотів би чітко сказати, що мій опис 

сучасної філософської панорами є спрощеним. У цьому описі я свідомо ігнорую 

антипрагматистську негативну реакцію. Картина, що я намалював, показує, як 

виглядали речі близько десяти років тому — або, принаймні, якими вони здавалися 

тоді оптимістичним прагматистам. У наступній декаді по обидві сторони Протоки 

виникла течія на підтримку «реалізму». Завдяки цьому термін «реалізм» став 

синонімом терміна «антипрагматизм». Зазначена вище реакція мала три 

різноманітних мотиви: 



 18 

(1)точка зору, що сучасний технічний розвиток у філософії мови породив 

сумнів щодо традиційної прагматичної критики «кореспондентної теорії істини», 

або, принаймні, зробив необхідним для прагматизму, аби продовжити свій 

розвиток далі, відповісти на деякі складні, технічні питання; 

(2)відчуття того, що прагматисти недооцінюють «глибину» і гуманістичну 

значущість традиційного підручника з «проблем філософії»; у марній оргії 

«розкладання» вони змішали в одне ціле реальні проблеми з псевдопроблемами; 

(3)відчуття того, що буде втрачене щось дуже важливе, якщо Філософія як 

автономна дисципліна, як галузь Науки, буде витиснута зі сцени культури (у 

такий же спосіб, яким колись була витиснута теологія). 

Цей третій мотив, тобто страх, що трапиться щось непоправне, якщо 

існуючою виявиться тільки філософія, але не Філософія, є аж ніяк не тільки 

захисною реакцією викладачів філософії, які побоюються погрози безробіття. 

Крім зазначеного страху, третій мотив містить у собі і переконання, що культура, 

з якої елімінована Філософія, неминуче виявиться «ірраціоналістською», а це 

лишило б без застосування дорогоцінну людську спроможність. Головна 

людська чеснота перестала б бути прикладом для наслідування. 

Схарактеризований мотив поділяється багатьма філософами не тільки у 

Франції і Німеччині, але і багатьма аналітичними філософами в Англії й Америці. 

Першим із зазначених філософів хотілося здійснити щось таке, що не було б 

лише нескінченно повторюваною, літературно-історичною деконструкцією 

«західної метафізики присутності», тобто щось таке, що не було б спадщиною 

Гайдеггера. Інші хотіли відродити дух ранніх логічних позитивістів, тобто той 

сенс філософії, відповідно до якого вона є акумуляцією «результатів», завдяки 

толерантній, точній, переважно колективній роботі мислителів над точно 

встановленими проблемами (це прагнення, мабуть, є характерною рисою 

раннього, а не пізнього Вітгенштейна). Отже, філософи на Континенті кидають 

пильні погляди на аналітичну філософію — і особливо на погляди «реалістських» 

аналітичних філософів, які серйозно ставлять філософські проблеми. На 

противагу цьому, шанувальники «континентальної» філософії (Ніцше, 

Гайдеггера, Деррида, Гадамера, Фуко) швидше вітаються в американських і 

англійських відділеннях порівняльного літературознавства і політичних наук, 
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ніж у відділеннях філософії. На обох континентах існує побоювання утрати 

Філософією її традиційної амбіції на «науковий» статус, побоювання 

розжалування її «винятково в літературу». 

Я буду докладно говорити про це побоювання пізніше у зв'язку з 

перспективами культури, у котрої більше немає місця для опозиції «наука — 

література». Тут же я зосереджуся на аналізі першого і другого мотивів, про які я 

говорив вище. Ці мотиви пов'язані з двома цілком різноманітними групами людей. 

Перший мотив характерний для філософів мови таких, наприклад, як Саул Кріпке 

і Майкл Дамміт. Другий мотив асоціюється з менш спеціалізованим і більш 

широким колом письменників, таких як Стенлі Кевел і Томас Нагель. Я згадаю 

тут тих, хто обертає погляди Кріпке щодо Референції в мету реалістської 

епістемології «технічних реалістів» (таких як Хартрі Філд, Ричард Бойд та іноді 

Хіларі Патнем). Я буду називати Кевела і Нагеля і таких, як Томпсон Кларк і 

Беррі Страуд, «інтуїтивними реалістами». Останні протестують проти того, що 

прагматистеьке усунення традиційних проблем є «верифікаціоністським»: 

прагматисти думають, що ті випадки, коли ми не можемо відповісти на запитання, 

чи можна вважати рішення даної проблеми спірним або таким, що викликає згоду, 

є підставою для відкидання самої проблеми. Прийняти цей погляд, говорить На-

гель, означає нездатність визнати, що «нерозв'язні проблеми не є із-за цього 

нереальними»
14

. Інтуїтивні реалісти оцінюють верифікаціонізм за його 

результатами; вони підтверджують, що прагматистська віра в повсюдність мови 

веде до нездатності визнати, що філософські проблеми виникають саме там, де 

мова неадекватна фактам. «Моя віра в реалізм суб'єктивної галузі у всіх її формах, 

— говорить Нагель, — припускає віру в існування фактів поза досяжністю 

людських понять»
15

. 

Навпаки, технічні реалісти вважають прагматизм помилковим не тому, що 

він веде до поверхового звільнення від глибоких проблем, а тому, що він 

заснований на штучній «верифікаціоністській» філософії мови. Вони не люблять 

«верифікаціонізм» не через його «метафілософські» результати, а тому, що вони 

розглядають його як неправильне розуміння відношення між мовою і світом. З 

їхньої точки зору, Куайн і Вітгенштейн помилково сприйняли думку Фреге про те, 

що значення — це щось, обумовлене інтенціями користувача слова, що саме воно 
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визначає референцію, тобто саме те, що слово схоплює у світі. На основі «нової 

теорії референції», створеної Саулом Кріпке, вони переконані в тому, що ми 

можемо тепер створити кращу, не-Фрегеанську картину відношення «слово — 

світ». У той час, як Фреге, подібно до Канта, розглядав наші поняття як такі, що 

вирізняються з недиференційованої множини відповідно до наших інтересів 

(точка зору, що веде прямо до «психологічного номіналізму» Селларса й 

аналогічної Гудманівської байдужності до онтології), Кріпке розглядає світ як уже 

розділений не тільки на частки, але і на натуральні типи часток і навіть на сутнісні 

і випадкові риси цих часток і типів. Таким чином, на питання «чи є істинним 

твердження «X є Ф»?», потрібно відповідати, — дивлячись по тому, до чого саме 

стосується «X» (тобто чи розглядається він як предмет фізичного факту, не як 

предмет чиїхось інтенцій), і тільки потім з'ясовувати, чи є ця частка або вид тим, 

що позначається як «Ф». Тільки за допомогою такої «фізикалістської» теорії 

референції.  

Стверджують технічні реалісти, може бути збережене поняття «істини ЯК 

відповідності реальності». На противагу їм, прагматисти відповідають на це 

запитання інакше. Вони досліджують спочатку питання, чи розглядаються всі 

речі (і особливо наші цілі як значення термінів «X» і «Ф»). Потім вони з'ясовують, 

чи виражає речення «X є ф» більш корисне переконання, ніж переконання в їхній 

несумісності, або ще якесь друге переконання, виражене в цілком відмінних 

термінах. Прагматист погоджується з тим, що якщо хтось хоче зберегти поняття 

про «відповідність реальності», тоді фізикалістська теорія референції необхідна. 

Проте він не бачить необхідності в збереженні цього поняття. У прагматиста немає 

такого поняття істини, що дало б йому можливість додати сенс твердженню про 

те, що якщо ми досягли усього, чого ми хотіли досягти за допомогою створення 

висловлень, то ми проте мали б можливість створити і помилкові висловлення, 

зазнаючи невдач у тому, щоб «відповідати» чому-небудь16
. 

Як говорить Патнем, «Утруднення полягає в тому, що для суворого 

антиреаліста (тобто прагматиста) слово «істина» не має іншого сенсу, крім, як 

сенс інтратеоретичного поняття. Антиреаліст може використовувати слово 

«істина» інтратеоретично у сенсі «редукціоністської теорії» («геdundаnсу thеогу») 

[тобто теорії, відповідно до якої висловлення «5 є істина» означає точно те, що 
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означає «З»), але він не має поняття істини і референції, які були б корисні 

екстра-теоретично. Проте процедура узагальнення пов'язана з поняттям істини. 

Узагальнення терміна є істиною того, що позначає цей термін. Антиреаліст, 

швидше, заперечив би узагальнення, якому він піддав поняття істини (у будь-

якому екстра-теоретичному сенсі), ніж він намагався б зберегти поняття істини за 

допомогою неприйнятного операціоналізму. Подібно до Дьюї, він міг би замість 

поняття істини використовувати поняття «виправданої доказовості»17
. 

Питання, яке підіймає технічний реалізм полягає в такому: чи існують усередині 

філософії мови технічні причини для зберігання або відкидання цього екстра-

теоретичного поняття? Чи існують не-інтуїтивні засоби з'ясовування питань про те, 

як мислять прагматисти? Чи 
є
 те, на що посилається «X», соціологічним предметом? 

Як найкращим засобом можна додати сенс мовній поведінці співтовариства? Або ж 

питання, яке у термінах Хартрі Філда виглядає так: «чи полягає один аспект 

соціологічної ролі терміна в тому, що він виконує певну роль у психіці різноманітних 

членів мовного співтовариства; а другий аспект, котрий не зводиться до першого, — 

у тому, що він символізує певні фізичні об'єкти або фізичні властивості»18
. 

Проте не цілком зрозуміло, якими саме можуть бути ці допоміжні не-

інтуїтивні засоби. Ця неясність обумовлюється тим, що незрозуміло, які факти 

повинна пояснювати філософія мови. Факт, на котрий частіше усього 

посилаються дослідники, полягає у тому, що наука успішно працює, тобто дає нам 

можливість лікувати захворювання, будувати міста та ін. Хіба б таке було можливо, 

риторично запитують реалісти, якби наукові твердження не відповідали б тому 

засобові, яким речі існують самі по собі? Чи поділяють це переконання 

прагматисти і чи вважають вони його поясненням? Чи можлива подальша 

специфікація відношення «відповідності», яка дозволила б цьому поясненню 

стати кращим, ніж пояснення «снодійної спроможності» опіуму (йдеться про 

пояснення мольєрівського лікаря причини, чому опіум присипляє)? Що ж у цьому 

випадку, так би мовити, відповідає мікроструктурі опіуму? Яка мікроструктура 

відповідності? Апарат Тарського, призначений для експлікації умов і відношень 

істини не відповідає своєму призначенню, тому що він однаково добре 

адаптований до «будівничого блоку» (building block), фізикалістських теорій 

референції, подібних до теорії Філда, і до когерентистських, холістських, 
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прагматистських теорій, подібних до теорії Девідсона. Коли такі реалісти, як 

Філд, доводять, що концепція істини Тарського — це лише концепція розпо-

рядника, яка нагадує менделівську концепцію «гена», що потребує фізикалістської 

«редукції до не-семантичних термінів»
19

, то прагматисти (в особі Стівена Лідса) 

відповідають, що «істина» (подібно до «блага» і на відміну від «гена») не є 

пояснювальним поняттям. (Але якщо погодитися з цим, то структура пояснень, в 

якій воно використовується, потребує розшифрування). 

Пошук допоміжних основ, на яких обговорюється прагматико-реалістська 

проблема, іноді штучно переривається реалістом, який припускає, що прагматист 

(як говорить Патнем) не тільки повинний дотримуватися думки Дьюї з його 

відступом до поняття «обгрунтованого твердження» замість поняття «істини», 

але і використовувати останнє поняття, щоб аналізувати значення «істини». 

Патнем має рацію, стверджуючи, що подібний аналіз не буде ефективним. Проте 

прагматист, якщо він мудрий, не піддається спокусі заповнити вільне місце в 

реченні «5 є істинним тоді і тільки тоді, коли 5 підтверджено «результатом 

дослідження», або стандартами нашої культури або ж ще будь-чим»
21

. Він визнає 

силу патнемівської аргументації «хибності натуральної імплікації»: якщо ніщо не 

може заповнити прочерк у реченні «А є найкращим, що можна здійснити в 

обставинах С, якщо і тільки якщо--, то ніщо тим більше не заповнить прочерк у 

реченні — «обстоювання S є найкращим, що можна здійснити в умовах С, якщо і 

тільки якщо». 

Якщо прагматист розуміє, що він не повинний плутати бажаність 

висловлення 8 з істиною про 5, то він відповість, що висловлювання є 

запитанням, проханням. Проблема полягає саме в тому, чи «істина» є чимось 

більшим, ніж те, як її визначав Вільям Джеймс: «назва будь-чого підтверджує 

саму себе як корисну завдяки віруванню, а також його корисності за певних 

умов»
22

. З погляду Джеймса поняття «істина», будучи нормативним, має 

подібність з поняттями про «користь» і про «раціональне»; воно нагадує 

комплімент, що робиться тим реченням, які виправдовують корисність їхнього 

використання, і які узгоджуються з іншими реченнями, що також виправдують 

їхнє використання. Думка про те, що Істина перебуває десь «поза», означає, з 

погляду Джеймса, те саме, що і Платонівська думка про те, що є Благо, 
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перебуває десь «поза». Думати, що ми є «ірраціоналістами» тільки тому, що 

«прагнення знати не відповідає нашим душам, що якщо ми гинемо, те гине також 

і істина», значить думати, що ми виявляємося ірраціоналістами тільки тому, що 

прагнення знати не відповідає моральному сенсу мислення, що величний 

Моральний Закон сяє над ноуменальним світом, ігноруючи мінливості 

просторово-часових життів. 

Для прагматиста розуміння «істини» як чогось «об'єктивного» — це 

змішування двох позицій: 

(I) Значна частина світу є такою, яким світ є сам по собі, тобто 

незалежно від того, що ми про нього мислимо (тобто наші вірування мають дуже 

обмежену ефективність). 

(II) Поряд зі світом на додаток до нього існує ще щось, назване 

«істиною про світ» (те, що Джеймс саркастично назвав «чимось 

третім, проміжним між фактами реr sе, з одного боку, і всім дійсним 

або потенційним знанням про неї, з другого боку»)
23

. 

Прагматист щиро погоджується з позицією (І) не як з позицією 

метафізичної віри, але просто як з переконанням, що в нас немає жодної підстави 

для сумніву; він не може дати сенс позиції (II). Якщо реаліст намагається 

пояснити позицію (II) позицією (III), відповідно до якої Істина про світ — це 

відношення «відповідності» між певними реченнями (багато з яких, без 

сумніву, ще повинні бути сформульовані) і самим світом, то прагматист може 

лише відступити, повторивши ще раз, що усі багатовікові спроби відповісти на 

запитання, про яку саме «відповідність» йдеться, зазнали поразки. Так, поразка 

є невідворотною, зокрема, і тоді, коли доводиться пояснювати, як фінальний 

словник майбутньої фізики може чомусь стати Власністю Природи, тобто 

словником, котрий врешті-решт дозволить нам сформулювати речення, які 

замикають на замок власний засіб міркування Природи про Себе Саму. 

Із цих причин прагматист не мислить так: що б ще філософія мови не 

могла б робити, усе одно вона прагне піднятися над визначенням «істини», яке 

виходить за межі Джеймса. На щастя, він припускає, що вона могла б робити 

множину інших речей. Наприклад, він може (йдучи за Тарським) показати те, як 

би він хотів визначити предикат істинності для даної мови. Прагматист може 
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поголитися з Девідсоном у тому, що визначити такий предикат означає 

розвинути теорію істини, наприклад, для речень англійської мови, що такий засіб 

визначення є корисним і, можливо, навіть єдиним засобом експонувати природну 

мову як навчальну структуру, і, отже, запропонувати систематичну теорію значення 

для мови24
. Проте він погоджується з Девідсоном, що подібне експонування — це 

усе, що Тарський спроможний нам дати, і що це усе, що може бути витягнуте з 

Філософської рефлексії над Істиною. 

Подібно до того, як прагматист не встояв би перед спокусою «заволодіти 

силою інтуїтивний зміст нашого поняття істини» (включаючи усе те в цьому 

понятті, що робить спокусливим реалізм), він не поступився б і спокусі, 

запропонованій Майклом Даммітом, стати прихильником проблеми 

«бівалентності». Дамміт (не позбавлений своїх власних сумнівів щодо реалізму), 

переконаний, що велика частина традиційних розбіжностей у сфері 

прагматистсько-реалістської полеміки може бути прояснена за допомогою 

технічною апарату філософії мови у таких напрямках: «У найрізноманітніших 

галузях, стверджує Дамміт, виникає філософська полеміка того самого загального 

характеру: полеміка «за» або «проти» реалізму. Ця полеміка стосується тверджень 

усередині суб'єкта-об'єкта або, висловлюючись точніше, тверджень певного 

загального зразка. (Як приклади подібного типу, Дамміт десь в іншому місці 

навів список моральних тверджень, математичних тверджень, тверджень про 

минуле і модальних тверджень). Така полеміка відбувається між двома 

опозиційними точками зору, що стосуються питання про природу значень, які 

мають твердження того зразка, про які йде мова, а, отже, і про застосовність до 

них понять істинності і хибності. 3 погляду реаліста, ми приписуємо значення 

цим твердженням тим засобом, що нам відомий; для кожного твердження його 

значення повинно бути умовою його істинності... Умова істинності твердження 

взагалі не є такою, котру ми спроможні визнати як досяжну кожного разу, коли 

вона виявляється загальновизнаного або навіть такого, для якої у нас є 

ефективна процедура з'ясовування, чи існує вона або ні. Отже, ми процвітали в 

приписуванні значень нашим твердженням такого зразка, істинність або хибність 

котрих узагалі не залежить від того, чи знаємо ми або чи володіємо ми засобами 

пізнання того, яке істиннісне значення, яким вони  ВОЛОДІЮТЬ. 
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Антиреалісгська інтерпретація деякого даного класу тверджень 

протилежна цьому реалістському розгляду. Відповідно до антирелізму, значення 

тверджень того класу, про яке йдеться, нам дані не щодо умов, при котрих ці 

твердження є або істинними, або помилковими; вони осягаються як умови, що 

існують незалежно від нашого знання або ж нашої спроможності до пізнання; 

їх ми пізнаємо з точки зору умов, які встановлюють або істинність, або хибність 

тверджень даного класу»
21

. 

«Бівалентність» — це властивість буття (істинного або помилкового). Саме 

так мислить Дамміт про «реалістську» точку зору на певну галузь (скажімо, 

галузь моральних цінностей або галузь можливих світів), яка стверджує 

бівалентність для тверджень, котрі стосуються подібних речей. Таким чином, 

його засіб формулювання опозиції «реаліст-versus-антиреаліст» полягає у тому, 

що прагматист заперечує бівалентність усіх тверджень; «крайній» же реаліст 

відстоює її для усіх тверджень, незважаючи на те, що більшість урівноважених 

реалістів проводить чіткий кордон між бівалентними твердженнями (наприклад, 

у фізиці) і небівалентними твердженнями (скажімо, у сфері моралі). 

«Бівалентність», таким чином, реанімує «онтологічне переконання» як засіб 

висловлення застарілих метафізичних поглядів у новітній семантичній мові. 

Якщо прагматист розглядається як квазіідеалістичний метафізик, який онтоло-

гічно прихильний тільки до Ідей або пропозицій, який не вірить у те, що «поза» 

існує, щось таке, що робить пропозицію будь-якого зразка або істинною, або 

хибною, тоді він буде строго відповідати схемі Дамміта. 

Проте це уявлення про прагматиста, звичайно ж, не ідентичне його 

власному уявленню про себе. Він не думає про себе як про якийсь різновид 

метафізика, тому що він не розуміє вираз «бути поза цим», (крім буквального 

значення слова «поза», у котрому це уявлення означає «місце в просторі»). Він не 

вважає корисним розвивати платоністське переконання щодо Блага або Чисел, 

вважаючи, що платоніст вірить в таке:  «Існує істина-або-неправда про —, 

незалежно від стану нашого знання або від придатності процедур дослідження». 

Слово «є» («к») у цьому реченні йому здаєтьсяцілком не зрозумілим, як і слово «є» 

у реченні «Істина є такою». На противагу приведеному вище уривку з Дамміта, 

прагматист дивується, в чому саме знаходять задоволення ті, хто відрізняє один 
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«тип 

значення» від іншого і на що він був би схожим, якби володів «інтуїціями» про 

бівалентність типів тверджень. Він є прагматистом лишетому, що не має 

зазначених інтуїцій (або ж тому, що прагне позбутися будь-яких подібних 

інтуїцій, яких він не може мати). Коли він запитує себе про дане твердження 8, 

«чи знає він, що повинно бути доказом його істинності», або просто чи знає він 

умови, котрі ми визнаємо як умови, що встановлюють істинність або хибність 

тверджень даного класу, він відчуває в собі таку ж безпорадність, як і тоді, коли 

його запитують — «чи справді, ви закохані або тільки схвильовані під впливом 

пристрасті?» Прагматист схильний підозрювати, що це не дуже корисне питання, і 

що, в усякому разі, інтроспекція не може слугувати діючим засобом відповіді на 

нього. Проте у випадку визнання тези про «бівалентність» не ясно, чи існує 

інший шлях пошуку відповіді на зазначене вище питання. Дамміт не допомагає 

нам побачити, яка аргументація може розцінюватися як добротна для 

відстоювання бівалентності, наприклад, моральних або модальних тверджень; він 

стверджує лише те, що існують два типи людей, що, очевидно, народилися з 

різними метафізичними темпераментами; перший тип відстоює це, другий 

заперечує. Якщо ж хтось народився без метафізичних поглядів —або ж, ставши 

песимістом щодо визнання корисності Філософії, хтось свідомо прагне 

утриматися від таких поглядів — тоді він відчує, що даммітівська реконструкція 

традиційних розбіжностей пояснює їхню незрозумілість із такою ж 

незрозумілістю. 

Сказане вище про Філда і Дамміта призначене для того, щоб поставити під 

сумнів точку зору «технічного реалізму», відповідно до якого прагматистсько-

реалістська суперечка повинна бути дозволена на деякій обмеженій, чітко 

визначеній підставі усередині філософії мови. Але такої підстави не існує. 

Відсутність її — це, зрозуміло, дефект не філософії мови, а прагматиста. 

Прагматист відмовляється зайняти рішучу позицію з тим, щоб, наприклад, 

створити умови можливості для «аналізу» речень типу «8 є істина». 

Відмовляється він зайняти її і для того, щоб або захищати, або спростовувати 

бівалентність. Він відмовляється зробити хід у будь-якій грі, У котрій його 

запрошують брати участь. Єдиний випадок, у котрому «референтна семантика» 
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або «бівалентність» стають цікавими для нього, виникає тільки тоді, коли хтось 

намагається інтерпретувати ці поняття як пояснювальні, тобто не як прості 

вираження інтуїцій, а як такі, що здійснюють деяку роботу, — наприклад, 

пояснення «чому наука настільки процвітає?»
26

. Тільки в цьому випадку 

прагматист витягає зі своєї торби надійно перевірені діалектичні гамбіти27
. Він 

продовжує аргументувати, що не існує прагматичного розходження (ніякого 

розходження) між такими твердженнями, як «це працює, тому що є істинним» і 

«це істина, тому, що воно працює», так само, як і у випадку таких речень: «це — 

побожно, тому що воно завгодно Богові» і «це завгодно Богу, тому що воно 

побожне». На противагу цьому, він доводить, що не існує прагматичної різниці 

між природою істини і критерієм істинності, і що самий критерій істинності, 

відповідно до якого повинні захищатися твердження, не є «зіставленням з 

реальністю» (за винятком може декількох перцептуальних тверджень). Всі ці 

гамбіти прагматиста будуть сприйматися реалістом як питання, які не по-

требують доказів, оскільки реаліст має інтуїцію того, що деякі розходження 

можуть бути реальними, не створюючи різниць, що іноді оrdо еssendi відрізняється 

від оrdо сognoscendi, а іноді природа X не є критерієм іксовості. І так далі. 

Висновок, що ми могли б зробити з усього сказаного вище, полягає у тому, 

що технічний реалізм колапсує в інтуїтивний реалізм. Єдиний суперечний момент 

у реаліста полягає в його переконанні, Що відродження старих добрих 

метафізичних проблем (чи справді існують універсали? Чи існують насправді 

причинно-наслідкові фізичні об'єкти (або ж ми просто постулюємо їх?), було б 

важливим, якби ці проблеми послужили деякій благій цілі або розкрили о Щось 

істотне. Усе, що прагматист бажає обговорювати, зводиться винятково до цього 

моменту. У нього немає бажання обговорювати необхідні і достатні умови 

істинності речень. Проте він готовий обговорювати питання про те, чи справді 

виправдана та практика. Що сподівається відкрити Філософський засіб виявлення 

сутності тини. Отже, розбіжність між прагматистом і інтуїтивним реалістом 

полягає у питанні про те, як оцінювати історію цієї практики, тобто як оцінювати 

історію Філософії? Справжня суперечка — це суперечка про становище Філософії 

в західній філософії, про становище в інтелектуальній історії Заходу тих серій 

текстів, що піднімають «глибинні» проблеми Філософії, які прагне зберегти 
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реаліст. 

Реалістська реакція (II): Інтуїтивний реалізм 

Питання, які справді необхідно обговорювати прагматистам і інтуїтивним 

реалістам, не зводяться до того, чи володіємо ми інтуїціями з таким результатом: 

«істина є чимось більшим, ніж ствердження», «існує переживань більше, ніж 

ментальних структур», «існує конфлікт між сучасною фізикою і змістом нашої 

моральної відповідальності». Зрозуміло, що ми маємо такі інтуїції. Та й яким чином 

ми змогли б уникнути володіння ними? Адже ми одержали освіту в межах 

інтелектуальної традиції, яка сформувалася навколо висловлювань зазначеного 

вище зразка, а нас використовують як тих, хто звик до освіти в межах традиції, 

котра сформувалася навколо таких тверджень, як, наприклад, «Якщо Бога немає, 

то значить усе дозволено», «Гідність людини полягає в її зв'язку з надприродним 

ладом», «Не можна знущатися зі святих речей». Проте, чи можна вважати спірне 

питання між прагматистом і реалістом дозволеним, заявивши, що ми повинні 

знайти філософську точку зору, яка об'єднає у собі згадані вище інтуїції? 

Прагматист переконаний, що нам краще утриматися від володіння такими 

інтуїціями, якщо ми розвиваємо в собі нову інтелектуальну традицію. 

Чим саме ображає реалістів ця заява прагматиста? Тим, що вона, 

обдурюючи, придушує інтуїції і замовчує експериментальні дані. Відповідно до 

їхньої концепції, філософія (причому не тільки Філософія) потребує віддавати 

справедливість інтуїціям кожної людини. Якщо соціальна справедливість — це те, 

що, очевидно, реалізується соціальними інститутами, існування яких можна 

пояснити кожному громадянину, то інтелектуальна справедливість виявилася б 

можливою завдяки забезпеченню таких станів, які за наявності діалектичної 

здібності і достатньої кількості часу змогли бути зрозумілі кожним. Ця точка 

зору на інтелектуальне життя припускає, що всупереч приведеним вище віщунам 

повсюдності мови, вона (мова) безупинно не втрачає свого колишнього 

становища або ж, що, всупереч уявності, всі словники є сумірними. Перша 

альтернатива рівнозначна твердженню про те, що деякі інтуїції, принаймні. не є 

функцією (тобто, залежною величиною від) того засобу, яким хтось є вихованим, 

щоб судити про тексти" і людей, з якими він зіштовхнувся. Друга альтернатива 
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рівнозначна твердженню, що інтуїції, які характерні для словників гомерівського 

воїна, буддійських сказань, вчених епохи Просвітництва і сучасних французьких 

критиків, насправді не настільки відрізняються одна від одної, як вони 

виглядають на перший погляд. У кожному словнику існують загальні елементи, 

котрі Філософія може виділити і використовувати для того, щоб сформулювати 

тези, що могли б бути сприйняті як розумні усіма людьми, а також проблеми, у 

яких зустрічаються ці елементи. 

Прагматист, з іншого боку, думає, що пошук універсальної людської 

спільності виявиться само-руйнівним, якщо він спробує зберегти елементи 

кожної інтелектуальної традиції, усі «глибинні» інтуїції, кожною з яких хтось 

коли-небудь володів. Це не повинно досягатися за допомогою замаху на 

сумірність, на загальний словник, який виділяє загальну людську сутність Ахілла 

і Будди, Лавуазьє і Деррида. Мабуть, вірніше було б сказати, що це повинно 

бути досягнуте (якщо це взагалі можливо), швидше, за допомогою творчої 

діяльності, ніж за допомогою відкриття, — швидше, за допомогою поетичної, ніж 

Філософської творчості. Культура, яка з’явиться такою, що буде 

трансцендувати і, отже, що об'єднувати культури Сходу і Заходу, або Землян і 

Мешканців Галактик, очевидно, повинна бути не такою, що споглядає обох 

своїх попередниць із розважливою поблажливістю, типовою для більш пізніх 

культур. Суперечка прагматиста й інтуїтивного реаліста, таким чином, повинна 

стосуватися статусу кожної з інтуїцій, тобто права кожної з них на повагу. Така 

суперечка є протилежною суперечці про те, яким чином окремі інтуїції повинні 

бути «синтезовані» або виправдані. Для того, щоб адекватно трактувати свого 

опонента, прагматист повинний спочатку прийняти те, що інтуїції реаліста, про 

які йдеться, є такими, що не можна усунути, і такими глибинними, якими їх 

вважає реаліст. Проте потім він повинний змінити тему розмови і запитати: «А 

що ми повинні робити з такими інтуїціями, тобто викорінити їх, або відшукати 

словник, який вчинить з ними по справедливості? 

V погляду прагматиста, твердження про те, що проблеми, які XIX століття 

зберегло у своїх підручниках, тому що «головні проблеми філософії» є справді 

«глибинними», є просто твердження про те, що ви не зрозумієте певний період в 

історії Європи доти, поки ви не зможете прийняти деяку ідею про те, чому 
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мислителям цього періоду подобалося займатися цими проблемами. (Зіставте з 

розглядом твердження про «глибину» проблем, що стосуються Патрипасіонізму 

(Раtripassianism), Аріанізму (Аrіапіsт) та ін., які обговорювалися деякими Отцями 

церкви). Прагматист навіть прагне розширити свою сферу і сказати разом з 

Гайдеггером, що ви не зрозумієте Захід доти, поки ви не зрозумієте, що значить 

бути стурбованим тими ж типами проблем, які турбували Платона. Інтуїтивні 

реалісти не стільки «поступаються» історицизму Гайдеггера і Дьюї, скільки 

присвячують себе охороні традиції з метою зробити нас західними в більш 

глибокому сенсі. Засіб, за допомогою якого вони роблять це, може бути 

проілюстрований спробами Кларка і Кевела розглянути «спадщину скептицизму» 

не як питання про те, чи можемо ми бути впевнені в тому, що ми не маримо, а як 

питання про те, який тип буття зміг би поставити це питання28
. Зазначені автори 

використовують існування таких особистостей, як Де-карт, як вказівку на щось 

важливе щодо людського буття, а не просто щодо модерністського Заходу. 

Найкращою ілюстрацією цієї стратегії є нагелівський метод модернізації 

Канта за допомогою підведення усіх серій явно не порівнюваних одна з одною 

проблем під єдину рубрику «суб'єктивне — об'єктивне», тоді як сам Кант підвів 

коло проблем таких, що частково перекриває одна одну, під рубрику «обумовлене 

— необумовлене». Йдучи за Кантом, Нагель пише: «Цілком можливо, що деякі 

проблеми не мають рішення. Я підозрюю, що це зауваження вірне відносно 

найглибших і найдревніших із них. Вони показують нам межу нашого розуміння. 

У такому випадку ступінь нашої проникливості, якої ми тільки й можемо 

досягти, залежить від підтримки серйозності розуміння проблеми, а не відмови 

від неї; вона (тобто ступінь проникливості) залежить від прагнення зрозуміти 

причини невдачі не тільки кожної нової спроби, але і більш ранніх спроб 

вирішення цієї проблеми (от чому ми вивчаємо роботи таких філософів, як Платон 

і Берклі, погляди яких сьогодні ніким не поділяються). Нерозв'язні проблеми 

виявляються нереальними не з цієї причини»
29

. 

Як ілюстрація того, що має на увазі Нагель, розглянемо його приклад, 

котрий стосується проблеми «морального успіху», тобто факту, відповідно до 

якого ти можеш бути морально звеличеним або таким, що гудиться тільки за те, 

що перебуває під якимось контролем і більше нічого. Як говорить Нагель, «галузь 
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справжньої дії, а, отже, легітимного морального судження, очевидно, звужується 

при цьому ретельному дослідженні до розмірів крапки, яка не має протяжності. 

Усе, мабуть, відбувається під впливом комбінації чинників, котрі передують дії і 

впливом тих чинників, що випливають з неї і не перебувають під контролем 

агента». 

Нагель вважає, що типово поверхове верифікаціоністське «рішення» цієї 

проблеми є цілком досяжним. Ми можемо одержати таке рішення (Юмівське), 

заглиблюючись у деталі, котрі торкаються питання про те, які типи стосуються 

зовнішніх чинників, що ми беремо до уваги, або ж не приймаємо їх, оскільки вони 

послаблюють моральну цінність дії: 

«Це пояснення наших моральних суджень, здійснюване на основі 

сумісності, залишило б місце і для звичайних умов відповідальності (тобто за 

відсутності насильства, неуцтва або ненавмисної дії) як частини визначення того, 

що хтось учинив; але це розуміється так, щоб не виключити багато чого з того, що 

він не учинив»
31

. Але це є менш суворою, прагматичною юмівською позицією — 

позицією, яка свідчить, що не існує глибинної істини про Свободу Волі і що люди 

морально відповідальні за все те, що подібні ю них схильні вважати 

відповідальними, не спроможні пояснити, чому там осмислювалося те, що 

проблемою вважалося тут: 

«Єдиним сумнівним моментом у цьому рішенні є його нездатність пояснити, 

як і чому виникають скептичні проблеми. Адже вони виникають не через 

нав'язування довільної зовнішньої вимоги, а з природи самого морального 

судження. Щось у простій ідеї про діючого агента повинно пояснити нам, чому 

нам здається необхідним вилучити з нього усе, що тільки можливо, навіть якщо в 

остаточному результаті нічого не залишається»
32

. 

Але це не означає, що ми потребуємо в метафізичному поясненні Природи 

Свободи того типу, що, очевидно, пропонує нам Кант (принаймні в деяких 

уривках). Швидше, «у певному сенсі проблема не має рішення тому, що щось в ідеї 

взаємодії є несумісним з діями, що стали подіями або людей, які стали речами»
33

. 

Оскільки людям, так би мовити, не залишається нічого іншого, 
КРШ як бути 

речами, остільки нас залишили з інтуїцією, тобто з тим єдиним, що показує нам 

«межі нашого розуміння» і, отже, межі нашої мови. 
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Тепер зіставимо дві позиції з проблеми «природи морального судження», 

а саме Нагеля й Айріс Мердок. Кантіанська спроба ізолювати агента, який не є 

просторово-часовою річчю, Мердок оцінює як невдалий і помилковий поворот, 

котрий здійснило західне мислення. У межах визначеної пост-кантіанської 

традиції, вона відмітає «витрачені величезні зусилля, з метою уявити собі волю 

ізольованою. Воля тут ізольована від віри, від почуття, від розуму, і проте є 

сутнісним центром самості». 

На думку Мердок, ця екзистенціалістська концепція агента як ізольованої 

волі супроводжує «дуже впливову уяву» про людину, яку вона вважає 

«відчуженою і непристойною»; ця уява — щасливий і плідний шлюб 

кантіанського лібералізму з вітгенштейнівською логікою, якому (шлюбу) Фрейд 

додав особливої урочистості»35
. 

Мердок стверджує: «Екзистенціалізм, як у його континентальній, так і в його 

англійській версіях, є спробою вирішити проблему, не зіштовхуючись з нею 

насправді. Він є спробою вирішити її, приписуючи волю індивідуальній 

беззмістовній самотній свободі... Те, шо тут зображено, — це, по-перше, 

страхітлива самотність індивіда, викинутого на малюсінький острівець посеред 

океану наукових фактів, і, по-друге, мораль, яка відсторонюється від науки лише 

завдяки божевільному стрибку волі»36
. 

Замість поглиблення цієї картини (як це роблять Нагель і Сартр) Мердок 

прагне вийти за межі кантіанського поняття волі, кантіанського формулювання 

антитези «детермінізм — відповідальність», кантіанській опозиції «моральна 

самість — емпірична самість». Мердок намагається відродити словник моральної 

рефлексії, котрий, мабуть, використовувався віруючим християнином, схильним 

до платонізму. Мова йде про словник, у котрому «досконалість — це центральний 

елемент, призначення моральної відповідальності — це, швидше, другорядний 

момент, а виявлення самості (своєї власної або кого-небудь іншого) — це 

безкінечна задача любові»37
. 

На противагу Нагелю і Мердок, я не прагну (вводячи в оману) ані до того, 

аби залучити на свій бік Мердок як колегу прагматиста, ані (удавано) 

обвинуватити Нагеля в сліпоті до розмаїтості моральної свідомості, яку 

символізує Мердок. Швидше, я бажаю проілюструвати розходження між 
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сприйняттям стандартної проблеми (або ж спектра взаємозалежних проблем, 

таких, як проблема свободи волі, особистості, діяльності, відповідальності) і, по-

перше, запитати: «У чому полягає сутність цієї проблеми? До яких не 

висловлюваних глибин, до якої межі мови вона нас приведе? Що саме вона 

продемонструє нам щодо буття людини?» а, по-друге, запитати: «Люди якого типу 

змогли б побачити зазначені вище проблеми? Який словник, який образ людини 

змогли б породити такі проблеми? Чому, через те, що ці ж проблеми оволоділи 

нами, ми оцінюємо їх, швидше, як проблеми глибинного словника, ніж 

словника, що веде до абсурду? Що саме свідчить про невикоріненість таких 

проблем для буття європейців двадцятого століття? Нагель, зрозуміло, правий і 

цілком зрозумілий у його викладі засобу, за допомогою якого коло ідей, чудово 

проілюстрованих Кантом, спонукає нас до розуміння того, що названо 

«суб'єктивним». Нам цілком зрозуміла його персональна точка зору на ті 

феномени, що наука не спроможна вловити, що, вона, не «поступаючись своїми 

позиціями», не здатна зробити їх пізнаваними, що саме на-а обумовлює границі 

розуміння. Проте звідки ми знаємо, як вірніше все це висловити: чи сказати 

нам «тим гірше для можливості розв'язання філософських проблем про границі 

сфери впливу мови, для наших «верифікаціоністських стремлінь», або ж сказати 

тим гірше для Філософських ідей, що завели нас у безвихідь»? Те саме питання 

виникає і щодо інших філософських проблем, Нагель включає в свою рубрику 

«Суб'єктивне —- Об'єктивне». Сутичку між інтуїціями «верифікаціоніста» і 

«реаліста», мабуть, щонайкраще проілюстровано в знаменитій статті Нагеля «Що 

значить бути подібним до кажана?» У цій статті Нагель звертається ;о нашої 

інтуїції з тим, що «існує щось подібне» до кажана або собаки, але немає нічого 

подібного до атому або цеглини, і говорить, що ця інтуїція є саме те, що сучасна 

анти-картезіанська філософія розуму, запропонована Вітгенштейном і Райлом, 

«не спроможна уловити». Кульмінацією цього недавнього філософського руху стало 

лицарське ставлення до «неопрацьованих відчуттів». Наприклад, абсолютна 

феноменологічна якісна личина болю, запропонована Даніелем Деннетом: «Я 

гадаю, що, будучи несправедливим до болю в цілому, віддаючи належне усім 

«сутнісним» особливостям болю і дозволяючи хворобливим станам бути 

«природними різновидами» станів мозку, учені виявляють (якщо вони взагалі 
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коли-небудь і що-небудь виявляють) те, що викликає нормальні наслідки... Одна з 

наших інтуїцій щодо болю полягає в тому, що незалежно від того, чи відчуває 

біль хтось або ні, біль слугує для зручності теоретика. Ця інтуїція — грубий, 

безглуздий факт, а не привід для Ухвалення рішення. Я виступаю проти спроби 

зберегти цю інтуїцію. Проте, якщо ви не погоджуєтеся, то якою б прогностичною 

і першокласною не була теорія, яку я пропоную, усе одно у ваших очах вона не 

буде теорією болю, а буде усього лише теорією того, я незаконно віддаю перевагу 

називати болем. Однак, як я вже стверджував, інтуїції, яким ми повинні були б 

віддавати перевагу, цілком не формують настрій, який само-погоджується; тому не 

існує справжньої теорії болю. Ніякий комп'ютер або робот не зміг би підтвердити 

істинність теорії болю, адже для цього він спочатку повинний був би відчути 

реальний біль... Нездатність моделі робота виконати всі наші інтуїтивні вимоги, 

очевидно, обумовлена не якоюсь незбагненною таємничістю феномену болю, а 

безнадійною суперечливістю, некогерентністю нашого уявлення про біль» (38). 

Нагель є одним із тих, хто не згодний з міркуванням Деннета. Його анти-

верифікаціонізм найчіткіше виявляється в такому уривку: «Припустимо, що речі 

з'явилися з космічного корабля і що про них ми не спроможні з упевненістю 

сказати, чи є вони хитро влаштованими механізмами або ж свідомими істотами. Ми 

бажаємо знати відповіді на ці питання, навіть у тому випадку, якби вони настільки 

відрізнялися від усього того, що нам добре відомо, що ми б ніколи не змогли 

розпізнати їх. Наша здатність розпізнати їх залежить, мабуть, від того, чи 

зустрічалося нам що-небудь подібне до них, а не від того, чи підтвердили вони 

також нашу думку про подобу на рівні поведінки. 

Отже, як мені здається, я наближаюся до позиції, більш «реалістської», ніж 

позиція Вітгенштейна. Мабуть, це відбувається тому, що я зближаюся з більш 

реалістською позицією Вітгенштейна у погляді на все у цілому, а не тільки у 

погляді на природу психічного. Я переконаний, що питання про те, чи є речі, 

виявлені на космічному кораблі, свідомими істотами, повинне мати відповідь. 

Мабуть, Вітгенштейн сказав би, що моє переконання висловлює необгрунтовану 

впевненість у тому, що деяка уява недвозначно визначає застосування цієї уяви. 

Ця уява чогось, нам невідомого, проникає в їхні голови (або в те, що в них замість 

голови) і це щось не можна спостерігати завдяки стинанню голови. 
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Якою б не була уява, котру я використовую для репрезентації ідеї, мені 

здається, що я знаю, що значить порушити питання про те, чи існує щось подібне 

до зазначених вище речей, і що відповідь на це питання полягає в спробі 

визначити те, що визначає, чи є зазначені речі свідомими істотами, а саме — 

неможливість екстраполяції психічних прагнень на очевидний аналог людському 

випадку. Свідомі психічні стани — це реальні стани когось, незалежно від того, 

належать вони мені або ж іншим свідомостям. Можливо, точка зору Вітгенштейна 

зможе узгодити з собою цю інтуїцію, але в даний момент я не бачу, як це можна 

зробити»
39

. 

Зрозуміло, сам Вітгенштейн, не зміг би пристосувати до себе цю інтуїцію. 

Питання полягає у тому, чи можна було б його запитати: чи відмовилися б ми від 

прагматистської «верифікаціоністської» інтуїції, відповідно до котрої «кожна 

різниця повинна здійснювати -нову різницю» (як висловлюється Вітгенштейн, 

«колесо, що може обертатися, не є частиною механізму, якщо воно не надає руху 

нічому крім себе»)
4
", або ж ми замість цього відмовилися б від інтуїції Нагеля щодо 

свідомості. Зрозуміло, ми володіємо обома інтуїціями. Для Нагеля, їхня спільна 

присутність демонструє те, що досягнута межа розуміння, що обмірювана 

гранична глибина, так само, як виявлення кантівських антиномій, демонструє, що 

ми зіштовхнулися з чимось трансцендентним. З точки ж зору Вітгенштейна, усе 

це свідчить лише про те, що картезіанська традиція створила невідпорну картину, 

яка «утримує нас у полоні. І ми не змогли вийти за її межі тому, що вона перебуває 

в межах нашої мови, а мова невблаганно прагне відтворювати її нам»
41

. 

На початку цього розділу я заявив, що існувало два засоби, за допомогою 

яких інтуїтивний реаліст міг би відповісти на зауваження прагматиста про те, що, 

мабуть, деякі інтуїції були навмисне придушені. Він міг би сказати, по-перше, те, 

що мова охоплює далеко не усе, і що існує такий тип усвідомлення фактів, який 

не може бути виражений у мові; тому щодо таких фактів ніякий аргумент не зміг 

би переконати того, хто сумнівається. По-друге, він міг би більш м'яко заявити, 

що існує центр мови, котрий є загальним для всіх традицій і який варто ізолювати. 

На противагу Мер-Док, можна було б уявити такого Нагеля, котрий висловлює 

другу зі згаданих вище заяв, а саме —. що навіть той тип морального дискурсу, про 

який говорить Мердок, повинний упоратися з тією самою концепцією «ізольованої 



 36 

волі», з якою упорався і кантіанський моральний дискурс. Проте в зіставленні зі 

спробою Деннета Усунути наші інтуїції, Нагель повинний був зробити першу зі зга-

даних вище заяв. Він був змушений пройти весь шлях і відмовитися від того, що 

наше знання обмежене межами мови, якою ми говоримо. Саме це він і говорить у 

такому уривку: «Якщо хтось схильний заперечити, що ми можемо вірити в 

існування фактів, справжню природу яких ми не можемо осягнути, то він, мабуть, 

висловлює ту точку зору, що в розумінні кажанів ми багато в чому перебуваємо в 

такому ж стані, в якому перебувають розумні кажани або марсіяни, котрі 

намагаються виробити концепцію того, що було б подібним до нас. Структура 

їхніх власних розумів може перешкоджати їм досягти цієї мети. Проте ми 

знаємо, що, вони, мабуть, помиляються, роблячи висновок про те, що не існує 

нічого визначеного, що було б подібним до нас... Ми знаємо, що вони 

помиляються, роблячи такий скептичний висновок про те, що ми знаємо щось 

подібне до нас. І ми знаємо, що незважаючи на те, що це містить у собі величезну 

кількість різновидів і складнощі, і незважаючи на те, що ми не володіємо словником 

настільки добре, щоб адекватно описати його. Його суб'єктивний характер є дуже 

специфічним, а в деяких відношеннях ми характеризуємо його в термінах, які 

можуть бути зрозумілі лише живими істотами, подібними до нас»42
. 

Тут ми зачіпаємо за живе принципи метафізичної проблеми: чи припустимо 

в процесі філософської аргументації коли-небудь апелювати до нелінгвістичного 

знання? Питання полягає у тому, чи свідчить діалектична безвихідь про 

філософську глибину або ж про неадекватність мови, яку варто замінити іншою 

мовою, яка не веде нас у безвихідь. Це питання є просто проблемою статусу 

інтуїцій; воно, як я уже відзначав, передає дійсну розбіжність між прагматистом і 

реалістом. Передчуття того, що рефлексія над чим-небудь гідним назви 

«морального судження», зрештою, призведе нас до проблем, котрі характеризує 

Нагель, є дуже дискусійним передчуттям; на нього здатна пролити світло лише 

історія етики. Проте інтуїція, що там є щось, невимовне у словах, що воно 

повинне бути подібним до нас, тобто таке щось, про яке ми нічого не зможемо 

дізнатися довіряючи істинним твердженням, і про яке ми можемо дізнатися лише 

будучи таким, як це невимовне щось, — ця інтуїція не є чимось таким, що здатне 

пролити на усе, що завгодно, додаткове світло. Подібна заява є або глибокою, або 
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беззмістовною. 

Прагматист розглядає її як порожню. Справді, він знаходить, що дискусії 

Нагеля спочатку проводять межу навколо вакантного місця у словесному 

павутинні, а потім доводять, що там є щось краще, ніж ніщо. Але все це 

відбувається не тому, що Нагель має у своєму розпорядженні незалежні аргументи 

на користь Філософської теорії в тому сенсі (якщо скористатися словами 

Селларса), що — «Всяке усвідомлення є лінгвістичною справою», або в сенсі — 

«Значення висловлення — це засіб його верифікації». Гасла, які подібні до 

наведених вище, не є підсумком Філософського дослідження Усвідомлення і 

Значення; вони суть засоби застерегти громадськість від традиції Філософії. (Так 

само, як висловлення «Ніякого оподатковування без затвердження» було б не 

розкриттям природи Оподатковування, а лише вираженням недовіри в один із днів 

у Британському парламенті). 

Не існує добротних спеціальних аргументацій, спроможних показати, що 

немає таких речей, як інтуїції, тобто таких аргументацій, що самі засновані на 

чомусь більш точному, ніж інтуїції. Для прагматиста єдина хибність нагелевських 

інтуїцій полягає в тому, що вони повинні використовуватися для легітимації 

словника (такого, наприклад, як кантіанський словник у моралі, або як кар-

тезіанський словник у філософії розуму), що, на думку прагматиста, варто було 

б, швидше, викоренити, ніж удосконалювати. Проте єдина аргументація 

прагматиста, яка слугує викорінюванню цих інтуїцій і словників, полягає у тому, 

що інтелектуальна традиція, до якої належать словники, не приносить більше 

користі, — ця аргументація перетворилася на жах і викликає набагато більше за-

непокоєнь, ніж вона того заслуговує. Нагелівський догматизм щодо інтуїцій не 

гірший і не кращий, ніж безсилля прагматиста запропонувати аргументації, вільні 

від хибного кола. 

Цей результат конфронтації між прагматистом і інтуїтивним реалістом з 

проблеми статусу інтуїцій може бути резюмований або як конфлікт інтуїцій щодо 

їхньої важливості, або ж як перевага одного словника над іншим. Реаліст віддає 

пріоритет першому зображенню; прагматист — другому. Не важливо, хто і які саме 

використовує зображення, тому що зрозуміло, що суть проблеми полягає у тому, чи 

повинна філософія прагнути знайти природні відправні точки, котрі відмінні від 



 38 

культурних традицій, або ж вся діяльність філософії повинна зводитися до 

зіставлення і протиставлення культурних традицій. 

Підкреслю ще раз, проблема полягає у тому, чи приречена філософія бути 

Філософією? Інтуїтивний реаліст переконаний, що існує така річ, як Філософська 

істина, тому що він думає, що глибоко насподі під усіма текстами є щось таке, 

що не просто є ще одним текстом, тобто тим, чому різноманітні тексти прагнуть 

стати «адекватними». Прагматист так не думає. Він взагалі не вважає, що щось 

може існувати поза текстом і незалежно від нього. На його думку, «щоб досягти 

ті цілі, заради яких ми створюємо словники і культури», їх необхідно 

випробувати. Проте він переконаний, що в процесі протиставлення один одному 

словників і культур ми породжуємо нові й дедалі більш ефективні засоби 

мовлення і дії, причому кращі не стосовно якогось апріорного еталона, а в тому 

сенсі, що вони виникають як більш досконалі порівняно з їхніми попередниками. 

Постфілософська культура 

Я почав із висловлення, що прагматисти відмовляються визнати 

філософську різницю між першорядною істиною, як відповідності реальності, і 

другорядної, як такої, у котру приємно вірити. Я сказав, що така відмова породжує 

питання, чи зможе культура обходитися без Філософії, без Платоністської спроби 

відсіяти випадкові й умовні істини від Істин, що є чимось більш значущим. Ос-

танні два розділи, в яких я докладно розібрав останній раунд «реалістських» 

випадів проти прагматизму, повернув нас до мого початкового розрізнення між 

філософією і Філософією. Прагматизм заперечує можливість виходу за межі 

розуміння Селларса про «споглядання того, як речі пов'язані одна з одною», що для 

вчених інтелектуалів останнього часу означає розуміння того, як усілякі словники 

всіх різноманітних епох і культур взаємозалежні один від одного. Слово «інтуїція» 

— це сама остаточна назва засобу, що зніме нас із тієї літературно-історично-

антропологічно-політичної каруселі, яку осідлати зазначені вище інтелектуали, і 

пересадить нас на що-небудь більш «прогресивне» і «наукове», тобто відкриє нам 

шлях, котрий приведе нас від філософії до Філософії. 

Раніше я уже відзначав, що третій мотив для сучасної антипрагматистської 

негативної реакції є просто надією зійти з цієї каруселі. Ця надія є корелятом 
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страху — страху того, що якщо не існує нічого квазінаукового для філософії як 

академічної дисципліни, якщо власне не існує професійної галузі, що відрізняє 

професорів філософії від істориків або літературних критиків, тоді буде втрачене 

щось таке, що було головним у західному інтелектуальному житті. Цей страх 

виправданий. Справді, якщо Філософія зникне, то західне інтелектуальне життя 

також втратить щось дуже важливе. Це трапиться так само, як і тоді, коли 

інтелектуально респектабельні кандидати на Філософську артикуляцію 

відмовилися від релігійної інтуїції. Але думка Просвітництва справедливо 

вважала, що те мислення, котре прийде на зміну релігії, буде кращим за релігію. 

Прагматисти б'ються об заклад, що та культура думки, яка прийде на зміну 

«науковій» позитивістській культурі, котру породило Просвітництво, 

виявиться більш зрілою, ніж позитивістська культура мислення. 

Питання про те, чи праві прагматисти у своєму оптимізмі, —це питання про 

бажаність тієї культури думки, у котру ніхто — або принаймні, жодний 

інтелектуал — не вірить, що ми глибоко в собі несемо критерій для розрізнення 

того, чи вступаємо ми або ні  зіткнення з реальністю, коли ми перебуваємо в 

Істині. Подібна культура мислення була б культурою, у контексті котрої ані свяще-

ники, ані фізики, ані поети, ані партії не думали б про неї як про більш 

«раціональну», або більш «наукову», або більш «глибоку» ніж будь-яка інша. У 

такій культурі ніяка її окрема частина — міфологія, теологія, метафізика, наука — 

не може бути привілейовано як зразок (не ризикуючи зазнати невдачі як зразка), 

до якого повинні прагнути всі інші. В ній стало б безглуздим шукати крім 

сучасного внутрішньо-дисциплінарного критерію, якому підпорядковуються, 

наприклад, досвідчені священики або кваліфіковані фізики, ще якийсь інший, 

транс-дисциплінарний, транскультурний аісторичний критерій, якому вони б теж 

підпорядковувалися. У тій культурі як і раніше існував би культ героя, але це був 

би не культ героїв як дітей богів, котрий відрізняє героїв від іншого людства їхньою 

близькістю до безсмертного. Такий культ означав би просте замилування чоловіками 

і жінками, які чудово роблять різноманітні види речей. Подібного роду «герої» не 

були б тими, хто знає Секрет, тими, хто пробилися до Істини; вони були чудові не як 

боги, а як люди. 

Тим більше така культура не включала б у себе нікого, кого можна було б 
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назвати «Філософом», хто міг би пояснити, чому і як певні галузі культури мають 

особливе відношення до реальності Така культура, без сумніву, містила б у собі 

спеціалістів, котрі розуміють, як предмети взаємозалежні між собою. Але це були б 

люди У яких не існувало б ані особливих привілейованих «проблем», ані 

особливого «методу»; вони не дотримувалися б твердо якихось особливих 

непорушних дисциплінарних стандартів, не мали б колективного само-іміджу 

«професіонала». Такі люди, звичайно ж, могли б мати або не мати схожість із 

сучасними професорами філософії, котрі більш зацікавлені в моральній 

відповідальності, ніж у просодії або ж із такими професорами, що більш 

зацікавлені в артикуляції речень, ніж у зчленуванні людського тіла. Вони могли 

бути універсальними інтелектуалами, котрі готові запропонувати свою точку зору 

на багато чого з того, що існує, в надії зрозуміти це поряд із чим-небудь ще. 

Така гіпотетична культура створює враження як на платоністів, так і на 

позитивістів як «декадентська». Платоністи розглядають її як таку, що не має 

організуючого і спрямовуючого принципу, центру, структури. Позитивісти ж 

розглядають її як таку, що віддає перевагу не точному факту, не тій галузі 

культури, яка іменується словом «наука», у якій пошуки об'єктивної істини 

вважаються більш пріоритетними, ніж емоції і думки. Платоністи хотіли б бачити 

культуру такою, яка спрямовується чимось вічним. Позитивісти ж — чим-небудь 

тимчасовим. Але і ті, й інші бажали б, щоб вона стала не підвладною своїм 

власним вигадуванням і не спрямовувалася, не лімітувалася ними. 

І для тих, і для інших, декадентство означає небажання підкоряти себе 

чомусь такому, що існує «поза», «над», «по той бік» культури. Декадентство — це 

протест проти переконання, що над людськими мовами постає щось таке, до чого 

повинні прагнути і чому повинні бути «адекватними» не тільки зазначені Мови, 

але й самі люди. Отже, і для платоністів, і для позитивістів, Філософія — це 

дисципліна, яка встановлює різницю між зазначеними вище прагненнями до 

адекватності й усіх інших устремлінь у культурі як різницю між першорядною і 

другорядною істинами. Саме тому Філософія — це символ боротьби проти 

декадентства. 

Отже, питання про те, чи бажана охарактеризована вище Пост-

Філософська культура, може бути поставлене також і як питання: чи справді 
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повсюдність мови може коли-небудь бути прийнята всерйоз? Якщо вірно, що 

ніщо не існує поза текстом, то чи можемо ми і самих себе розглядати як 

реальність, з котрою неможливо зіткнутися ніде, крім як у контексті обраного 

опису — як у фразі Нельсона Гудмена, «швидше, створення слів, ніж їхнє 

відкриття»? Це питання не має нічого спільного з «ідеалізмом», тобто з тверд-

женням, що ми можемо або могли б витягти метафізичний комфорт із того 

факту, що реальність є «духовною за своєю природою»
43

. Швидше за все — це 

питання про правомірність відмови від того, що Стенлі Кевел називає 

«можливістю, завдяки якій один істинний (з нескінченного числа можливих) 

опис мені самому розповість, хто я такий»
44

. Надія, що одне з них допоможе 

кожній молодій людині вичитати свій шлях у бібліотеках, приведе до пере-

конання, що він виявив Таємницю, яка зробить усі речі ясними, вивідає у вчених 

цілі їхніх життів, надію на те, що їхня праця має «філософське застосування» і 

«універсальну людську значущість». У Пост-Філософській культурі деяка інша 

надія привела б нас до того, щоб вичитавши свій шлях у бібліотеках, додати нові 

книги до тих, що уже виявлені. Очевидно, це стало б надією запропонувати нашим 

нащадкам опис таких засобів опису, з якими ми уже випадково зіткнулися — 

«опис описів», які раса реалізувала дотепер. Якщо розглянути «наш час» у 

Гегелівському дусі як «наш погляд на попередні часи», тобто так, що кожна епоха 

світу нібито повторює всі більш ранні епохи, то тоді пост-Філософська культура 

виявляється у згоді з Гегелем в тому, що філософія — це «епоха, схоплена в 

думках». 

У Пост-Філософській культурі стало б очевидним, що — це є все, чим може 

бути філософія. Вона не може відповісти на питання про відношення мислення 

нашого часу (описів, яке воно використовує, словників, які воно застосовує) до 

чогось такого, що не є просто якимось альтернативним словником. Отже, вона є 

дослідженням порівняльних переваг і вад різноманітних засобів розмови, котрі 

винайшла наша раса. Вона схожа на те, що іноді висловлюють терміном 

«культурний критицизм»; цей термін з'явився, щоб дати назву тій літературно-

історично-антропологічно-політичній каруселі, про яку я говорив раніше. 

Сучасний західний «культурний критицист» почуває себе цілком вільним 

інтерпретувати, витлумачувати, пояснювати все, що завгодно. Він є префігурацією 
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різнобічного інтелектуала ПостФілософської культури, тобто філософом, котрий 

відмовляється від амбіції на Філософію. В обговоренні він швидко переходить від 

Хемінгуея до Пруста — Гітлера — Маркса — Фуко — Мері Дуглас — до 

сучасної ситуації в південно-східній Азії, до Ганді, до Софокла. Він є викривачем 

назв, тобто тим, хто використовує назви такими, які вони є в їхньому відношенні 

до системи описів, символічних систем, засобів бачення. Його особливістю є 

видивляння подробиць і різниць між величними картинами, між спробами 

виявити, як речі взаємозалежать одна від одної. Він є тією людиною, яка 

пояснює вам, яким чином всілякі засоби створення речей логічно залежать один 

від одного. 

Проте він приречений застарівати; це трапляється тому, що в нього 

немає екстраісторичної архімедової точки, яка дозволила б пояснити вам всі 

можливі засоби створення речей, взаємозалежних одна з одною. Ніхто не 

застаріває так, як застаріває інтелектуальний шар попереднього покоління, тобто 

людина, котра знову відтворює всі ті старі описи, про які тепер ніхто вже не хоче 

й чути, і які почасти виникли завдяки цій людині. 

Життя таких представників «літературної культури», як Сноу, найвища 

мета яких полягає у тому, щоб схопити в думках лише свою добу, здається 

платоністам і позитивістам незначним життям, тому що це життя не залишає 

позаду себе нічого вічного. На противагу зазначеним представникам, позитивісти і 

платоністи сподіваються залишити позаду себе істинні твердження, тобто такі 

твердження, котрі відкрили істину раз і назавжди, тобто найціннішу спадщину для 

людської раси і для всіх наступних поколінь. Страх і сумнів, інспіровані 

«історицизмом» — акцент на словниках моралі, в яких висловлюються такі уявно 

безсмертні істини — є причиною того, чому Гегель (а не дуже давно Кун і Фуко) 

виявилися betes noires для Філософів і особливо для таких представників 

«наукової культури», як Сноу46
. Гегель, зрозуміло, сам належав до своєї Філо-

софської доби, проте темпоралізація раціональності, яку він запропонував, 

виявилася єдиним найбільш важливим кроком у становленні прагматистського 

сумніву у Філософії. 

Опозиція між смертними словниками і безсмертними твердженнями відбита 

в конфлікті між випадковою подібністю і протилежністю словників (з прагненням 
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кожного словника до «зняття» того засобу висловлення усього існуючого, що є 

характерним для будь-якого іншого словника); опозиція виявляє себе й у 

протистоянні двох культур (літературної культури і культури суворої аргумен-

тації), а також у різниці між процедурною характеристикою математики, яку Кун 

називає «нормальною» наукою, і процедурною характеристикою права. 

Подібності і протилежності між словниками, звичайно, ініціюють появу нових 

синтетичних словників. Точна аргументація спричиняє собою згоду у 

твердженнях. Представників науки або Філософії більше за все дратує в 

літературних інтелектуалах їхня нездатність зайнятися точною аргументацією, 

котра змогла б привести до згоди щодо того, що могло б вважатися диспутами, 

котрі є дозволеними, а також щодо критерію, до якого повинні апелювати всі 

сторони диспуту. У пост-Філософській культурі це подразнення відчуватися не 

буде. У ній зазначений критерій буде розглядатися так само, як його розглядають 

прагматисти, а саме — як становище, котре є відносно постійним і 

сконструйованим для специфічних утилітарних цілей. З погляду прагматиста, 

критерій (який випливає з аксіом) є критерієм того, що деяка окрема соціальна 

практика, для того, щоб привести до якогось результату, зобов'язана блокувати 

шлях дослідження, затримати нескінченний регрес інтерпретацій47
. Отже, точна 

аргументація — це практика, яка можлива лише завдяки згоді щодо критерію; така 

аргументація настільки ж бажана, наскільки таким є шлях, що блокує 

дослідження41
*. Вона є чимось таким, що зручно мати, якщо ви бажаєте одержати 

результат. Якщо цілі, до яких ви прагнете, можуть бути ясно специфіковані 

заздалегідь, тоді ви можете досягти їх. Але якщо ж таке їх формулювання 

неможливе (як це має місце у випадку пошуків справедливого суспільства, 

вирішення моральної дилеми вибору символу споконвічної важливості, пошуку 

«постмодерністської» чутливості), то ви навряд чи зможете досягти своїх цілей, які 

б витончені засоби ви не використовували. Якщо ж ціль, яка вас цікавить, — це 

філософія, тоді ви, звісно ж, не досягнете її. Ви не досягнете її тому, що 

найважливішим моментом, згідно з яким словники опису речей непримиренно 

різняться між собою, — не є метою опису. Філософ не бажає вважати цю 

непримиренну суперечку між різноманітними описами явно розв'язною. Прагнення 

перетворити філософію на Філософію — це прагнення перетворити її на пошук 



 44 

такого фінального словника, головна відмінність якого від усіх інших 

претендентів на цю ж роль полягає в тому, що істина його передбачається відомою 

заздалегідь. Зазначене прагнення, на думку прагматистів, повинно бути 

заблоковано. Вони переконані, що пост-Філософська культура в процесі такого 

блокування могла б мати особливий успіх. 

Найбільш важлива причина живучості думки про те, що подібна культура 

неможлива, полягає в тому, що будь-який критерій розглядається не інакше, як 

місце перепочинку, яке влаштовується мовним співтовариством, щоб сприяти 

своїм дослідженням; ця причина виглядає морально принижуючою. Справді, 

припустимо. Що Сократ помилився, що ми жодного разу не бачили Істину і, 

отже, інтуїтивно не пізнаємо її, коли зіткнемося з нею. Це означає, Що коли 

приходить таємна поліція, або коли кати застосовують насильство стосовно 

невинного, не можна сказати щось на зразок: «Існує щось таке всередині вас, котре 

ви зраджуєте. Хоча ви уособлюєте практику тоталітарного суспільства, яке буде 

продовжуватися завжди, існує щось поза цими практиками, що засуджує вас». Як 

відзначає Сартр, з такими думками тяжко жити: 

«Завтра, після моєї смерті, певні люди можуть вирішити встановити фашизм, 

а інші можуть виявитися боягузливими або достатньо нещасливими, щоб 

дозволити їм реалізувати своє рішення. У такому випадку фашизм стане істиною 

людей, і тим гірше для нас. 

Речі виявляться насправді, такими, якими людина вирішила, що вони 

такими і є». 

Це знесилююче висловлення виявляє те, що пов'язує разом Дьюї і Фуко, 

Джеймса і Ніцше, а саме — переконання в тому, що глибоко усередині нас не 

існує нічого, крім того, що ми самі поклали туди. Там немає ані критерію, який ми 

не створили в ході здійснення практики, ані стандарту раціональності, який не 

апелює до такого критерію, ані доказової аргументації, яка не кориться нашим 

власним умовам. 

Пост-Філософська культура тоді була б тієї культурою, у якій чоловіки і 

жінки відчували б самих себе як суто кінцевих істот, цілком не пов'язаних із 

чимось, що перебувають поза людським існуванням. З прагматистської точки зору, 

позитивізм — це проміжний пункт, розташований на півшляху до пост-
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Філософської культури, тобто до прогресу, котрий, як відзначає Сартр, відбу-

вається без Бога. Позитивізм опинився на півшляху тому, що він зберіг Бога у 

своєму розумінні природи Науки (і в його понятті природи «наукової філософії»), 

і почасти в розумінні культури, в якій ми нібито стикаємося з чимось таким, що 

не є нами самими, де ми знаходимо Істину оголеною, не релятивною до опису. 

Культура позитивізму, таким чином, ініціювала нескінченні коливання маятника 

між двома поглядами. Перший із них стверджує, що «цінності є винятково 

«релятивними» (або «емотивними», або «суб'єктивними»). Другий, — що 

використання «наукового методу» у вирішенні питань політичного і морального 

вибору є запорукою успішного розв'язання всіх наших проблем. На противагу по-

зитивізму, прагматизм ніколи не перетворював Науку на ідола, який займає місце 

Бога. Наука для нього — це один із жанрів літератури; література і мистецтво — це 

два однаково припустимих засоби дослідження поряд з іншими засобами. З цієї 

причини прагматизм не розглядає етику як більш «релятивну» або «суб'єктивну», 

ніж наукова теорія; етиці немає ніякої необхідності ставати «науковою». Фізика - це 

засіб оволодіння різноманітними, частинами універсуму; етика — це засіб 

оволодіння іншими його частинами. Математика допомагає фізиці виконувати її 

роботу; література і мистецтво допомагають етиці здійснювати свою. Одні з цих 

досліджень мають справу з доказами, інші — з наративами, треті — з живописом. 

Питання про те, які твердження нам варто доводити, на які картини дивитися, які 

наративи слухати, коментувати і переказувати, є тими питаннями, обговорення 

яких допоможе нам досягти того, що ми бажаємо (або того, чого ми могли б 

бажати). 

Питання про істинність прагматистського погляду на істину не є 

корисною темою; воно ідентичне питанню про те, чи є пост-філософська культура 

гідною того, щоб намагатися її досягти. Воно не є ані питанням про те, що означає 

слово «істина», ані питанням про вимоги адекватної філософії мови, ані 

питанням про те, чи існує світ незалежно від наших розумів, ані питанням про те, 

чи підвладні інтуїції нашої культури гаслам прагматистів. Не існує засобу, за 

допомогою якого розбіжність між прагматистом і його опонентом могла бути 

вирішена відповідно до критерію, котрий був би прийнятним для обох сторін. 

Розбіжність подібного роду виникає насамперед там, де неможливо знайти згоду 
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щодо «даних» або щодо того, що можна було б вважати критерієм. Але це не привід 

для ігнорування розбіжностей подібного роду. Розбіжність між релігією і 

секуляризмом не менш неприємна, але вона виявилася важливою. 

Якщо сенс картини сучасного стану філософії, запропонованої тут, 

охарактеризований вірно, тоді суперечка з проблеми істинності прагматизму — 

це суперечка з проблеми, що обговорювали до нас усі найбільш важливі культурні 

течії з часів Гегеля. Проте ця суперечка не може бути остаточно вирішеною так, 

як це передбачалося відносно його попередника, тобто за допомогою якогось 

Безпрецедентного відкриття того, якими є речі насправді. Вирішення цієї суперечки 

стане можливим тільки (якщо історія надасть нам 

дозвілля, щоб переборювати подібні суперечки) за допомогою повільного і 

болісного вибору між альтернативними само-іміджами філософії. 
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Прагматист заперечив би, стверджуючи, що те, що ми робимо, не означає сказати: 

«Я буду сприймати те, що говорить Джон, як ceteris paribus, як достовірний знак 

того, як існує світ»; швидше, це означає сказати: «Я, ceteris paribus, скажу те, що 

говорить Джон». 

Багато прагматистів (включаючи мене), фактично, завжди достатньо обізнані, щоб 

уникнути цієї пастки. Пірсонівське визначення істини як того, до чого буде 
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зводитися дослідження, часто здавалося прагматисту добротним засобом засвоїти 

інтуїцію реалістів, відповідно до якої Істина Єдина. Проте він. очевидно, не 

намагався засвоїти її. Для прагматиста існує не більше причин засвоїти цю істину, 

ніж визнати інтуїцію, відповідно до якої завжди існує Єдина морально Найкраща 

річ. котру варто виконувати в кожній ситуації. І для нього немас якоїсь причини 

думати, що наука, в якій, як у поезії, нові словники нескінченно про-ліферують. 

поступилася б тому словнику, в якому всі дослідники комунікують 

24. Зауваження, відповідно до якого питання про те, чи можлива 

«систематична теорія значення для мови», є невизначено двозначним і 

розташовується міжпитанням «Чи можемо ми дати систематичне пояснення 

тому, що користувачданої природної мови, очевидно, повинний знати, що 

означає бути тим, хто компетентно говорить?» і питанням «Чи можемо ми 

одержати філософську семантику, яка гарантує основи для іншої філософії?» 

Майкл Дамміт плутає ці два питання, коли стверджує, шо метафілософська точка 

зору Вітгенштейна на те, шо філософія не може бути систематичною, припускає, 

що там не може бути «систематичної теорії значення». Дамміт цілком 

справедливостверджує, що Вітгенштейн повинний припустити той «факт, що 

будь-який з тих, хто володіє даною мовою, спроможний зрозуміти всю 

нескінченність висловлень цієї мови..., що навряд чи може бути пояснене інакше, 

ніж за допомогою припущення про те, що кожний, хто говорить, має 

спроможність імпліцитно схоплювати низку загальних принципів, які керують 

використанням слів у реченнях цієї мови» (р. 451) і, таким чином, скоряється 

такій «систематичній теорії». Проте, допускаючи, що це може бути єдиним 

поясненням факту, про який йдеться, ніхто, разом із Даммітом, не схиляється до 

думки про те, що «філософія мови є основою для всієї іншої філософії» (р. 454). 

Можна не розглядати, разом із Вітгенштейном, філософію як джерело «аналізів» і, 

таким чином, можна заперечити припущення Дамміта про те, «шо правильність 

будь-якого фрагмента аналізу, здійсненого в іншому фрагменті аналізу, не може 

бути цілком установлена доти, поки ми не Дізнаємося з достатньою 

достовірністю, яка саме форма правильної теорії значення повинна бути прийнята 

для нашої мови» (р. 454). Це останнє зауваження є лише даммітівською 

експлікацією змісту, відповідно до якого філософія мови є «фундаментальною» 
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для іншої філософії. У розділі 6 книги «Філософія і дзеркало природи» я 

намагався обгрунтувати, той факт, що філософська семантика, яка виникла в 

надрах метафілософії, не означає, що зріла і квітуча семантика, тобто пуча 

«систематична теорія значення для мови», неминуче володіла б якоюсь 

Філософською значущістю. Діти часто не зважають на своє походження. 

Зрозуміло, Дамміт правий, стверджуючи, що «робота Вітгенштейна не гарантує 

міцної для майбутніх досліджень у філософії» в тому сенсі, в якому позитивісти 

споддівалися (а Дамміт сподівається і дотепер ), що саме вона здійснить справу (р. 

452). Проте лише той, хто апріорі переконаний, шо семантика зобов'яна Дати 

філософам керівництво щодо того, як їм слід «аналізувати», засуджував 

відсутність основи, виходячи з того факту, що Вітгенштейн не зміг «надати нам 

якийсь план  того, як саме повинна виглядати правильна теорія значення» (р. 453). 

Вітгенштейм вважав, спираючись на кесемантичнІ основи, що філософія ІІС була 

тим типом дисципліни, який вол од її основами (семантичними, або те 

якимись іншими). (Есе Даммітд передруковано в цій книзі. Див.: С. 1К9-2І5. — 

Редактори). 25. Dummett M. Truth and Other Enigmas.— Р. 358. 

26 Шодо заяви, шо прагматизм не спроможний пояснити, чому наука 

лроцвітає найбільш аргументовано розроблено і книзі Ричарда Боида. яка 

незабаром виходить із Друку, (Див.: Simon Blackburn. Truth. Realism and the 

Regulation of Theory, особливо С. 356-361). Я згодний із завершальним висновком 

Блекбурня про то, що «реалізм н обговорюваних тіпалках моралі, умовностей, 

коптрфакту-альностей, математики може заслуговувати підтримки лише при 

інтерпретації, яка робить його безперечним (р. 370). 

27.Цей обсяг трюків містить масу цінних антикварних речей, 

заповіданих прагматисту ідеалістом Бсрклі через англійських ідеалістів. 

Подібнин Синтез прагматизму з аргументами Бсрклі па благо феноменалізму 

привело багатьох реалістів (Ленін. Патнем) до твердження про те, шо а) 

прагматизм є просто варіантом ідеалізму і шо В) ВІН неминуче виявляється 

ередукиіопістськнм». Проте аргументація на користь феноменалізму Берклі 

потребус не тільки прагматпстської максими, відповідно до котрої речі є 

такими, якими ноші відомі, але и і твердження, розкритикованого (Рейдом, 

Гріном, Вптенштсйном, Селларсом. Остіном та ін.) — твердження про те, шо ми 
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спроможні розширити сенс беркліанським поняттям «ідеї».Без урахування цього 

зауваження ми не можемо просуватися далі в руслі заяви англійського ідеалізму 

про те, що "реальність є спіритуальпою за природою». Нездатність Берклі 

провести ріліицю між передумовами привела його до реалістської риторики про 

те, як прагматисти осмислюють реальність. У контексті цієї риторики, той 

засіб, яким прагматисті! осмислюють реальність, с поступка тому, аби не брати 

до уваги грубість матеріальною світу. У цій поступці вони виявляють подібність 

з ідеалістами н ігноруванні того, що «фізичні предмети зовнішньо пов'язані з 

розумами». Проте варто визнати, шо Вільям Джеймс іноді висловлював такі 

твердження, шо дошкульні до таких обвинувачень. (Див., наприклад, вкрай 

невизначений уривок на С. 125 «Прагматизму». Дьюї випадково заблукав на цю ж 

стежку). Що ж стосується редукціонизму. то прагматистська відповідь на це 

обвинувачення полягас в тому, що оскільки прагматизм розглядає всі 

словники, як інструменти для досягнення мети, а не як репрезентації того, 

якими с речі насправді, остільки він. очевидно, не може стверджувати, що «Х-и в 

дійсності с V-ками., хоча він може сказати, що для певних цілей більш плідно 

використовувати Y-мовлепня, ніж Х-мовлення. 

28.Див. СІarke Th. The Legacy of Skepticism // Journal of Philosophy. — 1972. 

—№69. — Р. 754-769. особливо заключний параграф. На цю статтю посилаються 

як Кевел, так і Нагель, як на те, що проясняє (Глибину* традиції 

епістемолопчного скептицизму. 

29.Nagel. Mortal Questions. — Р хіі. 

30.Nagel. Mortal Questions. — Р. 35 

31.Nagel. Mortal Questions Р - 35-36 32- Nagel. Mortal Questions. - Р. 36. 

 

33.Nagel. Mortal Questions — Р. 37 

Iris Murdosh The Sovereignly of Good ( New York Schoken. 1971). - Р. 8. 

35 Murdoch Sovereignly of Good — Р 9.   

 

36.Murdoch Sovereignly of Good. — Р 27. 

37.Murdoch Sovereignly of Good. — Р. 28-30. 

38.Murdoch Sovereignly of Good, 1978). — Р. 228. 
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39.Nagel. Mortal Questions. — Р. 192-193. 

 

40.Nagel. Mortal Questions — І. — 5. 271. 

41.Nagel. Mortal Questions. — І. — 5. 115. 

42 Nagel. Mortal Questions. — Р. .170.  

43.Nagel. Mortal Questions, 1978).  

Я гадаю, шо троп Гудмапа про «множину світів» «водить у помилку і, 

що нам не варто виходити за межі більш простої «множини описів того самого 

світу». {Той, хто мас гаку вказівку вже не запитує: «А який світ є саме 

таким?» Проте його переконання, шо не існує засобу порівняння адекватності 

різноманітних описів світу їхньому предмету, мені здасться вирішальним. У 

перших двох розділах епосі книги Гудман аргументує це дуже чітко. 

44.Nagel. Mortal Questions 1979). - Р. 388. 

45.Iris Murdosh The Sovereignly of Good ( New York Schoken, 1952). — Р. 11 

Цей пасаж нагадус добре відомий пасаж («Коли філософія мпліос сірим по сірому, 

життя приймає застаріле обличчя. Через філософське «сірим по сірому» не 

можна помолодіти, але лише зрозуміти. Сова Міпсрвн простирає свої крила 

лише з настанням сутінків”). Цей пасаж не с типовим для Гегеля і важко 

примиритися здебільшого з тим, що він говорить про філософію. Проте цей пасаж 

відмінно подає позицію Гегеля, котрий сприяй формуванню історіщизму 

дев'ятнадцятого століття і який внутрішньо притаманний мисленню 

літературних інтелектуалів наших днів. 

46. Конфронтація літературної і наукової культур, па яку вказував Ч П. 

Iris Murdosh The Sovereignly of Good ( New York Schoken , 1959), я гадаю, с паніть 

більш важливою, ніж це уявляв собі Споу. Ця конфронтація значною мірою 

збігається І протистоянням між тими, хто мислить себе як ч язня часу, як 

скороминущу мить у безупинній розмові, і тими, хто сподівається додати гальку 

з ньютопінського берега океану до непорушної структури. Ця конфронтація 

проте не та проблема, яку хотіли б вирішити літературні критики, котрі 

вивчають фізику, або фізики, які читають літературні часописи. Вирішити цю 

проблему мислителі прагнули вже в часи Платона, коли фізика не була лише в 

зародку, і коли Поезія і Філософія лише готувалися до своїх перших взаємних 
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випадів. (Я гадаю, між іншим, що ті, хто критикує Споу з питання про те, що 

снують «не просто дві культури, а багато культур», втрачають із виду суть 

ногопозиції. Якщо хто-небудь відчуває потребу в чіткій дихотомії між двома 

культурами про які він говорив, нехай запитає будь-якого східноєвропейського 

цензора  

західні книги ввозяться в його країну Він підкреслить такі галузі як 

філософія, майже завжди впустить фпнку і не допустить інтелектуальні 

Неприпустимі книги —завжди ті книги, які можуть пропонувати нові 4/
- Зрозуміло, 

існує неозора множина критеріїв, які перекреслюють будь-які між частинами 

культури, наприклад, закони логіки, принцип, висловлення брехуна з Криту не с 

очевидним і таке авторитетом; їхній авторитет не виший авторитету набору, що 

складається з гвинта і важеля, задіяного в кожній машині Пірс стверджував, що 

«перше правило розуму» таке: "Не блокуй шлях дослідження (Соllected Papers — 

І. 135). Проте він не мав на увазі, що потрібнонеодмінно спускатися будь-якою 

дорогою, що ти побачив. Саме цей момент виявляється в його акценті на 

логічному самоконтролі як природному наслідку "етичного самоконтролю». 

(Дивись, наприклад, Соllected Papers. — І 606). Те, що він осягнув у своєму 

«правилі розуму-, — не той самий момент, що й в Його положенні про 

повсюдність мови, а саме: ми ніколи не повинні думати, що регрес 

інтерпретації може бути зупинений раз і назавжди; ми, швидше, повинні 

усвідомити, що завжди Лесь зовсім поруч може бути словник, набір 

дескрипцій, котрі ще раз поставлять все під знак питання. Сказати, що 

підпорядкування критерію похвально саме по собі, було б рівносильним 

висловленню про те, що самоконтроль с похвальним у самому в собі. Не було б 

своєрідним різновидом Філософського пуританізму 

48.Sartre J.- L.’Existentialisme est un humanisme, 1946 — Р 53-54.  

49.Sarte J.-P. L’Existentialisme. –Paris, 1946.-P. 53-54.  


