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АНОТАЦІЯ 

Синиця А. С. Прагматико-когнітивна інтерпретація сучасної аналітичної 

філософії. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.05 – історія філософії (033 – Філософія). – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 2018. 

У дисертації здійснено історико-філософський аналіз витоків, 

особливостей становлення і тенденцій розвитку сучасної аналітичної філософії 

і запропоновано її прагматико-когнітивну інтерпретацію. Сучасну аналітичну 

філософію автор визначає плюралістично як: 1) поствітґенштайніанську 

філософію; 2) постлінгвістичну філософію; 3) неформалістсько-аналітичну 

філософію; 4) прагматико-когнітивну філософію. Встановлено, як сьогодні 

змінилися уявлення про географічні і хронологічні межі аналітичної філософії, 

її предмет і методологію досліджень. Зауважено, що аналітичну філософію 

зараз розвивають не лише в англомовних країнах, а й у континентальній 

Європі, Японії й інших країнах, що зумовлено значною мірою завдяки 

гнучкості й універсальності аналітичної методології. Її застосування виявилося 

зручним засобом спершу для пізнання реальності і мови, а тепер і 

проблематики філософії свідомості. Щоправда, задля цього методи логічного 

аналізу (редукції, деривації, демаркації, екстенсіоналів та інтенсіоналів, 

інтерпретації) і лінгвістичного аналізу (мовних ігор, мовленнєвих актів, 

контекстуального аналізу) доповнили методами мисленнєвого експерименту, 

екстраполяції, концептуального аналізу і конвергенції. Визначено, чому 

відбулася криза формалістського підходу до мови в епістемологічній, логічній 

та етичній площинах і мислителі-аналітики зацікавилися прагматичним 

аспектом мови. Зацікавлення прагматикою мови було зумовлене як 

внутрішніми трансформаціями в аналітичній філософії, так і впливом 

відкриттів у логіці (обґрунтуванням неповноти формальних систем, 

становленням некласичної логіки) і лінгвістиці (розрізненням мови і мовлення 

в лінгвістичному структуралізмі, розвитком ідей семіотики, формулюванням 
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гіпотез лінгвістичної відносності, лінгвістичної додатковості і лінгвістичної 

універсальності тощо). Окремо наголошено на значущості ідей пізнього 

Л. Вітґенштайна для реалізації прагматичного і когнітивного поворотів в 

аналітичній філософії й доведено, що процес еволюції сучасної аналітичної 

філософії відбувався в результаті поступового переходу від вивчення 

прагматики мови до концептуалізованого осмислення свідомості. 

У контексті ідей прагматики мови особливу увагу звернуто на процес 

реабілітації метафізичної проблематики в неопрагматизмі (В. В. О. Куайн). 

Виокремлено різні способи розуміння метафізичних знань представниками 

аналітичної філософії, зокрема, (1) як того, що перебуває за межами 

виражальних засобів мови; (2) як обґрунтування необхідності універсалій; 

(3) як дослідження тем, що їх уникали логічні позитивісти; (4) як аналізу 

первинних засад мови, її можливостей, відношення до світу й людини. Автор 

проаналізував основні прагматичні концепції істини (інтерсуб’єктивні, 

процедурні, ситуативні, когерентні і дефляційні), особливу увагу присвятивши 

критиці ідей дефляціонізму. Як засвідчив аналіз, дефляційне розуміння поняття 

істини є лише формально-екстернальним і нехтує наявністю об’єктивної 

реальності, а спроби елімінувати це поняття з мови наукової теорії суттєво не 

вплинули на його вагомий епістемологічний статус у прагматико-аналітичних 

дослідженнях. Вивчаючи аспекти прагматизації референції (лінгво-

філософський, когнітивний, соціально-каузальний, психофізичний та 

інтегральний), простежено, як на розуміння суті референції впливають знання і 

наміри комунікантів, пресупозиції повідомлень, контекст промовляння тощо. 

Окрім понять істини і референції, звернуто увагу й на особливості 

прагматичного підходу щодо розрізнення понять смислу і значення у 

лінгвістичній філософії, інтенціоналізмі, градуалізмі й концептуалізмі. 

Зауважено, що смисли як своєрідні ментальні структури, динамічні за суттю, 

зараховували до сфери мислення, а значення як статичні феномени, які чітко 

фіксують наявний стан справ у дійсності, – до сфери мови. Досліджуючи 

природу стабільності значень мовних виразів, автор запропонував власний 
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спосіб вирішення проблеми дотримання правила (парадоксу скептика, який 

досліджували Л. Вітґенштайн, С. Кріпке). Обґрунтовано, що критерієм 

стабільності значень мовних виразів є сама мова, оскільки її можливості 

достатні для того, щоб регулювати і регламентувати за допомогою правил 

процес надання словам відповідних значень. 

Втім, зауважено, що дослідження особливостей функціонування мови не 

можливе без належного вивчення її когнітивних передумов. Тому в контексті 

когнітивного повороту в аналітичній філософії при вивченні проблеми 

свідомості насамперед здійснено теоретико-концептуальний аналіз 

психофізичної проблеми (mind–body problem), зважаючи на її редукціоністські 

чи антиредукціоністські інтерпретації, сформульовані в межах 

епіфеноменалізму, емерджентизму, нейтрального монізму, логічного 

біхевіоризму, теорії тотожності, аномального монізму, функціоналізму, 

біологічного натуралізму, нового містеріанства, когнітивного плюралізму, 

натуралістичного дуалізму тощо. Кожна з цих концепцій не лише по-своєму 

вирішує проблему співвідношення свідомості (психічного, ментального) і мозку 

(фізичного), а й визначає роль мови у цьому відношенні. 

Окремо розглянуто лінгво-когнітивні аспекти інтенціональності – 

концепту, який є визначальним елементом налагодження взаємодії між 

феноменологією і аналітичною філософією свідомості. Досліджуючи дискусії 

мислителів-аналітиків щодо тих понять, які конкретизують психофізичну 

проблему (кваліа, філософські зомбі, мова думки), зроблено висновок, що 

більшості з них бракує наукової бази, яка наразі у зв’язку зі складністю 

досліджуваних питань просто відсутня. А от апелювання до результатів 

мисленнєвих експериментів, які не можна верифікувати, розглянуто скептично. 

Запропоновано когнітивне обґрунтування концепту штучного інтелекту. 

Особливу увагу звернуто на специфіку вираження смислів за допомогою 

символів, зокрема засобами процедурної семантики при побудові ментальних 

моделей. Мову в філософії штучного інтелекту розглянуто як спосіб змістового 

організування знань. Щоб виразити ці знання, науковці прагнули якомога 
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точніше змоделювати ситуацію мовленнєвої комунікації, врахувати змінність 

переконань (наприклад, у логічних концепціях AGM і DDL). Втім, наразі ані 

комп’ютаціоналістські, ані коннективістські підходи до відтворення здатності 

розуміння на штучних носіях не задовольняють вимогам проходження тесту 

Тюрінґа; їхнє функціонування більше нагадує “китайську кімнату” Дж. Серля. 

Щоб остаточно зрозуміти, як носіїв штучного інтелекту навчити розуміння, 

треба ще ґрунтовно з’ясувати, що таке самість, якою має бути штучна 

особистість і як можлива свобода волі. Разом з тим у дисертації окремо 

звернуто увагу на морально-етичний вимір теорії штучного інтелекту, 

пов’язаний з впливом роботів чи певних науково-технічних розробок на 

людину, її самість, безпеку й майбутнє існування. У зв’язку з цим критично 

розглянуто концепт дружнього штучного інтелекту, який навряд чи можна 

реалізувати фактично. 

Задля цілісності дослідження окремо проаналізовано альтернативні 

прагматико-когнітивній інтерпретації розвитку сучасної аналітичної філософії. 

З’ясовано особливості взаємодії аналітичної і континентальної філософії (у 

формах феноменології, герменевтики, постмодернізму тощо). У зв’язку з цим 

звернуто увагу не лише на окремі дискусії, що виникали між представниками 

аналітичної і континентальної філософії (Ґ. Фреґе й Е. Гуссерлем, Р. Карнапом і 

М. Гайдеґґером, Дж. Серлем і Ж. Дерридою, Н. Хомським і М. Фуко, 

С. Жижеком), а й досліджено філософські концепції, в яких поєднано традиції 

аналітичного і неаналітичного (континентального) філософування, а саме: 

трансцендентальну прагматику К.-О. Апеля, універсальну прагматику 

Ю. Габермаса, постпрагматизм Р. Рорті. 

Окремо наведені основні способи критики аналітичної методології 

(зважаючи на нехтування соціально-політичними проблемами, брак уваги до 

вирішення глобальних проблем сучасності, складність мови аналітичної 

філософії) і запропоновано відповідь на них. Більшість із закидів критиків 

визнано не достатньо обґрунтованими з огляду на те, що аналітична філософія 

постійно розвивається і зараз її методологія зазнала гуманітарно-



6 
 
культурологічної редескрипції. Тому предмет аналітичної філософії поповнили 

філософські питання соціально-антропологічного, морально-політичного, 

етичного, релігійно-метафізичного, історичного характеру. Доведено, що всі ці 

зміни сприяють зацікавленню ідеями аналітичної філософії в Україні, для чого 

наявне раціональне підґрунтя і назріла нагальна потреба, задовольнивши яку 

можна буде не лише розвинути українську філософську думку, а й збагатити 

аналітичну філософію як таку. 

Ключові слова: мова, свідомість, штучний інтелект, смисл, значення, 

референція, істина, психофізична проблема, розуміння. 

 

 

SUMMARY 

Synytsya A. Pragmatic-Cognitive Interpretation of Contemporary Analytic 

Philosophy. – Qualifying scientific work with manuscript copyright. 

Thesis for the Degree of Doctor of Sciences in Philosophy, Speciality 09.00.05 – 

History of Philosophy (033 – Philosophy). – Ivan Franko National University of 

Lviv, Lviv, 2018. 

In the dissertation work the historical and philosophical analysis of the origins, 

characteristics of formation and trends of development of contemporary analytic 

philosophy are implemented, its pragmatic-cognitive interpretation is proposed. The 

author pluralistically defines contemporary analytic philosophy as follows: 1) post-

Wittgensteinian philosophy; 2) postlinguistic philosophy; 3) non-formalistic 

analytical philosophy; 4) pragmatic-cognitive philosophy. The changes of 

geographical and chronological limits of analytic philosophy, its modern time subject 

and research methodology in comparison to traditional patterns are investigated. It is 

stated, that analytic philosophy is being developed not only in English-speaking 

countries, but also in continental Europe, Japan and other countries – mostly due to 

the flexibility and universality of the analytical methodology. Initially, its usage 

proved to be a convenient tool for the study of language and reality and now – also 

for the cognition of problems arising in the philosophy of mind. However, for this 
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purpose methods of logical analysis (reduction, derivation, demarcation, method of 

extension and intension, interpretation) and methods of linguistic analysis (language 

games, speech acts, contextual analysis) were supplemented by the methods of 

thought experiment, extrapolation, conceptual analysis, convergence etc. The reasons 

for the crisis of formalistic approach are defined as well as preconditions of growing 

interest of analytic philosophy representatives to the study of pragmatic aspect of 

language. An interest to pragmatics of language was caused by internal 

transformations in analytic philosophy, as well as by the influence of discoveries in 

logic (justification of incompleteness of formal systems, the emergence of non-

classical logic) and linguistics (distinction of language and speech in linguistic 

structuralism, development of ideas of semiotics, the formulation of hypotheses of 

linguistic relativity, linguistic complementarity and linguistic universality etc.). 

Emphasizing the importance of the ideas of “late” L. Wittgenstein for the 

implementation of pragmatic and cognitive turn in analytic philosophy, author proves 

that the evolution of contemporary analytic philosophy was a result of the gradual 

transition from the study of pragmatics of language to conceptualized understanding 

of consciousness. 

In the context of ideas established within pragmatics of language particular 

attention is paid to the rehabilitation of metaphysical issues in neopragmatism 

(W. V. O. Quine). Different ways of understanding the metaphysical knowledge by 

analytic philosophers are identified, namely: (1) as something that is beyond the 

means of expressive language; (2) as justification for universals; (3) as the study of 

subjects that were avoided by the logical positivists; (4) as an analysis of the primary 

foundations of language, its possibilities, relations to the world and a human. The 

author has analyzed the main pragmatic concepts of truth (intersubjective, procedural, 

situational, coherent and deflationary), devoting special attention to the criticism of 

deflationism. The analysis proved that the deflationary understanding of the concept 

of truth is only a formal-external one and ignores objective reality. Moreover, the 

attempts to eliminate the concept of truth from the language of scientific theory did 

not affected essentially its important status in pragmatic and analytical research. 
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During the study of pragmatizing the aspects of reference (linguo-philosophical, 

cognitive, socio-causal, psychophysical and integral), the way, in which knowledge 

and intentions of communicants, presuppositions, utterance context etc. affect the 

understanding of reference, is clarified. In addition to the concepts of truth and 

reference, attention is paid to the features of a pragmatic approach to distinguishing 

between the concepts of sense and meaning in linguistic philosophy, intentionalism, 

gradualism and conceptualism. Sense as certain dynamic mental structure had been 

attributed to the sphere of thought, while meaning as some static phenomena, which 

clearly captures the state of affairs in reality had been attributed to the sphere of 

language. Investigating the nature of stability of language expression meaning, the 

author has proposed his own way of solving the rule-following problem (skeptical 

paradox, studied by L. Wittgenstein and S. A. Kripke). It is proved that language 

itself is the stability criterion of language expression meaning, since the possibilities 

of language are sufficient to regulate the assigning correct meaning to words by rules. 

However, it is specified that the study of language is impossible without 

detailed study of its cognitive preconditions. Therefore, in the context of cognitive 

turn in analytic philosophy the study of consciousness begins with theoretical and 

conceptual analysis of the mind-body problem considering its reductionist or 

antireductionist interpretation, which are formulated within epiphenomenalism, 

emergentism, neutral monism, logical behaviorism, identity theory, anomalous 

monism, functionalism, biological naturalism, new mysterianism, cognitive 

pluralism, naturalistic dualism etc. Not only each of these concepts solves the 

problem of mind (psychological, mental) and brain (physical) in its own way, but also 

defines the role of language in this respect. 

Linguo-cognitive aspects of intentionality – a concept that is the key to 

cooperation between phenomenology and analytical philosophy of mind – is 

considered apart. While researching the philosophical debates on such concepts 

specificating mind-body problem as qualia, philosophical zombie and the language of 

thought author concludes that most of them currently lack scientific basis due to the 
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complexity of the issues. In this context the appealing to the results of non-verifiable 

thought experiments undergoes skeptical examination. 

A cognitive justification of the concept of artificial intelligence is proposed. 

Particular attention is paid to the specificity of expressing the meanings via symbols, 

in particular by means of procedural semantics in constructing of mental models. The 

language in the philosophy of artificial intelligence is considered as a means of 

semantic organization of knowledge. To express this knowledge, scientists tried to 

simulate the situation of speech communication as close as possible and to take into 

account the variability of beliefs (for example, in the logical concepts AGM and 

DDL). However, neither the current computational nor connectional approaches to 

the reproduction of human ability of understanding using artificial devices do satisfy 

the requirements of the Turing test – their functioning is more similar to a “Chinese 

room” by J. Searle. To finally find out how to teach an artificial intelligence to 

understand, we must also fundamentally investigate what is self, the way an artificial 

personality should be and how free will is possible. In addition, the thesis especially 

draws attention to the moral and ethical aspects of artificial intelligence theory 

associated with the impact that robots or certain scientific and technical developments 

have on a human, his/her self, security and future existence. In this regard, the 

concept of friendly artificial intelligence, which is scarcely possible to implement, is 

critically examined. 

To ensure the integrity of the study, the interpretation of contemporary analytic 

philosophy, alternative to cognitive-pragmatic interpretation, is analyzed apart. The 

features of interaction between analytic and continental philosophy (in the form of 

phenomenology, hermeneutics, postmodernism etc.) are revealed. In this regard, not 

only the attention is paid to individual discussions that have been occurring between 

analytic and continental philosophers (G. Frege and E. Husserl, R. Carnap and 

M. Heidegger, J. Searle and J. Derrida, N. Chomsky and M. Foucault, S. Žižek), but 

also the philosophical concepts, combining the tradition of analytic and non-analytic 

(continental) philosophizing – namely K.-O. Apel’s transcendental pragmatics, 

J. Habermas’s universal pragmatics, R. Rorty’s post-pragmatism – were studied. 
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The key methods of criticism of analytic methodology (considering the neglect 

of social and political problems, lack of attention to solving global problems, the 

complexity of the language of analytic philosophy, etc.) are shown, as well as 

response to them. Most of the critical objections are recognized to be not well-

founded enough, given the fact that analytic philosophy is constantly evolving and 

now its methodology experiences humanitarian and cultural redescription. Therefore, 

the subject of analytic philosophy now includes the philosophical questions of socio-

anthropological, moral, political, ethical, religious, metaphysical, historical kind. It is 

proved that these changes help to develop the idea of analytic philosophy in Ukraine, 

a rational basis for which together with urgent need has long been available. The 

satisfaction of this urgent need not only can develop the Ukrainian philosophical 

thought, but analytic philosophy as such. 

Keywords: language, consciousness, artificial intelligence, sense, meaning, 

reference, truth, mind-body problem, understanding. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Аналітична філософія 

сьогодні є одним з провідних напрямів світової філософської думки. 

Дослідження передумов її виникнення, особливостей становлення і перспектив 

розвитку уможливлює рефлексію над низкою найактуальніших у наш час 

філософських концепцій та їхніх інтерпретацій. Чіткі, зрозумілі й належно 

обґрунтовані ідеї аналітичної філософії стрімко поширили у світі значною 

мірою тому, що першопочатково їх формулювали англійською, яка, як відомо, 

уже тривалий час є мовою міжнародного спілкування. На їхню затребуваність і 

вагомість вказує та обставина, що інші напрями філософської думки – як-от 

феноменологія, прагматизм чи екзистенціалізм – як зауважує Дж. Серль, 

“вважають за необхідне визначити свою позицію щодо аналітичної філософії” 

[475, с. 1]. Якщо ж взяти до уваги кількісні показники, то, зокрема, у США, за 

даними Дж. Рейдера, з понад 1730-ти філософських осередків (з яких близько 

200 із Ph.D програмою) лише три–чотири університети розвивають 

континентальну традицію, два – прагматизм, а решта – саме аналітичну 

філософію [27, с. 46]. Тому й не дивно, що кількість публікацій філософів-

аналітиків настільки велика, що лише проблемі свідомості, за підрахунками 

Д. Чалмерса, їх присвячено близько 30 тисяч [238]. Але й цей перелік, звісно, не 

повний – він не враховує як праці, в яких екстрапольовано метод аналітичних 

досліджень на проблематику філософії політики, філософії релігії, філософії 

історії, філософії права, філософії економіки та ін., так зрештою і праці, 

присвячені власне мовній проблематиці, що набагато раніше, ніж тема 

свідомості, визначила сутнісне ядро аналітичної філософії як напряму 

філософської думки. Це навіть дало підставу М. Дамміту сформулювати 

класичну формулу розуміння суті аналітичної філософії у такий спосіб: 

“1) розгляду мови не передує розгляд думки; 2) розгляд мови вичерпує розгляд 

мислення; 3) немає інших адекватних способів, за допомогою яких може бути 

досягнутий адекватний розгляд думки” [288, с. 39]. Саме в результаті 
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дослідження мови, її синтаксичного, семантичного і прагматичного аспектів, 

відбувалося становлення наукових поглядів таких видатних філософів-

аналітиків, як Ґ. Фреґе, Дж. Е. Мур, Б. Рассел, Л. Вітґенштайн, Р. Карнап, 

П. Ґрайс, Дж. Остін, Г. Райл, П. Ф. Стросон, В. В. О. Куайн, Д. Девідсон, 

К. Доннелан, Л. Лінський, Г. Патнем, Н. Хомський та ін., творчість яких уже 

давно стала класикою світової філософської думки. Їхні ідеї буде розглянуто в 

контексті виформування проблематики прагматики мови й продемонстровано, що 

неминучим наслідком зацікавлення прагматичним аспектом мови в аналітичній 

філософії став перехід до вивчення свідомості. Цій темі (включно з проблемою 

штучного інтелекту), у наш час присвятили свою увагу провідні філософи-

аналітики у світі, серед яких Дж. Серль, Д. Деннет, Д. Чалмерс, Т. Наґель, 

Ф. Джексон, К. Мак-Ґінн, С. Горст, О. Фланаґан, Т. Полджер, Р. Кірк, 

Дж. А. Фодор, П. М. Черчленд, П. С. Черчленд, Дж. Левін, С. Шумейкер, Н. Блок, 

Т. Віноград, Р. Шенк, Г. Дрейфус, К. Франкіш та ін. Їхні праці опубліковані у 

найпрестижніших видавництвах і часописах, ідеї отримали значний резонанс, а 

наукові здобутки відзначено низкою знакових премій і нагород. 

Філософське осмислення свідомості сьогодні просто немислиме без 

використання передових даних природничої науки (нейронауки, 

експериментальної психології, когнітивістики тощо). Тому аналітична філософія 

є насамперед провідним науковим напрямом. Дотримуючись вимог логічної 

точності й аргументованості думки і зважаючи на результати лінгвістики 

(зокрема когнітивної), аналітичні філософи сьогодні досліджують традиційні 

філософські проблеми смислу, значення, референції, істини, інтенціональності, 

розуміння, свободи волі, а також розвивають нові – питання природи кваліа, 

філософських зомбі, мови думки, самості, штучної особистості тощо. 

Запропонувати цілісний виклад основ аналітичної філософії складно, 

тому що в ній за понад столітню історію сформулювали аж надто багато 

контрадикторних одні одним ідей, методів і концепцій. Тому в цьому 

дослідженні буде запропоновано тільки авторську прагматико-когнітивну 

інтерпретацію розвитку ідей представників сучасної аналітичної філософії й у 
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зв’язку з цим зосереджено увагу на науковій проблемі переходу від прагматики 

мови до концептуалізації свідомості, що сьогодні в історико-філософській 

площині залишена відкритою для дискусії. Задля повноти аналізу інші 

інтерпретації аналітичної філософії (метафізичні, гуманітарно-культурологічні) 

буде з погляду компаративістики досліджено окремо. Зрештою, з цією метою 

окремо буде з’ясовано сильні і слабкі сторони аналітичної методології в 

контексті більш широкої філософської перспективи – зіставляючи доробок 

представників аналітичної філософії з напрацюваннями континентальних 

філософів й шукаючи можливості для діалогу із ними. 

Попри усю складність завдання сформувати прагматико-когнітивну 

інтерпретацію сучасної аналітичної філософії (зумовлену тим фактом, що фахове 

історико-філософське дослідження проблематики цього напряму філософської 

думки, яке вимагає опрацювання величезної кількості першоджерел, просто не 

мислиме ще й без знання основ сучасної логіки, лінгвістики, природничої науки), 

воно є вкрай актуальним для української інтелектуальної спільноти. Річ у тім, що 

у нас ідеї аналітичної філософії – з огляду на культурно-історичні й соціально-

політичні обставини – поширені явно недостатньо. Пропоноване дослідження 

має на меті дещо виправити наявний стан справ і в такий спосіб спробувати 

наблизити філософські дослідження в Україні до загальносвітових 

філософських стандартів, детально висвітлити знакову сьогодні філософсько-

аналітичну проблематику й визначити напрями розвитку і способи 

затребуваності української філософської думки у світовому філософському 

процесі, зважаючи на вимоги часу й цивілізаційні запити. 

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

Дисертація виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри 

теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана 

Франка “Українська культура: виклики сучасності” (номер державної 

реєстрації – 0116U001701), а також становить складову частину наукових 

досліджень кафедри філософії, які відбуваються за темою “Філософські 
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парадигми сучасного цивілізаційного розвитку: остання третина ХХ – 

початок ХХІ століть” (номер державної реєстрації – 0115U003722). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – історико-

філософська реконструкція концептуальних витоків, специфіки й визначальних 

тенденцій розвитку сучасної аналітичної філософії через призму її прагматико-

когнітивної інтерпретації. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– визначити передумови прагматичного повороту в аналітичній філософії; 

– установити чинники, що зумовили кризу традиційних концепцій мови 

(логічного атомізму, логічного аналізу мови) в аналітичній філософії; 

– уточнити понятійний апарат сучасної аналітичній філософії після 

прагматичного повороту, окреслений концептами референції, смислу, значення, 

істини; 

– з’ясувати, чому після прагматичного повороту відбувся занепад 

інтересу до мовної проблематики, а зацікавлення проблематикою філософії 

свідомості навпаки – зросло; 

– проаналізувати когнітивні аспекти філософії штучного інтелекту як 

напряму аналітичної філософії свідомості; 

– дослідити, як під впливом розвитку науки (лінгвістики, теорії штучного 

інтелекту, нейробіології, інформаційних технологій) змінюється тематика 

зацікавлень в аналітичній філософії й відбувається внутрішня трансформація її 

сутнісного ядра; 

– охарактеризувати основні недоліки аналітичної методології 

дослідження і можливості її взаємодії з методологією герменевтики, 

феноменології, постмодернізму; 

– окреслити напрями й перспективи розвитку аналітичної філософії як у 

західній філософії загалом, так і в Україні зокрема. 

Об’єкт дослідження – сучасна аналітична філософія. 

Предмет дослідження – прагматичні й когнітивні аспекти розвитку 

сучасної аналітичної філософії. 
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Методи дослідження. Пропоноване історико-філософське дослідження 

ґрунтоване на принципах об’єктивності (аналізу фактів незалежно від 

суб’єктивних уподобань чи намірів), історизму (вивчення міркувань філософів, 

враховуючи конкретні соціокультурні реалії тої чи іншої епохи, поступ у 

розвитку ідей, їхню зумовленість іншими ідеями тощо), системності 

(дослідження основних науково-філософських ідей, поглядів, концепцій і 

теорій як складових певної теоретичної системи зі своїми закономірностями 

становлення і розвитку), цілісності (всебічного вивчення предметів, явищ і 

процесів з погляду єдності їхніх передумов, особливостей функціонування і 

взаємодії, а також значення для розвитку науково-філософської теорії) і 

критичності (аргументованого аналізу актуальних і панівних науково-

філософських ідей з одночасним прийняттям того факту, що вони не є 

абсолютною істиною й потенційно містять сильні і слабкі сторони, які потрібно 

виявити й дати їм виважену, неупереджену оцінку). 

Це історико-філософське дослідження проведене на емпіричному й 

теоретичному рівнях. На першому з них (емпіричному) відбувся збір фактів 

(ключових міркувань філософів-аналітиків, викладених у їхніх працях), їхній 

первинний опис, систематизація і класифікація. Оскільки багато текстів 

мислителів-аналітиків, що становили інтерес для дослідження, доступні лише 

мовою оригіналу (англійською), то їх доводилося у постійних дискусіях із 

фахівцями перекладати українською задля формування української термінології 

філософського перекладу. Підсумками роботи на цьому рівні дослідження 

стали, зокрема, й дві наукові розвідки: “Антологія сучасної аналітичної 

філософії, або жук залишає коробку” (Львів, 2014; за науковою редакцією 

А. С. Синиці) [8] і “Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO” 

(Львів, 2017; за науковою редакцією В. П. Мельника та А. С. Синиці) [9], в яких 

загалом уміщено переклади 24 знакових наукових статей провідних західних 

мислителів сучасності, які надалі було застосовано в роботі над пропонованою 

дисертацією й попередньо теоретично осмислено у монографії “Сучасна 
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аналітична філософія: від прагматики мови до концептуалізації свідомості” 

(Львів, 2017) [156]. 

На другому рівні (теоретичному) використано загальнонаукові й 

філософські методи пізнання. Метою застосування таких загальнонаукових 

методів пізнання, як дедукція (задля надання авторській концепції цілісності й 

демонстрування того, як одні досліджувані й конкретизовані питання 

висновують з інших, фундаментальніших), індукція (що дало змогу, вивчивши 

окремі міркування мислителів, узагальнити їх на рівні філософських концепцій, 

тенденцій чи парадигм) й аналогія (у разі порівняння й виявлення спільних 

властивостей різних філософських систем і відношень між ними), було 

проведення послідовної історико-філософської реконструкції ідей сучасних 

філософів-аналітиків. Оскільки багато з цих ідей неоднозначні, а почасти 

суперечливі, то доводилося застосовувати й філософські методи пізнання – як 

загальні (герменевтики, інтерпретації, категоріального і компаративного 

аналізу), так і характерні здебільшого для аналітичної філософії (логічного й 

лінгвістичного аналізу, мисленнєвого експерименту). Завдяки методу 

герменевтики в процесі інтерпретації змісту джерел, що визначили предмет 

дослідження, враховано їхні соціокультурні й історичні передумови, а також 

науковий контекст. Використовуючи метод інтерпретації для встановлення 

змісту тих чи інших концептів і теорій, детально розглянуто один з аспектів 

сучасної аналітичної філософії – прагматико-когнітивний – як визначальний у її 

становленні і розвитку. Послуговуючись методом категоріального аналізу, 

з’ясовано сутнісне значення ключових категорій прагматико-когнітивного 

дискурсу – істини, смислу, значення, референції, правил, а також ментального, 

розуміння, кваліа, мови думки, самості, штучної особистості. Проведення 

компаративного аналізу дало змогу зіставити не лише міркування філософів-

аналітиків між собою, а й визначити, як вони співвідносяться з ідеями 

представників інших філософських напрямів – зокрема феноменологічними, 

герменевтичними й постмодерністськими. Застосування методу логічного 

аналізу сприяло проведенню чіткого, послідовного, формально вивіреного 
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дослідження, а методу лінгвістичного аналізу – контекстуальному уточненню 

значення відповідних понять і висловлювань. Нарешті, скориставшись 

методом мисленнєвого експерименту, можна було як критикувати думки 

філософів-аналітиків, так і розвинути власну. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що: 

Вперше: 

– запропоновано прагматико-когнітивну інтерпретацію сучасної 

аналітичної філософії як ключову для розуміння еволюції цього напряму 

філософської думки у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Авторську 

концепцію ґрунтовано на аналізі передумов, характерних особливостей, 

ключових тенденцій розвитку сучасної аналітичної філософії та зіставленні її 

ідей з ідеями феноменології, герменевтики, постмодернізму; 

– доведено, що процес становлення і розвитку сучасної аналітичної 

проблематики в історії філософії доцільно розглядати як перехід від 

дослідження прагматики мови до вивчення свідомості, що втілено у численних 

спробах її концептуалізації. Причиною такого переходу стала прагматизація 

мови, унаслідок чого виникла потреба дослідити передумови процесу 

осмислення дійсності, вираженого через мову; 

– сформульовано власні способи вирішення низки важливих для 

аналітико-філософського дискурсу проблем – визначення сучасної аналітичної 

філософії, її періодизації та класифікації основних концепцій, парадоксу 

скептика, проблем індивідуальної мови, існування кваліа, аргументу від 

логічної можливості філософських зомбі, детермінізму (формального) на 

ментальному рівні. Наголошено на тому, що однією з передумов раціонального 

філософування є апелювання до результатів науки, без наявності яких 

теоретично виправданою у науково-філософській площині буде скептична 

позиція; 

– визначено на підставі системного дослідження ключових понять 

аналітико-філософського дискурсу (зокрема, істини, референції, смислу і 

значення) зміст концепту прагматичного повороту в аналітичній філософії в 
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єдності його причин і наслідків. Цей поворот спричинений кризою 

формалістського підходу до мови, що ґрунтований лише на вивченні 

функціонування її синтаксичних та семантичних аспектів, критикою 

виражальних можливостей ідеальної мови і відповідно вивченням природної 

мови, нововведеннями і відкриттями у логіці й лінгвістиці. Завдяки цьому 

повороту ідеї прагматики – зв’язку між мовою і її користувачем (його намірами, 

переконаннями, фондом знань, контекстом ситуації) – стали невід’ємною 

складовою аналітичних досліджень й сприяли зацікавленню 

екстралінгвістичними чинниками функціонування мови – як-от 

соціокультурними феноменами і сферою ментального; 

– установлено, зважаючи на психофізичні, лінгво-когнітивні, онтологічні 

і логічні аспекти досліджень свідомості, специфіку когнітивного повороту в 

аналітичній філософії, який, з одного боку, спричинено занепадом ідей 

лінгвістичної філософії, що значною мірою вичерпала свій творчий потенціал, а 

з іншого – розвитком природничої науки (експериментальної психології, 

комп’ютерних наук, нейронауки). Наслідком когнітивного повороту стало 

концептуалізоване дослідження свідомості через призму вирішення mind-body 

problem, тобто проблеми співвідношення ментального та фізичного; 

– виокремлено у контексті проблематики аналітичної філософії 

свідомості когнітивні аспекти філософії штучного інтелекту, зокрема процес 

символьного вираження смислів, репрезентацію феномену розуміння на 

штучних носіях та їхню спроможність бути аналогами людської особистості, 

що, зі свого боку, посилює увагу до етичної проблематики як невід’ємної 

складової аналітико-філософських досліджень; 

– констатовано формування стійкої тенденції внутрішньої трансформації 

аналітичної філософії надалі, у зв’язку з чим значно більше ідей аналітичної 

філософії набуватиме гуманітарно-культурологічного спрямування; відтак 

аналітичний метод зазнаватиме соціально-антропологічних, морально-

політичних, етичних, релігійно-метафізичних та історичних редескрипцій, що 

сприятиме його зближенню з методологією континентальної філософії. 
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Отримали подальший розвиток: 

– дослідження у царині аналітичної метафізики, підґрунтя яких окреслене 

методологією неопрагматизму, внаслідок чого логічний і лінгвістичний аналіз 

застосували й у процесі вивчення концептуальних структур нашої мови, її 

передумов і виражальних можливостей; 

– обґрунтування детермінованості змін сутнісного ядра сучасної 

аналітичної філософії перманентним розвитком наукової теорії, через призму 

якої відбувається аналітико-філософське осмислення найактуальнішої 

теоретико-світоглядної проблематики сьогодення; 

– дистинкції мовного і позамовного, семантичного і прагматичного, 

смислу і значення, ментального і фізичного, редукціонізму і антиредукціонізму, 

комп’ютаціоналізму і коннективізму; 

– плюралістичний підхід до розуміння суті сучасної аналітичної 

філософії. Згідно з ним сучасну аналітичну філософію визначено як 

поствітґенштайніанську, постлінгвістичну, неформалістсько-аналітичну і 

прагматико-когнітивну; 

– міркування про необхідність залучення ідей аналітичної філософії у 

контекст української філософської думки. Констатовано, що для цього наявне 

чітке теоретичне підґрунтя, визначене раціоналістичною традицією української 

філософії, до представників якої, зокрема, треба зарахувати членів т. зв. 

українського крила Львівсько-Варшавської логіко-філософської школи й 

українських мислителів, що у 60–80-х роках ХХ ст. розвивали ідеї логіки і 

методології науки. 

Поглиблено: 

– розуміння суті понять істини, смислу, значення, референції, зважаючи 

на прагматичний поворот в аналітичних дослідженнях, а також 

інтенціональності, кваліа, філософських зомбі, мови думки, розуміння, самості, 

штучної особистості й свободи волі у контексті когнітивного повороту, що 

відбувся в аналітичній філософії; 
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– зв’язок між ідеями континентальної й аналітичної філософії. З’ясовано, 

що подібного роду розподіл є умовним, а між аналітичною філософією й 

іншими напрямами філософської думки – феноменологією, герменевтикою, 

постмодернізмом – можливий діалог і порозуміння; 

– аналіз проблем соціокультурного й етичного характеру, які виникають в 

аналітичній філософії у зв’язку з розвитком проблематики філософії штучного 

інтелекту й розширенням предмета аналітичних досліджень. 

Практичне значення отриманих результатів. Це дослідження детально 

висвітлює актуальну філософсько-аналітичну проблематику, виформовує 

усталені в західному світі методологічні стандарти філософування у контексті 

української філософської думки, що відкриває перед нею нові перспективи 

розвитку, з огляду на проблемне поле питань “мейнстриму” світової філософії. 

У процесі дослідження розроблено прагматико-когнітивний підхід до 

інтерпретації доробку філософів-аналітиків, поглиблено й розширено науково 

обґрунтовані знання з епістемологічної, логічної та етичної проблематики як 

ключових для розуміння суті аналітичної філософії. 

Матеріали дисертації можна використовувати для підготування 

лекційних курсів з історії філософії, аналітичної філософії, логічної 

прагматики, загального мовознавства, філософської логіки, філософії 

свідомості, філософії штучного інтелекту, історії та методології науки тощо. 

Репрезентовані в дисертації дослідницькі матеріали автор застосовував у 

практичній викладацькій діяльності під час читання навчальних курсів 

“Філософія”, “Логіка”, “Історія філософії” та спецкурсу “Логіко-семантична 

проблематика в аналітичній філософії” (для студентів філософського 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка), а 

також у процесі роботі над відповідними навчальними посібниками з філософії 

та логіки. 

Особистий внесок здобувача полягає в історико-філософській 

реконструкції і концептуальній систематизації основних ідей сучасної 

аналітичної філософії, встановленні їхніх передумов, особливостей та 
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перспектив розвитку, зіставленні з ідеями інших напрямів філософської думки, 

зважаючи, зокрема, й на здобуток українських мислителів. Висновки та 

положення наукової новизни дисертації отримані автором у процесі 

самостійного дослідження. Для аргументації власної авторської позиції 

використано не перекладені раніше (переважно англомовні) монографії і статті 

філософів-аналітиків та інші дослідницькі матеріали, на які здійснено 

відповідні покликання. Матеріали кандидатської дисертації на тему “Логіко-

семантичні концепції мови в аналітичній філософії” (спеціальність 09.00.05 – 

історія філософії), захищеної у 2010 р., застосовано у переосмисленій формі в 

історико-оглядовій частині першого розділу на 10 %. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорені на науково-теоретичних семінарах кафедри теорії та історії 

культури, кафедри філософії і кафедри історії філософії Львівського 

національного університету імені Івана Франка, міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях, зокрема: “Дні науки філософського факультету – 2011” 

(Київ, 20–21 квіт. 2011 р.); “XXIV Читання, присвячені пам’яті засновника 

Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського” (Львів, 10–11 

лют. 2012 р.); “Дні науки філософського факультету – 2012” (Київ, 18–19 квіт. 

2012 р.); “Дні науки філософського факультету – 2013” (Київ, 16–17 квіт. 2013 

р.); “XXV Читання, присвячені 75-ій річниці з дня смерті засновника Львівсько-

Варшавської філософської школи К. Твардовського” (Львів, 11–12 лют. 2013 

р.); “XXVІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської 

філософської школи К. Твардовського”, (Львів, 10–11 лют. 2014 р.); 

“Прагматика наративу: когнітивно-поетологічні аспекти” (Тернопіль, 29–30 

квіт. 2014 р.); “Дні науки філософського факультету – 2014” (Київ, 15–16 квіт. 

2014 р.); “Актуальні питання сучасної науки: Філософські науки” (Львів, 16–17 

жовт. 2015 р.); “Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах 

глобалізації” (Дніпропетровськ, 4–5 груд. 2015 р.); “XXVIII-мі Читання, 

присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи 

Казимира Твардовського” (Львів, 11–12 лют. 2016 р.); “Дні науки 
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філософського факультету – 2016” (Київ, 20–21 квіт. 2016 р.); “Філософія 

діалогу й порозуміння в побудові європейської і світової спільнот” (Львів, 22–

24 черв. 2016 р.); “XXІХ-ті Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-

Варшавської філософської школи Казимира Твардовського” (Львів, 10–11 лют. 

2017 р.); “Дні науки філософського факультету – 2017” (Київ, 25–26 квіт. 2017 р.). 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 

одноосібні монографії “Сучасна аналітична філософія: від прагматики мови до 

концептуалізації свідомості” (Львів, 2017), “Аналітична філософія” (Львів, 

2013), збірки перекладів “Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук 

залишає коробку” (Львів, 2014), “Антологія сучасної філософії науки, або 

усмішка ASIMO” (Львів, 2017), 25 статей у фахових виданнях з філософії, з них 

7 – у наукометричних виданнях, 4 – у закордонних, 2 – англійською мовою; 3 – 

в інших наукових виданнях та 15 тез, надрукованих у збірках матеріалів 

наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації визначена метою 

та завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів 

(кожен з них містить підрозділи), висновків до кожного розділу, загальних 

висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 453 

сторінки, з них 383 сторінки основного тексту. Список використаних джерел 

складається з 557 найменувань, з яких 368 – англійською, німецькою чи 

польською мовами. 
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РОЗДІЛ 1 

ГЕНЕЗА ІДЕЙ СУЧАСНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 

У цьому розділі буде досліджено передумови формування сучасної 

аналітичної філософії. Для цього насамперед важливо з’ясувати зміст основних 

понять, винесених у назву дослідження, здійснити критичний аналіз джерел за 

темою дисертації, простежити еволюцію аналітичних досліджень, з’ясувати 

причини кризи формалістського підходу до мови і встановити, яке значення ідеї 

“пізнього” Л. Вітґенштайна мали для настання прагматичного повороту в 

аналітичній філософії. Для реалізації поставлених завдань у першому підрозділі 

визначимо у плюралістичний спосіб зміст понять “аналітична філософія” і 

“сучасна аналітична філософія”, з’ясуємо, що означає бути сучасною для 

філософії, як інтерпретувати різні філософські системи і правильно розуміти 

прагматичне і когнітивне як такі. У другому підрозділі виокремимо ключові 

праці мислителів-аналітиків, які відіграли провідну роль для реалізації 

прагматико-когнітивних досліджень в аналітичній філософії, а також критично 

проаналізуємо монографії і наукові статті зарубіжних і українських 

дослідників, які частково розвивали проблематику, винесену у назву цього 

дослідження. У третьому підрозділі простежимо, наскільки суттєво 

відрізняються між собою традиційна і сучасна аналітична філософія, зважаючи 

на їхні географічні і хронологічні межі, трансформацію предмета і методології 

досліджень. У четвертому підрозділі задля цілісного аналізу причин кризи 

формалістського підходу до мови, притаманного першим аналітико-

філософським концепціям (Ґ. Фреґе, Дж. Е. Мура, Б. Рассела, “раннього” 

Л. Вітґенштайна, Р. Карнапа), аналіз буде здійснено окремо в епістемологічній, 

логічній та етичній площинах. Окремо буде наголошено на тому, що 

прагматичний поворот в аналітичній філософії є наслідком не лише 

інтернальних змін, характерних для цього напряму філософської думки, а й 

спричинений нововведеннями у сферах логіки та лінгвістики. Нарешті, п’ятий 

підрозділ буде присвячено обґрунтуванню ідеї, що творчість “пізнього” 
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Л. Вітґенштайна (зокрема, проведений ним семантико-прагматичний аналіз 

буденної мови і обґрунтування концепту мовних ігор) мала вирішальне 

значення для настання прагматичного повороту в аналітичній філософії. Буде 

обґрунтовано думку, що однією з ключових тем “Філософських досліджень” 

Л. Вітґенштайна є вивчення мовних засобів вираження ментальних станів, 

завдяки чому було підготовлено підґрунтя і для настання когнітивного 

повороту в аналітичних дослідженнях. 

 

 

1.1. Визначення понять: вступні зауваги 

 

Будь-яке аналітичне дослідження доцільно розпочинати з визначення 

ключових понять. Насамперед треба дати дефініцію понять, винесених у назву 

дослідження, тобто прояснити, що таке аналітична філософія як така, яких 

особливостей вона набула на сучасному етапі, а разом з тим визначити сутнісне 

значення її прагматико-когнітивної інтерпретації. 

Зауважу, що зміст поняття аналітичної філософії – як цілісного феномену 

філософської культури із понад сторічною історією – сьогодні визначений 

величезною кількістю ідей, міркувань і концепцій, часом контрадикторних за 

суттю. Тому зрозуміло, що дефініцій аналітичної філософії є чимало. Зокрема її 

можна визначити так: 

1) як стиль філософського мислення, що особливу увагу звертає на 

застосування логіко-семантичної і лінгво-прагматичної методології; 

2) як своєрідну техніку філософського аналізу, застосовуючи яку 

здійснюють всебічне логіко-лінгвістичне дослідження сутнісного значення 

мовних виразів; 

3) як філософію, що уможливлює послідовну елімінацію метафор і 

випадкових аналогій з процесу аргументації [6]; 

4) як провідний напрям сучасної (переважно) англомовної філософії, в 

межах якого відношення між мисленням і реальністю досліджують на підставі 
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синтаксичного, семантичного і прагматичного аналізу мови, а також звертають 

увагу на її передумови [дет. див., напр.: 134, с. 8–13]. 

Наведені визначення розкривають окремі аспекти поняття аналітичної 

філософії, хоча й не вичерпують усіх. Наприклад, треба зважити на ту 

обставину, що з часом аналітична філософія набувала нових рис. Одні її ідеї і 

методи отримували розвиток, інші, навпаки, – занепадали. Зважаючи на 

тяглість аналітичної традиції в філософії, можна безперечно ствердити, що й 

новітні аналітичні концепції підпадають під наведені визначення. 

Щоб прояснити, що собою становить сучасна аналітична філософія, її – 

знову ж таки скориставшись плюралістичним підходом – доречно 

охарактеризувати так: 

1) як поствітґенштайніанську філософію. Вплив пізнього 

Л. Вітґенштайна на поступ ідей аналітичної філософії відчувається навіть 

сьогодні. Однією з причин важливості філософських ідей цього австрійського 

мислителя сьогодні є, зокрема, те, що у пізній період творчості він проводив 

лінгвістичний аналіз свідомості – зокрема, досліджував, у який спосіб наші 

слова стосуються почуттів. Важливе завдання філософії Л. Вітґенштайн вбачав 

у тому, щоб віднайти перехід до чистого розуму, позбавленого граматичних і 

семантичних оков буденної мови. Щоправда, це мав бути лише початок, а далі 

потрібно було б зосередитися на вивченні самого розуму й зануритися у 

проблематику філософії свідомості, яка, як відомо, з часом набула чималої 

популярності; 

2) як постлінгвістичну філософію. Вивчення природної мови в 

аналітичній філософії сягнуло своєї вершини приблизно в 50–60-х роках ХХ 

ст., коли дослідники особливу увагу стали звертати на прагматичний аспект 

мови. Це зумовило зацікавлення й позамовними факторами, що впливають на 

функціонування мови, як-от соціокультурними феноменами, 

нейрофізіологічними закономірностями і когнітивними особливостями 

діяльності людського мозку; 
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3) як неформалістсько-аналітичну філософію. На відміну від ранніх 

аналітичних концепцій, у яких розвивали формалістський підхід до мови, 

зосереджували увагу на вивченні синтаксису і семантики й реалізовували ідею 

побудови ідеальної мови, в сучасній аналітичній філософії від усього цього 

здебільшого відмовилися. Тому не випадково, що поменшало цілісних 

концепцій мови й апелювання в аргументації винятково до логіко-

математичного інструментарію. Методологія і предмет досліджень сучасної 

аналітичної філософії є плюралістичними й неформалістськими за суттю. Цей 

напрям відкритий до діалогу з іншими філософськими напрямами – 

феноменологією, герменевтикою, постмодернізмом. Разом з тим треба 

констатувати своєрідну “гуманізацію” аналітичних знань, оскільки нині 

філософи-аналітики все частіше осмислюють традиційну гуманітарну тематику, 

що зосереджена довкола проблем людини і суспільства, культурних, 

мистецьких і релігійних феноменів, історії тощо. 

4) як прагматико-когнітивну філософію. Важливо довести, що саме 

прагматичний і когнітивний повороти в аналітичних дослідженнях мали 

вирішальне значення для формування сутнісного образу сучасної аналітичної 

філософії. Зацікавлення відношенням мовних знаків і їхнього інтерпретатора 

(на рівні прагматики) зумовило перехід до вивчення когнітивної функції мови, 

що безпосередньо визначає специфіку мовного вираження сфери ментального. 

Щоб пересвідчитися в правильності такої інтерпретації, достатньо згадати ту 

величезну кількість науково-філософських концепцій, яку сформулювали 

представники сучасної аналітичної філософії свідомості – зокрема, 

епіфеноменалізм, емерджентизм, нейтральний монізм, логічний біхевіоризм, 

теорію тотожності, аномальний монізм, функціоналізм, біологічний натуралізм, 

нове містеріанство, когнітивний плюралізм й натуралістичний дуалізм. У 

межах кожної концепції розроблено окремий підхід до вирішення психофізичної 

проблеми (mind–body problem), тобто проблеми співвідношення свідомості 

(психічного, ментального) і мозку (фізичного), й по-своєму визначено роль 

мови у цьому відношенні [див. також: 135, с. 14–15]. 
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З наведених вище визначень стає зрозумілим, що сучасна аналітична 

філософія умовно охоплює період в історії філософії за минулі приблизно 

півстоліття. Саме на ідеях мислителів-аналітиків, що творили здебільшого у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (з окремими історико-філософськими 

екскурсами в минуле досліджуваної проблематики) і буде зосереджено основну 

увагу. Складність аналізу ідей сучасної філософії полягає в тому, що вони 

почасти неоформлені до рівня філософських концепцій, їхні тенденції розвитку 

нечіткі, а значущість з погляду історії наразі не встановлена. Втім, саме сучасна 

філософія визначена комплексом найактуальніших нині ідей, концепцій і їхніх 

інтерпретацій, які іноді уже тривалий час привертають увагу дослідників і не 

втрачають своєї значущості, а тому безсумнівно становлять інтерес для 

історика філософії. 

Інтерпретація ідей, що розвинуті теорією сучасної аналітичної філософії – 

тобто сукупність обґрунтовано наданих їм смислів – буде здійснена в 

прагматико-когнітивній площині. Виокремлюючи цю площину сучасних 

аналітичних досліджень, треба продемонструвати, що прагматичне (як 

відношення між мовою і її користувачем) і когнітивне (як мовне вираження 

ментального) є взаємозумовленими і взаємозалежними, хоча їх і розглядають 

окремо. Та все ж доцільно зважати на те, що мова не функціонує поза сферою 

свідомості, а думка щоразу потребує мовного опредметнення. 

Треба зауважити, що сферу прагматики мови науковці активно 

розпочали вивчати у другій половині ХХ ст. Одним з перших прагматикою 

природної мови (а саме можливістю побудови її формального еквіваленту на 

підставі інтенсіональної логіки, зокрема, й семантики можливих світів) 

зацікавився Р. Монтеґю (1930–1971) [див.: 399–400]. У 1970 р. Р. Столнейкер 

(нар. 1940 р.) навів класичне визначення прагматики як “дослідження 

співвідношення між мовою і її користувачем” [166, с. 40]. Учені остаточно 

констатували, що значення в межах семантичних моделей не може бути чітко 

фіксованим (інваріантним) і незалежним від прагматичних компонентів 

мовлення – зміни знань і зацікавлень комунікантів, їхніх психоемоційних станів 
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чи контексту ситуації, детермінованого множиною психокогнітивних і 

соціокультурних передумов. Ті прагматичні значення, яких надають словам, 

висловлюючи певний мовленнєвий акт, можуть кандинально відрізнятися від 

семантичних значень, зафіксованих у тлумачних словниках. Дуже часто 

прагматичні значення зреалізовані в пресупозиціях (презумпціях) спілкування – 

невід’ємних складових мовленнєвого акту, істинність яких комуніканти 

визнають за замовчуванням. Окрім пресупозиції, смисл повідомлення містить і 

інші неявні складові – асерцію (складову смислу повідомлення, яка змінюється 

при запереченні), імплікацію (наслідок, який випливає з висловлювання) й 

імплікатури дискурсу (наслідки, які висновують зі знання специфіки 

комунікації (її постулатів і конвенцій) у конкретній ситуації). До того ж, з 

погляду лінгвістики, окрім вербальних засобів передання смислів, важливо 

проаналізувати і невербальні (інтонацію, темп, тембр мовлення), паравербальні 

(жести, міміку, рухи зіниць, силу потиску рук тощо), проксеміку (відстань між 

співрозмовниками, їхнє місце розташування один щодо іншого тощо). Дещо 

парадоксально, але багато смислів закладено і в самому мовчанні [див., напр.: 

118]. Воно не тотожне тиші й може з-поміж іншого повідомляти про фізичні і 

психічні стани співрозмовників. Як бачимо, прагматичний вимір мовлення є 

дуже важливим, іноді навіть вирішальним для розуміння смислів, закладених у 

слова. Прагматика є “за мовленням” і тому впливає на те, який вид 

мовленнєвого акту оберуть у певній ситуації співрозмовники, як саме вони 

сформулюють і викладуть думки чи яких інтерсуб’єктивних впливів зазнають. 

Аналізуючи смисли, закладені в мовленнєвих актах, треба зважати на 

невіддільність мови від мисленнєвої діяльності. Тому розуміння її природи 

неможливе без детального аналізу сфери когнітивного, що забезпечує 

засвоєння, переробку, зберігання й відтворення знань, і в межах якої поняття 

мови та мовлення є тісно взаємопов’язаними зі сприйняттями, мисленням, 

ментальними станами, свідомістю як такою тощо. Цю сферу сьогодні вивчають 

багато наук – як-от психологія, нейробіологія, лінгвістика, теорія штучного 

інтелекту. Саме до аналізу когнітивного й звернулися представники аналітичної 
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філософії, розуміючи, що без вивчення того, як функціонує людська свідомість, 

не можна достеменно пізнати й природу людської мови. Щоправда, їхні 

дослідження цієї предметної сфери виявилися настільки різносторонніми, що й 

зумовило появу численних науково-філософських концепцій, аналіз яких буде 

здійснено далі. 

 

 

1.2. Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження 

 

Розкриваючи зміст обраної теми, увагу було зосереджено як на творчому 

доробку провідних мислителів-аналітиків, так і на результатах критичних 

досліджень. З-поміж ключових праць мислителів-аналітиків, в яких найбільш 

повно розвинуто досліджувану в дисертації проблематику, доцільно 

виокремити праці, присвячені різного роду аспектам прагматичного аналізу 

мови, як-от “Філософські дослідження” [35] (1929–1945) Л. Вітґенштайна, 

“Значення слова” [206] (1940) Дж. Остіна, “Значення” [316] (1957) Г. П. Ґрайса, 

“Слово й об’єкт” [445] (1960) В. В. О. Куайна, “Значення і референцію” [435] 

(1973) Г. Патнема, “Найменування і необхідність” [364] (1980) С. Кріпке, 

“Скептицизм, правила, мову” [20] (1984) Ґ. П. Бейкера і П. М. С. Гакера; а 

також когнітивній проблематиці – “Поняття свідомості” [467] (1949) Г. Райла, 

“На що схоже бути кажаном?” [103] (1974) Т. Наґеля, “Розуми, мозки і 

програми” [128] (1980) і “Природу інтенціональних станів” [485] (1983) 

Дж. Серля, “Епіфеноменальні кваліа” [64] (1982) Ф Джексона, “Пояснену 

свідомість” [267] (1991) Д. Деннета, “Свідомий розум: у пошуках 

фундаментальної теорії” [239] Д. Чалмерса (1996) і “Аргумент антизомбі” [172] 

(2007) К. Франкіша. Окремо можна згадати дослідження присвячені 

проблематиці теорії штучного інтелекту – як-от “Обчислювальні машини й 

інтелект” [524] (1950) А. Тюрінґа, “Чого не можуть обчислювальні машини: 

критика штучного розуму” [284] (1972) Г. Дрейфуса, “Дружній штучний 

інтелект” [557] (2012) Е. Юдковського. А також назвати ті дослідження, в яких 
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здійснено спробу поєднати аналітичну методологію з методологією інших 

напрямів філософської думки. Зокрема, йдеться про праці “Трансформація 

філософії” [10] (1973) К.-О. Апеля, “Теорія комунікативної дії” [319] (1981) 

Ю. Габермаса, “Філософія і дзеркало природи” [457] (1979) і “Випадковість, 

іронія і солідарність” [455] (1989) Р. Рорті. Аналіз названих праць здійснено в 

тексті дисертації. 

Для того, щоб розуміти, як відбувався історико-філософський поступ ідей 

аналітичної філософії, треба зауважити, що спершу представники цього 

напряму філософської думки досліджували здебільшого синтаксичний і 

семантичний аспекти мови, співвідношення мови і реальності, проблеми 

верифікації, смислу, значення і референції. Наприклад, ці питання в першій 

половині ХХ ст. аналізували філософи з Кембриджського університету – 

Дж. Е. Мур, Б. Рассел, Л. Вітґенштайн, Дж. Мак-Таґґарт, Ч. Д. Броуд, Ф. Рамсей 

і Дж. Віздом. Серед них доцільно виокремити Л. Вітґенштайна, ідеї якого 

надихали як сучасників (зокрема, членів Віденського гуртка – Р. Карнапа, 

О. Нойрата, К. Гемпеля, Г. Фейґла і Г. Гана) чи його безпосередніх учнів 

(Н. Малкольма, Ґ. Г. фон Вріґта, Ґ. Енскомб, Ф. Паскаль), так і багатьох 

філософів-аналітиків надалі (зокрема, Д. Деннета, Дж. Серля, П. М. С. Гакера, 

Ґ. П. Бейкера, С. Кріпке, Р. Рорті). Саме Л. Вітґенштайн у пізній період 

творчості зацікавився темою прагматики мови й започаткував дослідження 

лінгво-філософських аспектів свідомості, чим заклав підґрунтя для поступу 

ідей сучасної аналітичної філософії. 

Ідеї прагматики мови в середині ХХ ст. розвинули мислителі з 

Оксфордського університету Г. Райл, Дж. Остін і П. Стросон, зосередивши 

свою увагу на вивченні особливостей природної мови, критиці ідей 

“безособистісної репрезентації світу”, чіткості як необхідного критерію 

зрозумілості знань, існування ідеальної мови як праструктури природних мов й 

з’ясуванні природи мовленнєвих актів, їхнього зв’язку з концептами 

референції, значення, істини тощо. 
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Надалі у зв’язку з еміграцією багатьох мислителів-аналітиків у США, 

спричиненою подіями Другої світової війни, аналітичну філософію розвинули й 

у формі неопрагматизму, який започаткував американський мислитель з 

Гарвардського університету В. В. О. Куайн. Запропоновані ним концепції 

натуралізованої епістемології, онтологічного релятивізму й невизначеності 

перекладу вплинули на погляди низки його молодших співвітчизників – 

Д. Девідсона, Д. Деннета, Д. К. Льюїса, Г. Патнема, Р. Рорті та ін. А от на 

кафедрі філософії Нью-Йоркського університету – провідному американському 

осередку аналітичної філософії у наш час – завдяки науковим зусиллям 

Н. Блока, Д. Чалмерса, Г. Філда, К. Файна, П. Горвіча, С. Шиффера, К. Райта, 

Т. Наґеля і ін. по-новому переосмислили не лише ідеї семантики і прагматики 

мови, а й ґрунтовно проаналізували концепт свідомості. 

В інших аналітико-філософських осередках також розвивали прагматико-

когнітивну проблематику, звертаючи увагу на її окремі аспекти. Зокрема, 

починаючи з 50–60-х років ХХ ст., представники школи Австралійського 

матеріалізму (Австралійського реалізму [див., напр.: 211]), – Дж. Дж. Смарт, 

Дж. Андерсон, Д. Армстронґ, Дж. Л. Мекі, Д. Стоув, М. Девітт, – насамперед 

ґрунтовно досліджували проблему співвідношення ментального і фізичного 

(mind-body problem). У Скандинавській школі, або ж Фінській аналітичній 

школі [дет. див.: 195] (Ґ. Г. фон Вріґт, Я. Хінтікка), в другій половині ХХ ст. 

важливим предметом логіко-філософського аналізу були виражальні 

можливості природної мови. Окремо звернемо увагу на те, що суттєву роль у 

поступі аналітико-філософської думки у ХХ ст. відіграли наукові здобутки 

представників Львівсько-Варшавської логіко-філософської школи (зокрема, 

теорія логічної семантики А. Тарського), в якій значною мірою завдяки її 

засновнику К. Твардовському також долучилися до вивчення проблем більш 

характерних для континентальної традиції філософування (наприклад, 

історико-філософських, естетичних, психологічних). 

Серед критичних досліджень аналітичної філософії насамперед 

виокремимо наукову працю Е. Наґеля “Враження й оцінки аналітичної 
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філософії в Європі” [408–409] (1936), яка складається з двох частин. У ній 

вперше окреслено зміст і обсяг поняття “аналітична філософія”. Важливою 

ознакою зафіксованою у змісті цього поняття є “пряме відношення до питань 

логіки і методу” [408, с. 5]. Обсяг цього поняття визначений діяльністю 

Кембриджських філософів (Б. Рассела, Дж. Е. Мура, Л. Вітґенштайна), 

представників Віденського гуртка (особливо Р. Карнапа), польських логіків із 

Львівського і Варшавського університетів. Треба зауважити, що свого часу ця 

стаття була явно недооцінена серед дослідників історії аналітичної філософії. 

Тому й не дивно, що в науковій літературі наявні різні варіанти датування 

появи терміна “аналітична філософія”. Наприклад, П. Фойєрабенд зазначав, що 

цей термін запропонував Г. Фейґл, очевидно, десь наприкінці 40-х років ХХ ст. 

[294, с. 116], а у вступі підручника “Аналітична філософія” за редакцією 

М. В. Лебедєва зазначено, що “сам термін “аналітична філософія” ввів Ґустав 

Берґман після Другої світової війни” [6]. 

Знаковою монографією, яка зробила термін “аналітична філософія” 

широковідомим, стала праця А. Папа “Семантика і необхідна істина: 

дослідження основ аналітичної філософії” [109] (Нью-Гейвен, 1958). У ній 

автор, здебільшого досліджуючи праці Ґ. В. Ляйбніца, І. Канта, Дж. Локка і 

Д. Г’юма як предтеч цього напряму філософської думки, серед аналітичних 

філософів розглядає детально хіба що погляди В. В. О. Куайна і Р. Карнапа. А 

от ідеї представників лінгвістичної філософії, що в 50-х роках ХХ ст. була на 

піку популярності, залишилися поза його увагою. Це сталося ймовірно тому, 

що зміст концепту аналітичної філософії дуже швидко розширили. Наприклад, 

згідно з працею М. Дамміта “Витоки аналітичної філософії” [287] (1993) 

першоджерела аналітичної філософії треба шукати не у працях науковців 

Кембриджського університету, а у творчості німецького мислителя Ґ. Фреґе. 

Цю думку М. Дамміт розвивав тривалий час. Наприклад, уже в 70-х роках він 

визначав аналітичну філософію як постфреґеанську [285, с. 441]. До того ж, 

попри міркування про те, що логічний позитивізм є продовженням традиції 

позитивізму, все ж його коректніше розглядати, услід за Е. Наґелем, як один з 
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напрямів аналітичної філософії (насамперед, зважаючи на аналіз мовних 

виразів, який здійснювали представники Віденського гуртка). З цією думкою 

погоджується, зокрема, П. М. С. Гакер у статті “Аналітична філософія: що, 

звідки і куди?” [320] (1998). Зі свого боку, Д. Фоллесдаль у праці “Аналітична 

філософія: що це таке і навіщо ним займатися?” [306] (1997) повторює ще одну 

загальноприйняту тепер тезу про те, що аналітична філософія, яка з 30-х років 

ХХ ст. популярна в англомовних країнах, набуває все більшої популярності і на 

європейському континенті. І тут уже не йдеться лише про наукову філософію 

представників Віденського гуртка чи Львівсько-Варшавської логіко-

філософської школи [див., напр.: 37, с. 392]. Важливо, що відбувається процес 

переосмислення історичного минулого аналітичної філософії й розширення 

предмету її досліджень. Тому й не дивно, що деякі дослідники, як-от 

Ж. Пейненбурґ у праці “Тотожність і відмінність: сто років аналітичної 

філософії” [421] (2000), хоча й вказують на важливість мовної проблематики в 

аналітичних дослідженнях (зокрема, питань мови і значення), втім, не роблять її 

услід за М. Даммітом визначальною, зважаючи на низку теоретико-

методологічних змін, що відбулися у другій половині ХХ ст. 

Серед досліджень, присвячених “пізньому” Л. Вітґенштайну як одному з 

тих, хто найбільше вплинув на настання прагматичного повороту в аналітичній 

філософії, назвемо працю С. Кріпке “Вітґенштайн про правила й індивідуальну 

мову” [81] (1982). У ній автор вивчає проблему дотримання правила, яка, на 

його думку, є визначальною для розуміння філософії “пізнього” 

Л. Вітґенштайна. Така інтерпретація, як і інші висновки С. Кріпке, дискусійні, 

оскільки не пояснюють усієї суті “Філософських досліджень” Л. Вітґенштайна. 

Зрештою, й інші дослідники творчості Л. Вітґенштайна (як-от В. Бартлі [15], 

М. Хінтікка і Я. Хінтікка [339], Г. Патнем [437], Р. Рорті [459], К. Райт [119]) 

досліджували лише окремі аспекти філософії цього австрійського мислителя, 

хоча й залишили поза увагою перехід від мови до свідомості, необхідність 

здійснити який Л. Вітґенштайн осмислював у пізній період творчості. 
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Серед критичних наукових розвідок присвячених прагматичному аспекту 

мови виокремимо дослідження “Вступ до лінгвістичної прагматики” [18] (2011) 

Ф. Бацевича. У ньому автор детально аналізує людський вимір мовної 

комунікації, з’ясовує, особливості ідей прагматики у філософії, логіці, 

семіотиці й лінгвістиці. Щоправда, основну увагу він звертає саме на 

лінгвістичні ідеї мікропрагматики (тобто прагматики лексичних і граматичних 

одиниць мови, мовлення і комунікації; пресупозиції, прагматичні аспекти 

референції, дейксису, анафори, прагматику мовленнєвих актів), 

макропрагматики (тобто прагматичні аспекти інтенціональності, 

комунікативних компетентностей, невербальних засобів, мовчання тощо) і 

мегапрагматики (умови успішності мовленнєвих актів, дискурсів, прагматичні 

аспекти міжкультурної комунікації), а також здійснює прагматичний аналіз 

дискурсу. Тому зрозуміло, що аналіз ідей прагматики мови в аналітичній 

філософії потребує окремого ґрунтовного аналізу. 

Такий аналіз частково наявний у колективній монографії “Аналітична 

філософія” [6] (2006) за науковою редакцією М. В. Лебедєва. Щоправда, треба 

зауважити, що у ній розглянуто широке коло питань, а саме: витоки цього 

напряму філософської думки, сутність концепцій логічного атомізму і 

логічного позитивізму, вчення представників Львівсько-Варшавської логіко-

філософської школи і філософію лінгвістичного аналізу, ідеї аналітичної 

метафізики, неопрагматизму, аналітичної епістемології, аналітичної філософії 

свідомості, взаємозв’язку з феноменологією, поняття взаємозв’яку істини і 

значення, референції, розуміння тощо. Попри усю масштабність такого 

проекту, сам він виявився дещо компілятивним і недостатньо цілісним. 

Аналогічно й у праці “Аналітична філософія: основні концепції” [106] 

(2007) С. Ніконенка, хоча й у систематичній формі розглянуто природу 

основних концепцій аналітичної філософії (неореалізму, логічного і 

лінгвістичного аналізу, антиреалізму, натуралізму, неопрагматизму, “реалізму з 

людським обличчям”, внутрішнього реалізму) і запропоновано власну 

(концепцію символічного реалізму), та все ж недостатньо уваги присвячено 
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логіко-філософським аспектам прагматики мови, сучасним концепціям 

аналітичної філософії свідомості і пов’язаній з ними проблематиці філософії 

штучного інтелекту. 

У контексті ідей прагматики мови можемо назвати критичні дослідження, 

присвячені окремим проблемам прагматико-аналітичного дискурсу, а саме: 

істині (П. Вейнґартнер [534], Є. Виноградов [32]), референції (Н. Вяткіна [40], 

В. Дем’янков [59]), смислу і значенню (М. Лебедєв [89], І. Кобозєва [76]), 

дотриманню правила (В. Ладов [87]). Щоправда, у цих дослідженнях немає 

переходу до вивчення когнітивної проблематики, яка останнім часом превалює 

в аналітичних дослідженнях. 

Тому не випадково вивченню теми свідомості в аналітичній філософії 

присвятили свої наукові розвідки чимало дослідників. Наприклад, В. Васильєв 

у праці “Важка проблема свідомості” [27] (2009) зосередив увагу на 

дослідженні філософських ідей трьох знакових фігур для сучасної аналітичної 

філософії – Дж. Серля, Д. Деннета і Д. Чалмерса. Звісно, таке дослідження не 

повне й потребує конкретизації, зважаючи на творчий доробок інших 

представників аналітичної філософії, які доклали чимало зусиль для того, щоб 

осмислити важку проблему свідомості в різних аспектах й інтерпретаціях 

(наприклад, Т. Наґеля, Ф. Джексона, К. Франкіша, Н. Блока, С. Шумейкера, 

Дж. Левіна, П. М. Черчленда, П. С. Черчленд, К. Мак-Ґінна). 

Тему свідомості у ширшому контексті дискусії мислителів-аналітиків 

розглянув Д. Сепетий у монографії “Свідомість як суб’єктивність: таємниця Я” 

[125] (2011). Він проаналізував зміст найважливіших філософських концепцій 

ХХ – початку ХХІ ст., присвячених свідомості і її відношенню до фізичної 

реальності. Щоправда, його аналіз різних аспектів mind-body problem 

розглянуто з дуалістичних позицій. Тому теми прагматики мови, штучного 

інтелекту й альтернативних потрактувань поступу ідей аналітичної філософії 

залишені поза увагою. Аналогічно й у дослідженні Н. Юліної “Головоломки 

проблеми свідомості: концепція Деніела Деннета” [187] (2004) детально 

проаналізовано проблему свідомості, але лише з позиції її потрактування 
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Д. Деннетом, звісно, зважаючи й на міркування інших мислителів, які 

підтверджують чи суперечать думці цього американського мислителя. 

Аналіз окремих аспектів когнітивної проблематики наявні й у працях 

інших дослідників, зокрема А. Бірна [228], Р. Кларка [250], Л. Стубенберґа 

[510], Д. Дубровського [66–67], Д. Іванова [69] та ін. Їхні наукові праці 

здебільшого історико-філософські. У них радше досліджено особливості 

окремих питань аналітичної філософії як напряму філософської думки, а не 

сформульовано власні концепції, що могли б стати певною альтернативою уже 

наявним. 

Серед наукових розвідок, присвячених аналізу низки проблем філософії 

штучного інтелекту, виокремимо дослідження С. Рассела і П. Норвіґа [466], 

А. Алексєєва [3]. Також можна назвати і ті дослідження, в яких порушені 

проблеми теоретичного характеру, але які є підґрунтям для подальшої 

філософської рефлексії, а саме наукові публікації С. Гарнада [326], Д. Деннета 

[265], Дж. Поллока [428], А. Сломана [496], Д. Лената [373], А. Шевченка та 

В. Ященка [184]. 

Окремо наголосимо на тих дослідженнях, в яких наявна критика 

аналітичної методології. Насамперед йдеться про праці Г. Маркузе [390], 

П. Таґарта [520], П. Анґера [528], Б. Лейтера [372], Ґ. Гармана [70]. Їхні 

міркування буде важливо проаналізувати задля розуміння суті основних закидів 

у бік аналітичної філософії і встановлення того, наскільки вони слушні і 

можуть бути застосовані для покращення аналітичної методології. 

Треба зауважити, що вагомий внесок у вивчення проблематики 

аналітичної філософії – зокрема й ідей прагматики мови, окремих аспектів 

свідомості – зробили українські дослідники І. Алексюк [4], Ф. Бацевич [18–19], 

Л. Боднарчук [23], В. Бугров [25], А. Васильченко [30], Є. Виноградов [32], 

Н. Вяткіна [40], І. Гоян [49], І. Держко [63], О. Зубчик [68], С. Іваник [71], 

О. Йосипенко [72], А. Конверський [79], В. Навроцький [102], В. Петрушенко 

[112], М. Попович [115], А. Сень [124], Д. Сепетий [125], В. Циба [182], 

Я. Шрамко [186] та ін. У їхніх працях досліджено окремі теоретико-
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методологічні аспекти аналітичного філософування, проте немає 

систематичного історико-філософського аналізу проблеми переходу від 

прагматики мови до концептуалізації свідомості, що є визначальною для 

розуміння суті сучасної аналітичної філософії. 

 

 

1.3. Зміна уявлень про предмет і методологію аналітичних досліджень 

 

Предмет філософських зацікавлень представників аналітичної філософії 

зазнавав постійних змін – теми, які в ранніх аналітико-філософських 

концепціях активно вивчали, пізніше втрачали свою актуальність, 

поступаючись важливістю іншим. Приблизно з кінця ХІХ ст. – до початку 30-х 

років ХХ ст. ключовою темою аналітичної філософії була реальність. 

Представники цього філософського напряму стали по-особливому 

інтерпретувати відношення між внутрішнім світом людини і світом зовнішнім 

щодо неї. На відміну від феноменологів, які, пояснюючи специфіку цього 

відношення, вивчали явища, що дані нам у відчуттях і сприйняттях, і 

екзистенціалістів, що розглядали світ через призму буття окремої людини, 

мислителі-аналітики насамперед звернули увагу на мову як посередника між 

мисленням і світом. Зрозумівши природу мови, можна було б краще пізнати і 

природу реальності. Оскільки націленість на об’єктивний світ була 

визначальною в їхніх епістемологічних устремліннях, то, на відміну від 

ідеалістів, вони дотримувалися методології реалізму. Щоправда, дуже скоро 

увагу представників аналітичної філософії привернула саме мова. Увагу до неї 

інспірували наукові пошуки “раннього” Л. Вітґенштайна і логічних 

позитивістів. У 20–30-х роках XX ст. вони розробляли проект ідеальної мови, 

що мала б стати універсальним засобом пізнання світу й не містила 

двозначностей і суперечностей притаманних природній мові. Проте вже в 40–

60-х роках саме природна мова стала ключовою темою аналітичних досліджень – 

первинною реальністю, в якій ще дуже багато загадок. Адже за допомогою 
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засобів природної мови, на відміну від мови штучної (ідеальної), можна 

повніше і глибше описати різноманіття явищ і процесів об’єктивного світу. У 

зв’язку з бурхливим зацікавленням мислителів до вивчення особливостей 

природної мови в середині ХХ ст. в межах аналітичної філософії виокремився 

новий напрям наукових досліджень – лінгвістична філософія. Для філософів, 

що послуговувалися аналітичною методологією, пізнання мови замінило 

пізнання реальності. Ба більше, саме мова стала єдиною реальністю, через 

призму якої можуть бути виражені всі соціальні й психологічні явища і 

процеси. Своєрідним підсумком цих міркувань стала теорія логічного 

біхевіоризму, прихильники якої (Л. Вітґенштайн, Ґ. Райл, А. Дж. Айєр, 

В. В. О. Куайн) вбачали можливість репрезентації практично всіх ментальних 

феноменів за допомогою мовних ігор і відповідних правил-конвенцій. 

Утім, приблизно в 70-х роках XX ст. мовна проблематика в аналітичній 

філософії поступово відійшла на другий план. Усе частіше мислителі 

зосереджували увагу на вивченні природи свідомості. У зв’язку з цим сучасний 

дослідник аналітичної філософії свідомості В. Васильєв навіть заявив, що 

“разом з тим немає підстав стверджувати, як це робив М. Дамміт, що філософія 

є “аналітичною” тоді і тільки тоді, коли вона аналізує мову” [27, с. 252]. І 

справді, проблема мови сьогодні не відіграє і близько тої ролі, яку відігравала 

раніше. Мову стали тлумачити лише як феномен, похідний від свідомості. 

Виникло чітке переконання, що якщо попередньо не з’ясувати особливостей 

глибших (ментальних) процесів, які фактично уможливлюють мову, то не 

можна буде зрозуміти природи самої мови. Синтаксичні, семантичній й 

прагматичні аспекти мови (загалом проблеми граматики, референції, смислу і 

значення) ґрунтовані на первинних ментальних процесах, що протікають у корі 

головного мозку. Тому не випадково, що, наприклад, для Дж. Серля – одного з 

тих, хто спершу досліджував природу мови – згодом стало очевидним, що, 

пояснивши взаємозв’язок свідомості й мозку, можна було б краще зрозуміти, як 

виникають і формуються ті чи інші види мовленнєвих актів, що, зі свого боку, 

впливають на поведінку людини. Що цікаво, інший американський філософ 
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Р. Рорті взагалі став тлумачити свідомість, як мало не єдину тему варту уваги, 

хоча й робив усе для того, щоб її деконструювати [454; 457]. 

Хоча деконструювати тему свідомості у вік розвитку науки і техніки, які 

дали змогу відкрити багато таємниць свідомості, але ще далеко не всі, мабуть 

неможливо. Інша справа, що завдяки новітнім науковим досягненням мислителі 

змогли по-новому витлумачити багато традиційних філософських проблем. 

Застосовуючи науковий інструментарій, вони створили велику кількість 

концепцій, яскравих образів, ідей, обґрунтованих за допомогою специфічних 

мисленнєвих експериментів. І все задля ґрунтовнішого пояснення природи 

свідомості і тих феноменів, з якими вона невід’ємно пов’язана – відчуттів, 

свідомого сприйняття, значень, референції, суб’єктивності досвіду тощо. Таке 

захоплення когнітивною проблематикою (зокрема, темою свідомості) настільки 

змінило предмет досліджень цього напряму філософської думки, що Р. Рорті у 

властивій йому провокативній манері рішуче заявив, що навряд чи “… все ще 

існує що-небудь ототожнюване з “аналітичною філософією”, крім як у 

стилістичний чи соціологічний спосіб” [457, с. 172]. 

Окрім зміни провідної тематики аналітичної філософії, значно 

збільшилася кількість її прикладних розділів. До вивчення традиційних 

епістемологічних, логічних і етичних питань в аналітичній філософії додали 

зацікавлення феноменологічною, релігійною (зокрема, розвивали аналітичний 

неотомізм), історико-філософською, політичною тощо. Унаслідок зміни 

предметного поля досліджень філософів-аналітиків, І. Гаспаров навіть 

спробував спростувати низку ключових тверджень (“міфів”) аналітичної 

філософії. На його думку, сьогодні помилково вважати аналітичну філософію 

просто одним із численних напрямів філософської думки (оскільки немає 

жодної тези, яку б поділяли усі її представники); помилково ототожнювати 

аналітичну філософію з логікою; помилково вважати, що аналітична філософія 

підміняє істинні філософські проблеми концептуальним аналізом; неправильно, 

що вона є просто філософією мови, носить аісторичний характер, ігнорує 

екзистенційні проблеми, є винятково сцієнтистською і матеріалістичною [45]. 



48 
 
Більшість з цих тверджень характеризують концепт аналітичної філософії в 

традиційному розумінні, але кожне з них можна вважати сумнівним, якщо 

розглянути їх у контексті сучасної аналітичної філософії. 

На мою думку, така кількість сумнівів і спростувань значною мірою 

зумовлена неоднозначністю самого поняття аналітичної філософії, яку частково 

ототожнюють загалом з англо-американською філософією. Треба зауважити, 

що не всіх філософів, яким імпонує аналітична філософія, доцільно 

зараховувати до її складу. Науковим працям багатьох із них бракує чіткості у 

визначеннях й методологічної послідовності, а тому вони здебільшого не 

досягають декларованих аналітичною філософією теоретико-пізнавальних 

вимог. Цього можна досягти, застосовуючи традиційний для сучасної англо-

американської філософії проблемно-системний підхід (на противагу 

дескриптивному й історичному підходам), згідно з яким спершу формулюють 

якесь положення, а після цього наводять різноманітні аргументи, що могли б 

його підтвердити чи спростувати, наводять і аналізують контраргументи тощо. 

А втім, вони настільки часто апелюють до даних мисленнєвих експериментів 

(які не мають емпіричних підтверджень) й використовують штучні поняття й 

неверифікаційні методології, на яких позначився вплив постмодернізму, що 

отримання однозначних, достовірних висновків за визначенням не виконуване. 

Воно й не може бути виконаним у зв’язку з поступовим зацікавленням 

філософів-аналітиків ще й темами прагматики (контекстуальності) мови і 

метафізики. Сучасна аналітична філософія ґрунтована не лише на даних 

емпіричної науки, зокрема й тих, що пояснюють природу людського мислення і 

його аналогів (штучного інлетекту), а й залучає до свого змісту результати 

соціогуманітарних наук. 

Можна припустити, що в перспективі визначальною темою аналітичної 

філософії стане тема інформації. На зміну зацікавленню природою свідомості 

може прийти зацікавлення її штучними аналогами. В світі, де роботи 

володітимуть штучним інтелектом, а поряд із людьми існуватимуть штучні 

особистості, їхнє функціонування (“життєдіяльність”) можна буде розглядати 
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як процес отримання і переробки інформації. Ба більше, і наше життя можна 

розглядати як функціонування в тих чи інших інформаційних потоках. Уже 

зараз чимало філософських концепцій пояснюють природу людської свідомості 

за зразком роботи комп’ютера. Наприклад, відомі припущення, що в основі 

людського мислення є певна мова думки як своєрідний машинний код 

(Дж. Фодор [301]) чи інтерпретація людського мозку як системи зі змінною 

архітектурою (Д. Деннет [60]). У майбутньому комп’ютеризація всіх сфер 

життя людини і суспільства лише зростатиме, а тому без рефлексій щодо теми 

інформації в аналітичній філософії не обійтися. 

Як і предмет аналітичної філософії, її метод зазнав не менших змін. 

Найпершим методом, який філософи-аналітики ґрунтовно розробили у 20–30-ті 

роки XX ст., був метод логічного аналізу. Дослідники, які його застосовували, 

вважали, що достовірне знання про емпіричні об’єкти можна отримати на 

підставі вивчення їхніх відповідників у логічному просторі. Для цього треба 

розробити формалізовану мову (логічне числення), засобами якої із 

висловлювань, що описують стан справ (факти) у дійсності можна було б 

дедукувати нові знання. Основи будь-якої формалізації визначені попередньою 

редукцією природної (буденної) мови до формальної. 

Метод редукції найповніше розробили логічні позитивісти [дет. див.: 

472], які, як відомо, знання з будь-якої предметної області мали намір виразити 

за допомогою термінів фізики, позбавлених будь-якої суб’єктивної оцінки. 

Наприклад, висловлювання “Я відчуваю біль” доцільно переформулювати так: 

“Суб’єкт Х має певні фізичні параметри (такі-то температуру, тиск тощо”). 

Як окремий метод логічного аналізу мови можна назвати метод 

деривації, який у праці “Principia Mathematica” (1910–1913) [538] застосовували 

Б. Рассел і А. Н. Вайтгед. Суть цього методу полягає у розробленні теорії типів, 

за допомогою яких можна було б ієрархічно розмежовувати мовні одиниці 

різних рівнів. Наприклад, до одного рівня мали б належати поняття, а до іншого – 

пропозиційні функції, що містять ці поняття як аргументи. Метою такого 

розмежування була спроба унеможливити появу парадоксів у формалізованій 
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системі. Ці парадокси виникали у зв’язку зі змішуванням елементів різних 

типів – наприклад, понять про факти дійсності, про їхні властивості чи про 

властивості цих властивостей. 

На відміну від А. Н. Вайтгеда і Б. Рассела, Л. Вітґенштайн, щоб логічно 

аналізувати мову, застосовував метод демаркації. Ключовою демаркацією 

філософської системи, викладеної ним у “Tractatus logico-philosophicus” в 

ранній період творчості, є розмежування сфери логічного й етичного. Він 

окреслив сферу логіки межами мови, а етичну сферу (сферу цінностей) вважав 

невимовною, у зв’язку з відсутністю у ній зрозумілої для нас внутрішньої 

логіки. Як зауважив Л. Вітґенштайн: “У світі все таке, як воно є, і все діється, як 

діється; у ньому немає жодної вартості – а якби була, то не мала б вартості” [36, 

с. 83–84]. Оскільки мовний і позамовний світи доповнюють один одного, то 

дослідивши межі логіки (межі нашого мовного світу), у такий спосіб можна 

окреслити межі етичного, суб’єктивного. Щоб дослідити цю сферу, в якій 

логічний суб’єкт може віднайти сам себе, треба здійснити своєрідну 

трансгресію – перехід з допомогою мови в царину етичного, що є в іншій 

площині, яку регулюють цінності. Крім того, Л. Вітґенштайн відмежовував 

природознавчі висловлювання, значення яких укорінене в фактах дійсності від 

математичних і логічних висловлювань, що є тавтологіями і ніяк не свідчать 

про навколишній світ. 

А от Р. Карнап у семантичній системі, сформульованій у праці “Значення 

і необхідність” (1947) [231], розробив відомий метод екстенсіоналів та 

інтенсіоналів, за допомогою якого мав намір унеможливити змінюваність 

значення і смислу виразів залежно від контекстів. Щоправда, як виявилося, цей 

метод можна застосувати лише в межах штучної, формальної мови. Він не 

враховує прагматичний аспект мови, що є вагомою підставою для критики. 

Ще одним логічним методом, який часто застосовували представники 

логічного аналізу мови був метод інтерпретації, на підставі якого будують 

семантичну модель для формальної системи [див., напр.: 139]. І справді, дуже 

часто, створюючи певний формалізм, непросто зрозуміти, як його 
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застосовувати на практиці й у межах якої системи знання (філософії, права, 

етики тощо) проінтерпретувати. Однією з найвідоміших таких 

інтерпретаційних моделей була семантика можливих світів, основи якої 

розробив американський логік і філософ С. Кріпке (нар. 1940 р.) [362; 366–367]. 

Використання цієї семантики давало змогу тлумачити те саме висловлювання, 

зважаючи на нові додаткові обставини, які могли суттєво відрізнити й 

віддалити уявну дійсність від наявної. 

Після проведення Дж. Остіном, Ґ. Райлом, П. Стросоном та ін. активних 

досліджень особливостей буденної мови в традиційній аналітичній філософії 

сформувався метод лінгвістичного аналізу (40–60-ті роки XX ст.). 

Застосовуючи цей метод, можна проаналізувати синтаксичні, семантичні і 

прагматичні особливості буденної мови. Учені чітко усвідомили, що й мова, 

якою ми розмовляємо, має свою логіку (свої формальні структури, причинно-

наслідкові зв’язки, ієрархії понять), специфіку якої ще належить розкрити. 

Лінгвістичний аналіз виконували засобами методів мовних ігор 

(Л. Вітґенштайн), мовленнєвих актів (Дж. Остін, Дж. Серль) і контекстуального 

аналізу (Дж. Серль, Д. Вандервекен). 

Застосовуючи метод мовних ігор, процес засвоєння їхніх значень можна 

розуміти як послідовне дотримання правил певної ситуації, яку тлумачили як 

гру. Л. Вітґенштайн у “Філософських дослідженнях” писав: “Термін “мовна 

гра” має тут підкреслити, що мовлення є частиною діяльності, способу життя” 

[35, с. 101]. В якій би ситуації не опинилася людина, вона завжди 

поводитиметься згідно з правилами тої чи іншої системи знань, що можуть 

бути репрезентовані як сукупність мовних ігор. Наприклад, граючи у піжмурки, 

карти, шахи, дотримуючись правил дорожнього руху чи правил етикету, 

щоразу вступають у нову систему відношень до інших суб’єктів, яка є 

своєрідною новою мікрореальністю з новим набором правил-регуляторів. 

А от застосування методу мовленнєвих актів давало змогу дослідникам 

проаналізувати промовлені висловлювання (перформативи) в єдності їхньої 

форми вираження (локуції), мети (іллокуції) і результату (перлокуції), тобто 
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визначальних елементів для розуміння його (висловлювання) змісту. Такий 

підхід не застосовували у традиційній логіці, в якій, як відомо, оперували лише 

розповідними висловлюваннями (констативами), враховуючи їхню суб’єктно-

предикатну структуру. На відмінність перформатив і констатив одним з перших 

звернув увагу Дж. Остін [203, с. 144–145]. Іллокутивна сила перформативного 

висловлювання залежить від способу його промовляння – як прохання, наказ, 

погрозу тощо. Все це впливає на значення самого висловлювання і на дії того, 

кому воно адресоване. 

Нарешті, метод контекстуального аналізу використовували для аналізу 

особливостей самої ситуації, яка могла б суттєво підкоригувати значення 

промовлених висловлювань (мовленнєвих актів). Адже час, місце, особи 

комунікантів, враховуючи їхні психологічні стани (наміри, бажання), формують 

прагматичний аспект значення. Контекст вимовляння висловлювань, а також 

низку інших прагматичних понять мовлення (як-от іллокутивну мету, спосіб 

досягнення іллокутивної мети, умови щирості, інтенсивність умов щирості) 

проаналізували Дж. Серль і Д. Вандервекен у праці “Основи іллокутивної логіки” 

[487] (1985) за допомогою розробленого ними числення мовленнєвих актів. Такий 

підхід відкривав нові можливості для застосування формальних методів у процесі 

дослідження природної мови. 

Ще більше можливостей у дослідженні мови і позамовних факторів її 

функціонування відкрила методологія сучасної аналітичної філософії, яку 

дослідники поповнили багатьма новими методами – зокрема, мисленнєвого 

експерименту, екстраполяції, концептуального аналізу й конвергенції. Ці 

методи часто ставали у нагоді тоді, коли треба було досліджувати специфіку 

співвідношення ментального і фізичного. 

Засобами методу мисленнєвого експерименту конструюють логічно 

можливі (несуперечливі) ситуації, які через те є потенційно фактично 

можливими в якомусь з уявних світів. В умовах цих ситуацій перевіряють 

істинність певних тверджень, чого наразі не можна зробити за допомогою 

емпіричних засобів. Зрозуміло, що метод мисленнєвого експерименту має як 
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свої переваги, так і недоліки. І справді, він дає змогу науковцям поміркувати 

над практично недосяжними ситуаціями у зв’язку з обмеженнями сучасної 

експериментальної науки. Але такі міркування не дають змоги бути достеменно 

переконаними, що запропонована мисленнєва стратегія підтвердиться 

експериментально. Ба більше, висновки одних мисленнєвих експериментів 

можуть виявитися суперечливими іншим, як у випадку з логічною можливістю 

філософських зомбі й антизомбі – істот, протилежних їм за суттю [дет. див.: 

підрозд. 3.4]. 

Розширити межі наших теоретичних і практичних знань можна і 

застосувавши метод екстраполяції, завдяки чому методологічні здобутки 

аналітичної філософії вдало перенесені в царини філософії таких наук і галузей 

знань, як економіка, релігія, право, політика, естетика, спорт і фізична 

культура, історія тощо. Як виявилось, знання аналітичної філософії корисні і в 

сфері метафізики, якою до того філософи-аналітики здебільшого нехтували. У 

зв’язку з цим канадський філософ Б. Страуд (нар. 1935 р.) слушно зауважував: 

“Метафізикою знову жваво займаються, але тепер у "науковому" дусі” [502, 

с. 74]. Науковість такого підходу, очевидно, визначена особливою увагою до 

аналізу мовних засобів, чіткістю і однозначністю визначень, аргументованістю 

думки. Важливо розуміти, що в метафізиці чи будь-якій іншій сфері людських 

знань метод аналізу набуває своїх специфічних особливостей, хоча його 

сутнісне ядро має залишатися без змін. 

У процесі дослідження абстрактних, теоретичних знань метафізичного 

штибу в нагоді стає і метод концептуального аналізу, застосовуючи який 

схематизують й організовують в узагальненій формі людський досвід. Цей 

метод дає змогу реконструювати підвалини й механізми мисленнєвої 

діяльності. У зв’язку з цим Д. Девідсон зважав на розуміння концептуальних 

схем як “способів організування досвіду; систем категорій, які надають форму 

чуттєвим даним; ракурсів, з яких індивіди, культури чи епохи розглядають те, 

що відбувається” [258, с. 5]. Як підсумок, виражені в мові знання набувають 

цілісної форми зі своєю внутрішною структурою. Можна припустити, що ця 
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структура властива мові a priori, а філософи-дослідники просто мають її 

виявити у процесі лінгво-когнітивної рефлексії. 

Одним з тих методів, що може стати у нагоді у процесі поєднання різного 

роду концептуальних структур є метод конвергенції. Застосовуючи цей метод, 

поступово синтезують результати аналітичної філософії з даними інших 

філософських напрямів і наукових дисциплін. Наприклад, у процесі поєднання 

аналітичної філософії з феноменологією виникла теорія аналітичної 

феноменології, а внаслідок її поєднання з філософією свідомості – аналітична 

філософія свідомості. У зв’язку з цим Д. Дубровський зауважив: “Як я гадаю, 

недостатня ефективність розроблення проблеми "свідомість і мозок" пов’язана 

з інерцією установок фізикалістського і редукціоністського типів” [67, с. 145]. 

Тобто в цьому й інших питаннях потрібна співпраця. Втім, в аналітичній 

філософії, на його думку, ідеї з нано-, біо-, інфо-, когнітивної і 

соціогуманітарної науки і технології набувають значущості дуже повільно. І 

лише процес їхньої конвергенції, ймовірно, посприяє вирішенню як mind-body 

problem, так і багатьох інших когнітивних проблем. Синтез і апробація цих ідей 

цілком вірогідно може відбутися у площині теорії штучного інтелекту, що в 

сучасному комп’ютеризованому світі є одним із флагманів передових науково-

технологічних розробок [див. також: 135]. 

Отже, проведене дослідження засвідчує, що розвиток аналітичної 

філософії триває. За минулі понад півстоліття її географічні межі суттєво 

розширили і ця тенденція продовжує зростати. Окрім англомовних країн, 

сьогодні цей напрям філософської думки набуває популярності в Скандинавії, 

Польщі, Україні. Поступово аналітична філософія стає конкурувати і з 

континентальною в тих країнах, які традиційно вибудовували свою філософію 

на інших (неаналітичних) першопринципах, а саме: у Франції, Німеччині, 

Японії [див.: 519] тощо. Підстави таких змін закладені уже давно, а тому не 

випадково, що до традиції аналітичної філософії в наш час зараховують і 

континентальних філософів із Львівсько-Варшавської логіко-філософської 

школи, Віденського гуртка, власне Ґ. Фреґе і багатьох інших. Цьому, зокрема, 
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сприяє розширення предмета і методології аналітичної філософії. Очевидно, що 

за останні сто років аналітична філософія змінилася не менше, ніж наше 

суспільство, культура і наука. Перманентність змін у ній, що зумовлені 

значною мірою поступом природничо-математичних і соціогуманітарних наук, 

на мою думку, забезпечує її провідне становище у світовому філософському 

дискурсі і визначає необхідну затребуваність у процесі логіко-

епістемологічного осмислення дійсності і пошуку істини. Фактори, що 

вплинули на становлення ідей сучасної аналітичної філософії й спричинили 

появу нових не властивих для її традиційних патернів властивостей, будуть 

проаналізовані далі. 

 

 

1.4. Причини кризи формалістського підходу до мови 

 

Зародження аналітичної філософії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., як 

відомо, пов’язують насамперед з науковою творчістю Ґ. Фреґе, Дж. Е. Мура, 

Б. Рассела, Л. Вітґенштайна, які першими спробували по-філософськи 

осмислити природу відображеної в мисленні реальності через призму аналізу 

ідеальної мови. Формування їхніх поглядів значною мірою ознаменоване 

лінгвістичним поворотом у науковому пізнанні, внаслідок якого дослідження 

виражальних можливостей мови стало передумовою конструктивного і 

раціонального обґрунтованого філософування. Загалом погляди ранніх 

представників аналітичної філософії попередньо визначені як формалістський 

підхід до мови [134, с. 79]. Для цього підходу характерні, зокрема, методологія 

неореалізму (згідно з якою предмети зовнішнього світу існують незалежно від 

нас і можуть бути пізнані суб’єктом пізнання) і розгляд мови як “образу світу”. 

Досліджуючи логіко-семантичні й синтаксичні аспекти мови, філософи-

аналітики були переконані, що у такий спосіб пізнають природу світу. Описати 

природу наявних у реальності предметів, явищ і процесів однозначно, як вони 

гадали, можна засобами ідеальної мови як деякого несуперечливого логічного 
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числення, в межах якого семантичну складову мови буде проінтерпретовано 

засобами певної синтаксичної моделі на кшталт тих, що наявні в математичній 

логіці. Необхідною умовою ефективної, позбавленої суперечностей 

інтерпретації є відокремлення мови, яку досліджують (мови-об’єкта), від мови, 

засобами якої досліджують (метамови). Дотримуючись усіх цих умов, філософи 

будували мову як чітку систему знаків зі своїми правилами, які треба з’ясувати 

і правильно проінтерпретувати. 

Найвідомішими формалістськими концепціями мови, популярними в 

першій половині ХХ ст., були логічний атомізм (Ґ. Фреґе, Б. Рассел), логічний 

аналіз мови (Л. Вітґенштайн у ранній період творчості), виформувана на 

підставі методу екстенсіоналів та інтенсіоналів логіко-семантична концепція 

Р. Карнапа, семантична концепція істини А. Тарського. Щоправда, уже в 

середині ХХ ст. жодна з цих концепцій не задовольняла дослідницьких 

прагнень мислителів. Мову перестали інтерпретувати як формальне 

відображення світу, автономне й відсторонене від свідомості. Суб’єктивність 

сприйняття, яку заперечували ранні філософи-аналітики, і контекстуальність 

мовленнєвих ситуацій, якою здебільшого нехтували, з часом опинилися в 

центрі уваги науковців. Куди й поділися стабільність значень мовних виразів й 

позаконтекстуальна фіксованість фактів дійсності засобами мови. Їм на зміну 

прийшли динамізм і прагматика значень, контекстуальна полісемія термінів, 

розуміння того, що мовні явища невід’ємно пов’язані з загальнішими 

екстралінгвістичними процесами (зокрема, ментальними). Закономірно, що в 

певний момент в аналітичній філософії запанувала криза формалістського 

підходу до мови. Щоб з’ясувати, чим вона зумовлена, доцільно окремо 

проаналізувати основні аспекти (епістемологічний, логічний і етичний) 

традиційних формалістських концепцій мови, які й були особливо гостро 

розкритиковані. 

В епістемологічному аспекті об’єктом критики стали: 1) суперечності 

підходів неореалістів; 2) парадоксальність методу аналізу; 3) “доказ лівої руки” 
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Дж. Е. Мура; 4) апелювання до концепту здорового глузду; 5) ствердження 

реальності універсалій тощо. 

Основним епістемологічним питанням формалістського підходу до 

дослідження мови було питання співвіднесення чуттєвих даних і фізичних 

об’єктів. Тобто важливо було з’ясувати, наскільки достовірно феномени 

об’єктивного світу є відображеними у свідомості, її суб’єктивно сприйманих 

станах. Щоб вирішити це питання, неореалісти запропонували кілька відмінних 

підходів. Щоправда, вони виявилися суперечливі один одному, що й поставило 

під сумнів істинність і ефективність неореалістської методології. Наприклад, 

Дж. Е. Мур допускав можливість повного збігу чуттєвих даних і фізичних 

об’єктів [403], а от А. Н. Вайтгед – заперечував її [540]. Зі свого боку, Б. Рассел 

вказував на необхідність розрізнення різних типів чуттєвих даних (одним з них 

можна довіряти, а іншим – ні) [463]. 

У межах кожної з цих неореалістських концепцій використано метод 

аналізу. Його ґрунтовано на принципах логічного мислення. Щоправда, як 

виявилось, цей метод містив певну парадоксальність. Про неї було відомо уже 

Дж. Е. Муру, проте пріоритет чіткого формулювання належить, безперечно, 

А. Дж. Айєру, який свого часу зауважив таке: “Якщо вербальний вираз, що 

становить собою analisandum, має те саме значення, що й вербальний вираз, що 

становить собою analisans, то аналіз констатує наявну ідентичність і є 

тривіальним, але якщо ці два вербальні вирази не мають однакового значення – 

аналіз неправильний” [209, с. 228]. Саме А. Дж. Айєр, окреслюючи аналітико-

філософську позицію Дж. Е. Мура, робить висновок, що той критично 

поставився до можливості вирішити наведений парадокс за допомогою 

логічних засобів. 

Щоправда, не складе труднощів поглянути на парадокс аналізу 

прагматичніше. І analisandum, і analisans у складі логічної операції визначення 

утворюють єдине ціле, яке дає нам нові смисли й розширює горизонт нашого 

розуміння. Тому, якщо враховувати прагматичний аспект мови, усі видимі 

семантичні суперечності зникають. Як зауважує С. Ніконенко, analisandum і 
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analisans тотожні на формальному рівні, але не на змістовному [106, с. 100]. 

Інакше кажучи, смисли, які закладені в analisans і analisandum, є різними. 

Перше з цих понять є просто категорією мови (воно ще потребує визначення), а 

друге – формує систему відношень цього поняття з іншими поняттями і їх 

позначуваними предметами (воно уже визначає дещо наявне). Отже, контекст 

визначень є позалогічним (епістемологічним) і в процесі правильного 

(непарадоксального) аналізу його треба враховувати задля того, щоб не впадати 

в інтерпретаційні суперечності. 

Ще одним об’єктом критики в філософії неореалізму став т. зв. “доказ 

лівої руки”, який використовував Дж. Е. Мур у 1939 р. з метою доведення 

існування зовнішнього світу. Формулювання цього доказу таке: “Я показую дві 

мої руки і, роблячи певний жест правою, кажу: “Ось – одна рука”, і додаю, 

роблячи певний жест лівою: “А ось – друга”… Але, чи довів я щойно існування 

двох людських рук? Я наполягаю на тому, що довів, і це доведення абсолютно 

строге; й мабуть взагалі не знайдеться кращого чи більш строгого доведення…” 

[403, с. 144]. Логічна структура цього аргументу (процес логічного виведення 

висновку із засновків) не зовсім однозначна, попри певною мірою 

провокативне констатування Дж. Е. Муром того, що цей доказ найкращий. 

Адже щось ствердити ще не означає довести. Наприклад, не зовсім зрозуміло, 

як відбувається перехід від засновку, в якому наявне вказування на існування 

правої і лівої руки до висновку, в якому стверджено наявність принаймні двох 

об’єктів поза свідомістю суб’єкта. 

На думку Дж. Е. Мура, якщо ми щось сприймаємо, то це означає, що воно 

є. Інакше кажучи, сприйняття виступає критерієм існування предмета. У такий 

спосіб він немов перефразовує з точністю до навпаки знамениту формулу 

суб’єктивного ідеаліста Дж. Берклі “Esse est percipi” (“Бути значить бути 

сприйнятим”), у результаті чого отримуємо “Percipi est esse” (“Бути сприйнятим 

значить бути”) (критику Дж. Е. Муром цього принципу Дж. Берклі див. у: 

[405]). Основний аргумент у “доказі лівої руки” Дж. Е. Мура зведено до того, 

що наш висновок цілком узгоджений із здоровим глуздом. Цю особливу 
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інтелектуальну здатність він описав у праці “Деякі основні проблеми філософії” 

[404] (1953; на основі лекцій, прочитаних у 1910–1911 роках), очевидно, будучи 

обізнаний із творчістю шотландського філософа Т. Ріда, який послуговувався 

поняттям здорового глузду ще у своїй праці 1764 р. [450] Саме здоровий глузд 

надає нам внутрішньої впевненості у правильності переконання, що незалежно 

від нас у навколишньому світі існують інші об’єкти й інші свідомості. 

Матеріальні об’єкти, що існують поза нами не тотожні актам свідомості, а є 

первиннішими за наші відчуття. Акти свідомості, як вважав Дж. Е. Мур, дуже 

часто є наслідком відображення за допомогою органів відчуттів матеріальних 

об’єктів [404, с. 7], хоча й треба зауважити, що вони не завжди виникають у 

тому ж місці, де є ці об’єкти (зокрема, коли маємо справу з уявленнями, а не 

сприйняттями). 

У праці “Захист здорового глузду” (1925) Дж. Е. Мур вважав, що є багато 

істинних тверджень, в яких стверджено наявність матеріальних (зовнішніх) 

об’єктів, зокрема: “Зараз існує живе людське тіло, яке є моїм тілом”, “Від 

моменту народження моє тіло або торкалося поверхні землі або перебувало 

недалеко від неї”, “Я – людина”, “Кожне з людських тіл, що жили на Землі, 

було тілом певної людини й мало протягом життя багато різних переживань…” 

тощо [401, с. 107–108]. Звісно, здоровий глузд, на думку Дж. Е. Мура, 

переконує, що таких цілком достовірно істинних тверджень дуже багато, 

наприклад, що “На поверхні Землі були не тільки люди, але також багато 

різних видів рослин і тварин тощо” [401, с. 119]. Іноді видається, що таких 

тверджень незліченна кількість, а тому не зрозуміло, де межа між ними і 

висловлюваннями, які не потрібно вважати достовірно істинними. Щоправда, 

застосовуючи концепт здорового глузду, Дж. Е. Мур, очевидно, змішує логічні і 

психологічні підстави. У площині логічного аналізу концепт здорового глузду 

не можна верифікувати й достатньо обґрунтувати. Тому він логічно 

недоречний. Якщо ж і далі застосовувати його як критерій логічного 

обґрунтування знань, то аналіз поступово набуватиме метафізичного підґрунтя. 

Адже у такому разі здоровий глузд виступатиме передумовою пізнавального 
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процесу, позамовним і концептуально неокреслюваним феноменом. Очевидно, 

це поняття є радше психологічним. Воно дає змогу на суб’єктивному рівні 

відчути впевненість у правильності висловлюваного твердження. 

Ще одним неоднозначним поняттям, яке осмислювали в ранній 

аналітичній філософії, був концепт універсалій (загальних понять). На перший 

погляд видається, що цей концепт взагалі би мав бути винесений за межі 

методології неореалізму. Та все ж, ранні мислителі-аналітики вважали 

універсалії не менш реальними, ніж фізичні об’єкти. Їх розуміли як сталі й 

незмінні сутності, своєрідний логічний зміст думок про реалії зовнішнього 

світу, який існує об’єктивно. Універсалії відмінні за природою від фізичних 

речей, а тому не можуть бути редукованими до них. Вони існують незалежно 

від людської свідомості, але можуть бути виражені в думках. Отже, їх можна 

пізнати. Ґ. Фреґе в “Основах арифметики” (1884) розумів універсалії як реальні 

сутності (логічні предмети) нефізичної природи й зараховував до них поняття, 

закони логіки, істиннісні значення, числа. Всі вони об’єктивно існують поза 

часом і поза простором, незалежно від наших сприйняттів і уявлень, 

зафіксованих у пам’яті. Втім, треба уточнити, що попри це, абстрактні сутності 

цілком пізнавані, оскільки як і усе об’єктивне не є незалежними від нашого 

розуму, за допомогою якого і можуть бути пізнані [176, с. 58]. Ці сутності, 

згідно з Ґ. Фреґе, частина об’єктивно-нереального світу, на противагу світам 

суб’єктивно-реальному (психологічному) й об’єктивно-реальному (фізичному). 

Зрозуміло, що такі міркування про онтологічний статус різного роду об’єктів 

неоднозначні. Адже потребують дистинкцій на рівні об’єктивне–нереальне, 

об’єктивне-суб’єктивне тощо. У зв’язку з цим постають питання про критерії 

подібного роду розмежувань, а їх на підставі об’єктивних і аргументованих 

принципів науки (а не спекулятивних міркувань авторів) взагалі не до кінця 

зрозуміло, як визначити. 

Тому не випадково, що уже у праці А. Н. Вайтгеда “Наука і сучасний 

світ” (1925) наявна дещо відмінна інтерпретація природи універсалій 

(ідеальних сутностей). Він визначив їх як вічні об’єкти задля того, щоб не 
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породжувати зайві смислові історико-філософські конотації. А. Н. Вайтгед 

писав, що “вічні об’єкти за своєю природою абстрактні” [539, с. 159]. А це 

означає, що їхні сутності можна досліджувати, не апелюючи до даних досвіду, 

тобто до змісту конкретних подій чи дослідження реальних об’єктів. Вічні 

об’єкти пізнавані через вивчення його індивідуальності, відношення до інших 

вічних об’єктів і принципи їхнього відношення до явищ дійсності. Між вічними 

об’єктами існують певні визначені відношення, які можуть бути описані за 

допомогою певної концептуальної схеми. А це дає нам змогу систематизувати 

досвід на підставі логічних принципів. В протилежному разі (коли б вічні 

об’єкти реально не існували) ми б не були впевненими в можливості 

осмислювати факти про навколишній світ однозначно й несуперечливо. 

Аналізуючи міркування А. Н. Вайтгеда, стає зрозуміло, що існування 

абстрактних сутностей не менш реальне, ніж конкретних. Та оскільки пізнання 

світу абстракцій не потребує апелювання до емпіричних фактів, то їхня 

верифікація унеможливлена. Зважаючи на те, що в 20–30-х роки XX ст. стрімко 

набувала популярності методологія логічного позитивізму, то зрозуміло, що 

міркування А. Н. Вайтгеда суперечили їй. Ба більше, він продовжував вести 

мову про метафізику, зазначаючи, зокрема, таке: “Аналітичний характер сфери 

вічних об’єктів є первинною метафізичною істиною щодо них” [539, с. 163]. А 

метафізику, як відомо, в контексті ідей логічного позитивізму (зокрема, 

принципу верифікації) сприймали дуже критично. Зрештою, й саме виникнення 

аналітичної філософії було інспіроване потребою в критиці британського 

абсолютного ідеалізму, який був метафізичним за суттю. Тому з погляду 

верифікації науковий статус ідеальних сутностей був не підтверджуваний. 

Отже, епістемологічні пошуки ранніх мислителів-аналітиків, що 

розробляли формалістський підхід до мови, містили низку неоднозначних 

моментів. Вони дотримувалися кореспондентської теорії істини (розуміли 

істину як відображення дійсності у висловлюваннях), яка під впливом розвитку 

ідей прагматики мови поступово стала втрачати свої позиції. Застосування 

методології неореалізму не давало змоги виформовувати несуперечливі одна 
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одній філософські концепції. Разом з тим і розуміння методу аналізу виявилося 

дещо парадоксальним. Все це зумовило пошуки нових напрямів розвитку 

епістемології в аналітичній філософії, поступову прагматизацію її 

проблематики. 

Зі свого боку, логічний аспект формалістського підходу до мови в ранній 

аналітичній філософії розвивали особливо ґрунтовно. Щоправда, як виявилось, 

формалістські логіко-семантичні концепції мови містили чимало наукових 

положень, які невдовзі розкритикували. Позаяк це у жодному разі не применшує 

їхнього вагомого значення для розвитку науки логіки. Адже, наприклад, 

Ґ. Фреґе, відкинувши будь-які елементи суб’єктивізму, психологізму й 

емпіризму, побудував на підставі принципів реалізму перше в історії логічне 

числення – своєрідну ідеальну мову, “… допоміжний засіб, винайдений для 

визначених наукових завдань…” [173, с. 65]. Для таких завдань природну мову 

застосовувати, на думку Ґ. Фреґе, не вдасться, оскільки вона надто недосконала. 

Він зосередив свою увагу на створенні ідеальної (несуперечливої) мови – 

формального числення, яке складається з певного набору елементів (знаків) і 

правил синтаксису. Втім, уже Б. Рассел виявив у логічному численні Ґ. Фреґе 

т. зв. парадокс “множини всіх множин”, про що негайно повідомив його у листі 

від 16 червня 1902 р. (текст цього листа див.: [22, с. 42–43]). Задля вирішення 

цього парадоксу, Б. Рассел, як відомо, застосовував засоби теорії типів і теорії 

дескрипцій. Низку недоліків методу Ґ. Фреґе – зокрема непотрібне подвоєння 

виразів у мові-об’єкті на класи і властивості – виявив Р. Карнап [231, с. 129–

133]. Разом з тим, доцільно зазначити, що як Ґ. Фреґе, так і його критики 

(Б. Рассел і Р. Карнап), нехтували прагматичним аспектом мови й 

використовували лише засоби синтаксису і семантики, яких вважали достатнім 

ресурсом для релевантного дослідження структур мови. 

Основні положення, сформульованих Б. Расселом теорії типів, теорії 

дескрипцій і концепції логічного атомізму, стали об’єктом критики уже з боку 

його учня Л. Вітґенштайна. Той, по-перше, почав розглядати епістемологією не 

як основу філософських знань, а як засіб вивчення мови психології; по-друге, 
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критично поставився до ідеї залежності структури висловлювань від 

відповідних актів пізнання; по-третє, перестав тлумачити логічні сполучники як 

елементарні “логічні константи” тощо. Втім, низка положень, що неминуче 

випливали з концепції логічного аналізу мови Л. Вітґенштайна, сформульованої 

у “Tractatus logico-philosophicus” [36] (1921), й самі стали об’єктом критики. 

Зокрема, такі: 1) положення, що синтаксис мови формує її семантику, було 

незадовільним, оскільки залишало поза увагою прагматичний аспект мови; 2) 

розуміння мови як образу дійсності не враховувало суб’єктивності людського 

сприйняття (свідомості) тощо; 3) думка про те, що ідеальна мова є 

праструктурою усіх інших мов виявилася недоведеною; 4) твердження про те, 

що мова є засобом вираження людських знань не враховує невимовного, 

зокрема етичного; 5) нарешті, ідея, що “загадки не існує” [36, с. 85], виявилася 

хибною, після того як К. Ґьодель сформулював теореми про неповноту [312], які 

доводять обмеженість формальних методів пізнання, а отже, невирішуваність 

деяких проблем (загадок). 

З часом логіко-філософські ідеї Л. Вітґенштайна, висловлені у ранній 

період творчості, перестали відігравати суттєву роль у науці. У зв’язку з цим 

В. Бартлі зауважив: “Логіки більше не ставляться серйозно до логічної теорії 

Вітґенштайна...” [15, с. 190]. Зрештою і сам Л. Вітґенштайн у пізній період 

творчості перестав застосовувати низку концептів, які аналізував у “Tractatus 

logico-philosophicus” – як-от “прості об’єкти”, “імена”, “елементарні речення”, 

“думки як "образи"”. Замість розроблення основ ідеальної мови він став 

вивчати природну мову і її прагматичний аспект. Проте десь до середини ХХ 

ст. ідеї його ранніх концепцій значною мірою впливали на наукові устремління 

сучасників (особливо представників неопозитивісткього Віденського гуртка), 

тому їх, попри значну критику, продовжували розвивати далі [дет. див.: 134, 

с. 102–124]. 

Наприклад, Р. Карнап, ґрунтуючись з-поміж інших на ідеях 

Л. Вітґенштайна щодо ідеальної мови, мав намір на підставі методу 

екстенсіоналів та інтенсіоналів розробити якісно нову формальну мову, в якій 
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значення і смисл виразів не змінювалися б залежно від контексту. Докладаючи 

чимало зусиль до розроблення синтаксису і семантики мови, Р. Карнап виявив 

низку недоліків у методах Ґ. Фреґе, А. Черча, В. В. О. Куайна і Б. Рассела. Ці 

методи Р. Карнап визначав як модифікації методу відношення іменування. 

Основний недолік цього методу він вбачав у тому, що той “містить у собі 

неоднозначність і призводить до непотрібного подвоєння виразів у мові-

об’єкті” [231, с. 157]. Втім, поза увагою Р. Карнапа залишився прагматичний 

аспект мови. Як наслідок, запропонований ним метод виявився обмеженим у 

своїх виражальних засобах. Його можна було застосовувати тільки у процесі 

аналізу десигнаторів – декларативних висловлювань, індивідних виразів та 

предикаторів (включно з виразами абстракції). Теорія екстенсіоналу та 

інтенсіоналу, як слушно зауважив М. Попович, “не вирішувала головних 

проблем теорії значення в логічній семантиці” [115, с. 81]. Тому її й 

критикували. 

Загалом недоліки логіко-семантичної концепції Р. Карнапа чітко виявила 

С. Яновська, зазначивши, що той, зокрема, “…відриває логічне від фактичного, 

тотожність від відмінності, фразу від контексту, в якому вона знаходиться, 

теоретичне вирішення питання від його практичного рішення, логічне 

дослідження від історичного і т. д.” [189, с. 9]. Щоправда, треба зауважити, що 

у пізній період творчості Р. Карнап все ж таки зацікавився вивченням 

прагматичного аспекту мови, який пов’язував із вивченням особливостей 

історично сформованих природних мов і контекстуальністю їхнього вживання. 

Дослідження цього аспекту мови дає змогу ґрунтовніше зрозуміти природу 

людської поведінки, особливості й закономірності еволюції культур. Втім, на 

мою думку, у присвячених ідеям прагматики статтях “Значення і синонімія в 

природних мовах” (1955) [232] та “Про деякі поняття прагматики” (1955) [233], 

Р. Карнап, недостатньо проаналізував саму ідею прагматики, висловивши лише 

загальні міркування. Звісно, в той час ідеї прагматики (зокрема, логічної) ще не 

були належно сформульовані й осмислені в науці. А от надалі прагматичний 
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аспект мови став невід’ємним предметом дослідження більшості впливових 

представників аналітичної філософії [див. також: 134, с. 125–142]. 

Звернемо увагу також на те, що згодом з погляду прагматики 

розкритикували і чи не найвпливовішу тогочасну формалістську концепцію 

логічної семантики, запропоновану А. Тарським. Той доводив, що засоби 

природної мови обмежені у виражальних можливостях, а тому, якщо науковці 

мають намір дослідити поняття істини, то для цього треба сконструювати 

штучні мови, “в яких смисл кожного вислову недвозначно виражений його 

формою” [170, с. 26]. Втім, розвиток логічної теорії засвідчив, що у процесі 

точного вираження істини можна обійтися без дистинкції об’єктної мови і 

метамови. У зв’язку з цим Я. Хінтікка зауважував: “Тарський зробив помилку, 

допустивши неможливість створення доречної некомпозиційної семантики, 

включаючи некомпозиційне визначення істини для досить розвинутих мов” 

[336, с. 24]. Виникнення цієї помилки зумовлене неправильною інтерпретацією 

кванторів Ґ. Фреґе і Б. Расселом, до якої апелював А. Тарський, формулюючи 

основи категоріальної граматики. Поза увагою А. Тарського і його 

попередників залишилися т. зв. незалежні квантори, як-от розгалужені 

квантори, серед яких квантор Генкіна. Особливість цього квантора полягає в 

неможливості лінеаризації за зразком звичайних кванторів. Але якщо 

розширити розуміння кванторів, здійснене Ґ. Фреґе і Б. Расселом, користуючись 

при тому термінологією функцій Сколема (що й зробив Я. Хінтікка), то стало 

можливим (щоправда, набагато пізніше, аж наприкінці ХХ ст.) побудувати т. зв. 

незалежно-сумісну (independent-friendly) логіку першого порядку. Застосовуючи 

цю логіку, істину можна виразити за допомогою термінів мови першого 

порядку, що дає змогу вилучити з наукової теорії розподіл на об’єктну мову і 

метамову [335]. 

Отже, логічний аспект формалістського підходу до мови, запропонований 

ранніми мислителями-аналітиками, значною мірою виявився незадовільним, 

зважаючи на пояснення взаємозв’язку людини і дійсності і потребував, якщо й 
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не цілковитого відкидання, то принаймні радикального перегляду або ж 

суттєвого доопрацювання. 

Винятком не став і етичний аспект ранніх концепцій мислителів-

аналітиків. Застосування аналітичного методу в етиці (у світі морально-етичних 

цінностей) не могло забезпечити можливості віднайти критерії правильності, а 

тому виявилося малоефективним. Суб’єктивні переживання аналізувати куди 

складніше, ніж об’єктивні факти. Але це зробити, безумовно, важливо. 

Наприклад, Дж. Е. Мур у праці “Principia Ethica” (1903), одному з ключових 

етичних трактатів першої половини ХХ ст., редукуючи питання етики до 

поняття визначення добра як “основного питання етики” [402], критикував 

визначення інших. Позаяк він зробив висновок, що добро не можна ні 

визначити, ні логічно проаналізувати. Та все ж треба зауважити, що, 

застосовуючи метод ізолюючої абстракції, Дж. Е. Муру вдалося чіткіше 

зрозуміти природу добра як такого. Він робить висновок, що: “Найбільшими 

цінностями, які ми знаємо чи можемо собі уявити є певні стани свідомості, які 

загалом можна визначити як задоволення від спілкування з людьми й насолоду 

прекрасним” [402]. Подібний результат тривіальний. Одразу ж хочеться 

заперечити Дж. Е. Муру, що природа етичних цінностей набагато глибша й що 

запропонований ним аналіз відсторонений і зовнішній щодо суті етичного. 

Крім того, не всі підтримали намір Дж. Е. Мура репрезентувати етику як науку 

(і це попри його переконання, що поняття добра невизначуване), узгоджену з 

принципами здорового глузду. Наприклад, Л. Вітґенштайн писав: “Етика 

постільки, поскільки вона прагне дещо нам сказати про кінцевий сенс життя, 

абсолютне добро, абсолютно цінне, не є наукою” [549]. 

Нарешті, ще одним дискусійним питанням етики Дж. Е. Мура є 

застосування методології неореалізму. Згідно з цією методологією, будь-який 

вчинок за визначенням або правильним, або неправильним. Але ж багато 

вчинків неоднозначні – чи то в політиці, чи в економіці, чи в інших сферах 

суспільного життя, в яких кожна особа відстоює власні інтереси й переконана у 

своїй правоті. З погляду одних людей певні вчинки здаватимуться добрими, а з 
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погляду інших – ні; у когось вони викликатимуть почуття радості, а комусь 

завдаватимуть смутку. І навіть, якщо припустити, що наші емоційні 

переживання не є критерієм правильності вчинку, то все одно ідея досягнення 

однозначності у тлумаченнях усіма членами мовного співтовариства є 

малоймовірною [див. також: 141, с. 209]. 

Не менш критичні заперечення викликала і найвідоміша етична концепція 

в аналітичній філософії – емотивізм (від англ. emotive – той, що викликає 

емоції), поштовх до розвитку якої задав британський філософ А. Дж. Айєр 

(1910–1989) у книзі “Мова, істина і логіка” [208] (1936), а згодом суттєво 

розвинув американський філософ Ч. Л. Стівенсон (1908–1979), автор праці 

“Етика і мова” [500] (1944). Як доводили теоретики емотивізму, моральні 

судження, які є інтерсуб’єктивними за суттю, взагалі не можна логічно 

проаналізувати, оскільки фактично вони не повідомляють жодної інформації 

про об’єктивний світ. Згідно з емотивізмом, за допомогою моральних суджень 

ми щось оцінюємо або висловлюємо ставлення до чогось. У такий спосіб 

виражають свої вподобання, настанови і почуття. Оскільки для мислителів-

аналітиків одним з ключових завдань, які треба вирішити засобами філософії, є 

саме аналіз значень мовних виразів, то теорія емотивізму завідомо 

невиконувана. А все тому, що суб’єктивні значення моральних суджень 

практично нефіксовані, оскільки, висловлюючи те саме судження, різні люди 

надаватимуть йому різного змісту. Ба більше, залежно від контексту ситуації, 

нових фактів, настрою, емоцій і почуттів одна і та сама особа щоразу може 

змінювати зміст оцінювальних суджень. Крім того, є різниця між тим, які 

почуття у нас виникають насправді і які б мали виникати щодо того чи іншого 

предмета думки. Як переконував А. Дж. Айєр, оскільки етичні судження не 

можна перевірити емпірично, то й об’єктивних значень вони не мають. У 

такому разі вони не істинні, і не хибні. Разом з тим, “усі ці висновки щодо 

природи етики можна віднести й до естетики. Терміни естетики вживають 

точно так само, як і етики” [208, с. 118]. Як наслідок, етичні й естетичні 

судження – це судження про те, що нам подобається чи не подобається, а як 
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відомо, de gustibus non est disputandum. Втім, і в цьому разі можлива дискусія, 

оскільки, як переконував Ч. Д. Броуд у “Пять типів етичних теорій” (1930), 

етичні висловлювання виражають не лише воління, мотиви, емоції, сентименти 

чи команди, а й судження [225]. Отже, до них певною мірою можна застосувати 

методологію логічного аналізу. А от С. Александер у праці “Краса й інші 

форми цінностей” (1933) вважав, що “Вчинок не є добрим, якщо він одночасно 

не є правильним” [193, с. 283]. Тобто етична характеристика “добре” залежить 

від об’єктивних критеріїв, як і предикат “правильне”. Як наслідок, в етиці мали 

б аналізувати не внутрішні ментальні стани, а результати певних вчинків. Така 

інтерпретація предмету етики суттєво відмінна від запропонованої 

Дж. Е. Муром. 

Отже, ранні формалістські концепції мови виявилися обмежені у 

виражальних засобах, а це суттєво утруднювало перспективи їхнього розвитку. 

Лише синтаксичних і семантичних засобів для аналізу мови було явно 

недостатньо для належного розуміння сутнісного значення явищ навколишньої 

дійсності. Тому вчені розширили філософську методологію пізнання, звернули 

увагу на прагматичний аспект мови, її динамізм, суб’єктивність людського 

сприйняття, контекстуальну обумовленість значень тощо. Традиційні 

формалістські концепції мови – як-от логічний атомізм Б. Рассела, логічний 

аналіз мови “раннього” Л. Вітґенштайна, логіко-семантична концепція 

Р. Карнапа – потребували перегляду, щоб дало змогу надати аналітичній 

філософії нового напряму розвитку. В 40–50-х роках XX ст. філософи 

усвідомили, що такий напрям можна задати на підставі вивчення прагматики 

мови. Важливо було з’ясувати, які внутрішні (психологічні, когнітивні) і 

зовнішні (соціальні, контекстуальні) фактори впливають на значення мовних 

виразів, загалом мову й мовлення. 

Передумови прагматичного повороту корінилися не лише у внутрішній 

трансформації аналітичної філософії, а й у низці зовнішніх щодо неї 

нововведень у сферах логіки і лінгвістики, що спричинили становлення низки 

міждисциплінарних досліджень в царинах лінгвістичної і логічної прагматики, 
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когнітивної лінгвістики, лінгвосеміотики, когнітивістики тощо. Серед цих 

нововведень треба виокремити насамперед такі. 

1) Обґрунтування неповноти формальних систем. Його здійснив 1931 р. 

К. Ґьодель у своїх теоремах про неповноту [312]. Вони засвідчили, що будь-які 

формальні побудови є недосконалими за визначенням. У методологічному 

плані теореми Ґьоделя про неповноту констатували принципову недосконалість 

будь-яких фундаментальних теорій, зважаючи на неуникність суперечностей 

або просто обмеженість для вирішення навіть тих проблем, які сформульовані в 

них самих. 

Результат, аналогічний тому, що його для математики отримав 

К. Ґьодель, в межах логіки обґрунтував А. Тарський у 1931 р. [170, с. 10], 

довівши, що поняття істинного висловлювання навіть у межах достатньо 

могутніх формальних систем є невиразимим. Оскільки формалізовані мови 

виявилися обмеженими у своїх виражальних засобах, то вчені зацікавилися 

мовою неформальною, якою і є природна мова; 

2) Становлення некласичної логіки. Попри констатацію недосконалості 

методу формалізації, логічну теорію активно розвивали і надалі, внаслідок чого 

логічний інструментарій ставав все більше придатним для аналізу природної 

мови. Становлення ідей некласичної логіки, в якій зовсім по-іншому 

витлумачено низку фундаментальних принципів логіки класичної (традиційної 

Аристотелевої і математичної), відбулося в 10–20-х роках XX ст. Завдяки таким 

науковцям, як М. Васильєв [28], Я. Лукасевич [386], Е. Л. Пост [432], 

К. І. Льюїс (див. його працю “Символічна логіка”, написану у співавторстві з 

К. Г. Ленґфордом: [376]), зміст законів традиційної логіки було переглянуто, 

принцип двозначності поставлено під сумнів, логічні сполучники набули нових 

інтерпретаційних смислів, а предмет самої логіки суттєво розширився. 

Наслідком таких інновацій стала поява низки багатозначних і модальних логік, 

що, зі свого боку, посприяло ґрунтовнішому аналізу природної мови за 

допомогою логічних засобів. Наприклад, учені стали досліджувати не лише 

розповідні висловлювання (як це здебільшого є в традиційній Аристотелевій 
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логіці), а й аналізувати запитальні і спонукальні; вивчати не лише мову, а й 

мовленнєві акти, враховуючи контекст висловлювань тощо. Подібного роду 

результатів досягнуто, зокрема, в іллокутивній логіці [487]. 

3) Розрізнення мови і мовлення в лінгвістичному структуралізмі. Його 

здійснив у творі “Курс загальної лінгвістики” [164] (1916) Ф. де Сосюр. На його 

думку, мовна діяльність невід’ємно притаманна людині і “має дві сторони: 

індивідуальну та суспільну, причому зрозуміти їх окремо одна від одної 

неможливо” [164, с. 19]. Перша з цих сторін – індивідуальна – детермінована 

психічними і фізіологічними особливостями мовлення, тобто того, що і як ми 

говоримо, виражаючи свої думки. Друга сторона – суспільна – визначена 

багатством мовних засобів, або ж, простіше кажучи, мовою. Природна мова 

складається з взаємопов’язних елементів й оформлює думки (поняття) в 

озвучених знаках (акустичних образах). Зі свого боку, значення мовних знаків 

визначене контекстом їхнього вживання (прагматичним аспектом мови). 

Завдяки такій інтерпретації у Ф. де Сосюра лінгвістика стала частиною 

семіології (науки, що вивчає роль знаків у житті суспільства); 

4) Ідеї семіотики: семантичні трикутник і чотирикутник. Аналізуючи 

розрізнення рівнів семіотичного аналізу, К. Оґден і Дж. Річардс у 1923 р. 

запропонували графічну схему – семантичний “трикутник співвіднесення” (знак – 

денотат – сигніфікат) [420]. Ця схема наглядно демонструє залежність 

відношення між символом і предметом від посередництва думки. Звідси 

випливає, що елементи синтаксису, семантики і прагматики не є ізольовані 

один від одного. Вони становлять собою єдине ціле, пізнати яке можне лише 

зважаючи на всі особливості їхніх складових і відношення між ними. 

А от К. І. Льюїс замість схеми “семантичного трикутника” запропонував 

“семантичний чотирикутник”, за допомогою якого фіксував розрізнення між 

такими чотирма різними моделями значень: 1) денотацією або ж 

екстенсіоналом терміна (знака) – тобто класом реальних предметів, до яких 

можна застосувати цей термін; 2) конотацією або ж інтенсіоналом терміна 

(знака) – тобто класом усіх можливих мислимих предметів, до яких коректно 
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можна застосувати цей термін; 3) сигніфікацією терміна (знака) – або ж 

специфікою предмета, наявність чи відсутність якої визначає розуміння терміна; 

4) змістом терміна (знака) – множиною всіх термінів, які можна коректно вжити 

щодо тих речей, до яких цей термін правильно застосовано [378]. Отже, навіть 

незважаючи на специфіку, в семіотиці обґрунтовували ті проблеми, які 

затребувані і в аналітичній філософії. Попри різність семіотичної і аналітичної 

методології, обґрунтовані за їхньою допомогою ідеї стосувалися тої самої мовної 

проблематики й відкривали можливість для діалогу семіотики й аналітичної 

філософії; 

5) Гіпотези лінгвістичної відносності, лінгвістичної додатковості і 

лінгвістичної універсальності. Згідно з першою з них – запропонованою 

американськими лінгвістами Е. Сепіром [468] і Б. Ворфом [542] у 20-х роках 

XX ст. – структура мови має власну неповторну логіку і є нередукованою до 

інших мовних систем. Саме структура мови визначає спосіб світобачення і 

правила мислення, впливає на осмислення набутого досвіду й інтерпретацію 

сприйнятих фактів. Щоправда, треба зауважити, що попри численні аргументи 

на користь правильності цієї гіпотези, її критики здебільшого не погоджувалися 

з наданням такої значущості мові в житті людей. 

Наприклад, вірменський логік і лінгвіст Г. Брутян (1926–2015) вважав, що 

замість гіпотези лінгвістичної відносності доцільно використовувати гіпотезу 

лінгвістичної додатковості. У ній стверджено, що мовна і концептуальна 

(наукова) картини світу є взаємодоповнюваними. Зміст поняття концептуальної 

картини світу не зовсім зрозумілий. Сам Г. Брутян визначив його як “не лише 

знання, яке є результатом мисленнєвого відображення дійсності, а й як підсумок 

чуттєвого пізнання у знятому вигляді, що міститься у логічному пізнанні” [24, 

с. 108]. Наприклад, коли люди спостерігають за сходом Сонця, то у них виникає 

відчуття, що воно сходить на сході й рухається по небосхилу вверх. Хоча 

насправді, саме коловий рух Землі навколо Сонця, як давно відомо, спричиняє 

подібного роду відчуття. Застосування наукових пояснень дає змогу 
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відкоригувати нашу мовну картину світу за допомогою множини правильних 

(верифікованих) висновків. 

А от на думку польського лінгвіста А. Вєжбицької (нар. 1938 р.), яка з 1972 

р. проживає і працює в Австралії, гіпотезу лінгвістичної відносності треба 

доповнити гіпотезою лінгвістичної універсальності. У зв’язку з цим вона 

висловила таку думку: “"Гіпотеза лінгвістичної відносності" має сенс тільки в 

поєднанні з добре продуманою "гіпотезою лінгвістичної універсальності": тільки 

надійно встановлені мовні універсалії можуть дати солідну основу для 

співставлення концептуальних систем, закріплених у різних мовах, і для 

пояснення значень, закодованих в одних мовах (або в одній мові) і не 

закодованих в іншій” [31, с. 45–46]. Щоправда, ідея мовного універсалізму наразі 

не до кінця визначена в своїх основах й потребує подальшого аналізу на 

емпіричному і теоретичному рівнях. Отже, загалом лінгвістичні міркування 

засвідчили потребу в ґрунтовному філософському осмисленні виражальних 

можливостей природної мови. Йому суттєво посприяв і Л. Вітґенштайн у пізній 

період творчості. 

 

 

1.5. Філософія “пізнього” Л. Вітґенштайна як передумова 

прагматичного повороту в аналітичній філософії 

 

Філософію “пізнього” Л. Вітґенштайна можна осмислити через призму тих 

ідей, принципів, положень, які він висловив насамперед у “Філософських 

дослідженнях” [35] (1929–1945), а також у “Блакитній книзі” [33] (1933–1934), 

“Коричневій книзі” [34] (1934–1935), “Зауваженнях з основ математики” [552] 

(1937–1944), “Про достовірність” [553] (1950–1951) тощо. Ці твори уже не 

настільки систематичні й концептуально завершенені, як “Tractatus logico-

philosophicus”. Вони неоднорідні за змістом, але дають чітке уявлення про 

предметне поле досліджень (зокрема, дослідження буденної мови, значення, 

розуміння, критеріїв достовірності, психічних станів, основ математики), що 



73 
 
визначило підґрунтя філософських поглядів Л. Вітґенштайна з тих пір, як у 

1929 р. він перебрався до Кембриджу. Саме поява “Філософських досліджень” 

у 1953 р. (виданих посмертно) суттєво вплинула на остаточне виформування 

прагматичного повороту в аналітичній філософії. Загалом у “Філософських 

дослідженнях” австрійський філософ значно розширив і доповнив ідеї, які 

раніше окреслив у “Блакитній книзі” і “Коричневій книзі”. Наприклад, уже в 

“Блакитній книзі” Л. Вітґенштайн чітко розрізнив ідеальну і природну мову, 

стверджуючи, що “коли ми створюємо “ідеальні мови”, то це робиться не для 

того, щоб замінити нашу власну мову – штучною, а для того, щоб позбутися 

деяких утруднень, які виникають у свідомості тих, хто вважає, що досягнув 

точного вживання звичайного слова” [33, с. 369]. Тобто сфера застосування 

ідеальної мови є вужчою, ніж би цього очікували, зважаючи на потребу 

повного й однозначного опису усіх проявів реальності. Мало того, процесу 

конструювання штучних (формалізованих) мов завжди передують соціально-

психологічні установки світоглядного характеру, що зафіксовані у природній 

мові. Тому логічно, що аналіз живої розмовної мови має передувати 

дослідженню формалізованих мов. Обмін повідомленнями у процесі 

комунікації можливий без знання законів логіки, але він не може відбутися без 

знання буденної мови.  

У пізній період творчості Л. Вітґенштайн критикував ідею “безособової 

репрезентації світу” [36, с. 24–54], яку розвивав раніше – у “Tractatus logico-

philosophicus”, міркуючи про онтологічні передумови речень, і яка імпонувала 

логічним позитивістам. Він переосмислив виражальні можливості природної 

(буденної) мови і мав намір зробити її ефективним інструментарієм науковця. 

Для цього попросту спершу треба було ґрунтовно вивчити її специфіку і 

евристичний потенціал. Треба зауважити, що хоч Л. Вітґенштайн у пізній 

період творчості і змінив предмет своїх наукових зацікавлень – зосередившись 

на вивченні природної мови, а не на конструюванні ідеальної (формалізованої 

мови), як це було в ранній період творчості, – та все ж, застосовувана ним 

методологія і надалі була методологією аналітичної філософії. 
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Однією з ключових проблем буденної мови, через призму якої 

Л. Вітґенштайн обґрунтовував методологію неореалізму, була проблема 

достовірності. Щодо неї він зауважив таке: “Коли знаєш, що ось – рука, то бцде 

надано й все інше” [553, с. 1]. Як можна зауважити, у цій цитаті наявна алюзія 

на доказ “лівої руки” Дж. Е. Мура, за допомогою якого той, як відомо, доводив 

існування зовнішніх, незалежних від свідомого сприйняття об’єктів. 

Л. Вітґенштайн також був переконаним у незалежності об’єктів фізичного світу 

від свідомості. Одним із важливих завдань філософії було віднайдення 

критеріїв такого переконання. Його, на думку Л. Вітґенштайна, можна 

запропонувати лише дескриптивно, адже навряд чи за допомогою цього 

переконання можна буде пояснити, чому все саме так, а не інакше. Складність 

однозначного трактування достовірних знань насамперед обмежена історичною 

змінністю значень мовних виразів і специфікою їхнього суб’єктивного 

вживання. Річ у тім, що значення є не просто сталим фіксуванням у слові 

певного стану справ, своєрідним ментальним об’єктом, як вважав 

Л. Вітґенштайн у ранній період творчості. 

Проблема значення – одна з перших, яку Л. Вітґенштайн аналізує в 

“Блакитній книзі”. З’ясовуючи “Що таке значення слова?”, він насамперед 

прагне відповісти на інше запитання – “Як виглядає пояснення значення 

слова?”. Те, що називають “поясненням значення слова”, Л. Вітґенштайн 

розподіляє (приблизно) на вербальне і остенсивне визначення. Скориставшись 

вербальним визначенням, можна перейти від одного мовного виразу до іншого. 

Щоправда, в такому разі не буде здійснено вихід за межі мови. За допомогою 

остенсивного визначення можна набагато ґрунтовніше зрозуміти, що є 

значенням слова, адже цей вид визначення порушує межі слів і ставить у певне 

відношення словам об’єкти дійсності. Втім, недолік остенсивного визначення 

полягає в тому, що для багатьох слів не можна знайти значення у спосіб 

вказування – зокрема для абстракцій (“один”, “число”), службових частин мови 

(“не”, “проте”, “і”). До того ж, вказуючи на той самий предмет, можна мати на 

увазі зовсім різні речі – ознаки предмета, які розкривають його суть. Так, 
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показуючи на “олівець”, особа може сказати “Це – олівець”, а також “Це – 

кругле”, “Це дерев’яне”, “Це – одне”, “Це – легке” і т. д. Звідси випливає, що 

остенсивні визначення завжди можна витлумачити двояко [33, с. 342–343]. Ще 

одна складність фіксування значення за чітко визначеним предметом пов’язана 

з т. зв. явищем сімейних схожостей (подібностей). Наприклад, вирази “могти” і 

“бути в стані” іноді описують ті самі характеристики певного предмета. 

Безперечно, в них наявний елемент передбачення, опису стану чогось як умови 

його поведінки надалі, повідомлення про попередні здобутки, на основі яких і 

зроблено відповідний висновок [34, с. 270]. 

Одним з важливих завдань, які ставив перед собою Л. Вітґенштайн, 

вивчаючи буденну мову, було лінгво-філософське дослідження особливостей 

ментальних станів (свідомості), які виявляють, вживаючи відповідні мовні 

вирази. Наприклад, окремими ментальними станами можна вважати розуміння 

чогось чи коли щось просто мається на увазі. Здатність розуміти знаки, 

тлумачити їх чи загалом процес мислення, за задумом Л. Вітґенштайна, 

органічно притаманні мовній діяльності. А оперування знаками є її 

неорганічною частиною. Для того щоб зрозуміти, що властиво мові (органічно), 

тобто на рівні ментальних процесів, треба розпочати з вивчення найпростіших 

випадків вживання мови, які Л. Вітґенштайн називав мовними іграми і визначав 

як “форми мови, за допомогою яких дитина починає засвоювати вживання 

визначених слів. Дослідження мовних ігор є не що інше, як дослідження 

примітивних форм мови” [33, с. 358]. Відкинувши все зайве, можна віднайти 

чітку кореляцію між промовленими виразами мови і реакцією на них. Таку 

позицію в теорії пізнання і когнітивістиці визначають як логічний біхевіоризм. 

Хоча не завжди ці реакції легко відстежити дескриптивно, як це мав намір 

робити Л. Вітґенштайн за допомогою логіко-філософського інструментарію. 

Будь-які теоретичні редукції чи узагальнення лише ускладнять логічний аналіз 

дійсності, вираженої в мові, і сприятимуть появі метафізичних непорозумінь. 

На думку Л. Вітґенштайна, пояснення природи ментальних процесів 

треба редукувати до вивчення тих мовних засобів, що їх репрезентують. У 
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зв’язку з цим він зауважив, що “вираження віри, думки і т. д. – це лише 

речення; а речення мають смисл лише як член мовної системи; як один вираз 

усередині цілого числення” [33, с. 383]. Згідно з ним, навряд чи існують 

ментальні стани, які не є виражені в мові (як, власне, інструменті виразу 

внутрішніх переживань і думок). Особливості мовного вираження ментальних 

станів, на які звернуто небагато уваги в “Блакитній книзі”, детальніше 

проаналізовані у “Філософських дослідженнях”. Але ще раніше деякі з 

міркувань “Блакитної книги” Л. Вітґенштайн розвинув і в “Коричневій книзі” 

(як-от, ідею мовних ігор, дескриптивного характеру філософії, значення як 

вживання, явища сімейної схожості), в якій також сформулював низку нових 

ідей, що пізніше визначили осердя “Філософських досліджень” (зокрема, 

йдеться про критику августиніанської теорії значення, ідею дотримання 

правила) [34, с. 229–338]. 

Згідно з Л. Вітґенштайном, мова – це інтегральне поле функціонування 

різноманітних мовних ігор (див. аналіз у: [134, с. 171–179]). Треба зауважити, 

що він не прагнув чітко окреслити поняття мовних ігор і наголошував на 

багатозначності його змісту. Справді, мовні ігри – це і вживання слів з 

одночасним демонстративним вказуванням; і примітивні мови, які, за задумом 

автора, вживають у певних ситуаціях; і випадки, в яких називають предмети й 

повторюють за кимось слова; і розгляд мови і діяльності як певної сукупності, 

елементи якої очевидно, що є взаємопов’язані і взаємозалежні [134, с. 95]. 

Кожне з таких визначень, безперечно, потребує роз’яснень і уточнень. 

Наприклад, дитина, коли вчиться говорити, застосовуючи такі примітивні 

форми мови, не стільки навчається мови, як привчається до неї у різноманітних 

комунікативних ситуаціях. Примітивні мови вивчають для розкриття механізму 

функціонування буденної мови, яка зазвичай складніша за них. Як приклади 

примітивних мов можна розглядати мови, що складаються з самих запитань і 

стверджень чи заперечень, мови, що складаються з наказів та рапортування в 

бойових умовах тощо. Мовні ігри виникають лише в певному мовному 

співтоваристві, в якому ми вживаємо слова лише на підставі визначених 



77 
 
синтаксичних, семантичних і прагматичних правил. Для уможливлення 

комунікації їх має дотримуватися більшість співрозмовників. Якщо ж хтось не 

дотримуватиметься цих правил (наприклад, навмисне спотворюватиме 

значення слів, недомовлятиме важливу інформацію, говоритиме неправду чи, 

просто, неправильно вправлятиметься у мовних іграх), то інші члени мовного 

співтовариства мають негайно засудити такі дії і виправити їх, тому що 

неправильний слововжиток когось одного становить потенційну небезпеку і 

шкідливість для решти носіїв мови. 

Мовних ігор потенційно безмежно багато, притому вони дуже 

різноманітні. З-поміж іншого до них належать накази, описування предметів, 

формулювання гіпотез, вигадування оповідок, співи, прикидання, лайка, 

молитва, прощання і т. д. [див.: 35, с. 101–102]. Формально ці види мовних ігор 

можуть бути однакові, але було б некоректно їх ототожнювати. Наприклад, 

ствердження “П’ять плит” і наказ “П’ять плит!” відрізняються способом 

вимовляння слів і їхньою роллю в мовній грі. Попри те, що значення змінюється 

від однієї гри до іншої, залишаються і спільні ознаки, – явища сімейної 

схожості (родинні подібності), які накладаються одні на одні, доповнюються, 

зіставляються тощо: “Ті подібності найкраще охарактеризувати словами 

“родинні подібності”, бо так поширюються одні на одних і схрещуються одні з 

одними різні подібності, що існують між членами родини: ріст, риси обличчя, 

колір очей, хода, темперамент і т. д., і т. д. – І я кажу: “ігри” утворюють 

родину” [35, с. 122]. Таке образне порівняння множини ігор з родиною 

виявилося вдалою аналогією, от тільки, щоб бути зрозумілим у пізній період 

творчості Л. Вітґенштайну часто доводилося висловлюватися метафорично, у 

такий спосіб порушуючи вимоги логічної точності до визначень. 

На думку Л. Вітґенштайна, функціонування мови не окреслене чітко 

визначеними правилами: одні мовні ігри змінюють інші, одні випадки 

вживання замінюють інші, інколи правила учасники спілкування витворюють 

безпосередньо у процесі самої гри. Тому безглуздо вважати, що значення слів – це 

тільки реальні предмети, визначені ментальні утворення. Наявність 
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багатозначних мовних виразів, синонімії, змінності значень засвідчує 

неможливість його редукції засобами формалізованого числення у звичному 

нам розумінні цього слова. Значення мовних виразів визначене особливостями 

контексту мовлення й не обмежене лише словом. Зважаючи на це, 

августиніанську концепцію значення (розуміння навчання мови як наочного 

навчання слів, здебільшого іменників, що мають чітко фіксовані референти, без 

врахування контексту й різноманіття мовних засобів), основні положення якої 

поділяли, зокрема, Р. Декарт, Б. Рассел чи й сам Л. Вітґенштайн у ранній період 

творчості, з погляду прагматики мови треба було відкинути. Л. Вітґенштайн, 

спростовуючи теорію значення Св. Августина, як зауважив Ґ. П. Бейкер, 

“цілиться у філософський міф, а не в невинне повсякденне уявлення про мову 

як діяльність, керовану правилами” [213, с. 43]. Звісно, таких “міфів” у 

філософії багато, і часом, спростовуючи одні з них, творили інші, тим паче, що 

на зміну формальним чітким мовним побудовам у лінгвістичній філософії 

з’явилося багато неформальних, нечітких, плюралістичних за суттю поглядів на 

природу мови. 

Мова – це живий організм, спосіб людського буття, невід’ємно 

взаємопов’язаний з нашими діями, оскільки, з одного боку, дії впливають на 

слова, а з іншого – слова визначають певний тип поведінки як реакцію на них. 

Тому не випадково Л. Вітґенштайн розкритикував штучну мову есперанто, 

висловившись так: “Есперанто. Почуття відрази, коли ми промовляємо 

винайдені слова з винайденими похідними складами. Слово холодне, позбавлене 

асоціацій, але все-таки виконує роль “мови”. Система суто письмових знаків не 

спричинила б такої відрази” [550, с. 52]. Звісно, таке міркування можна 

сприйняти як гіперболізоване, тому що есперанто використовують як розмовну 

мову у побуті, та й зрештою слова, які входять до її складу, чи правила 

граматики, взяті з практики вживання природних мов – романо-германських, 

грецької, латини тощо. 

Доцільно звернути увагу на те, що теми мови (насамперед буденної), 

мовних ігор, вживання мовних виразів, специфіки значення, і дещо рідше, 
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дотримання правила традиційно визначають як ключові для розуміння суті 

“Філософських досліджень”. Причиною тому був стрімкий розвиток 

лінгвістичної філософії й відповідно зростання інтересу до прагматики мови. 

Хоча, на мою думку, ключовою темою цього твору є проблема мовного 

вираження ментальних станів, яка, однак, вивчена дуже мало. І це попри те, що 

їй приділено багато уваги у цьому творі й уже у його передмові серед ключових 

проблем, над якими мав намір поміркувати Л. Вітґенштайн, виокремлені 

“поняття значення, розуміння, речення, логіки, основ математики, стану 

свідомості тощо” [35, с. 90]. За задумом автора “Філософських досліджень” 

через призму вивчення особливостей цього предметного поля досліджень 

можна ґрунтовно дослідити природу мови. 

Важливим питанням, що виникає в контексті вивчення мовних ігор, є 

питання їхньої кореляції з ментальними процесами. У цьому полягає ще одна 

відмінність від його ранніх філософських поглядів, зокрема розгляду мови як 

засобу віддзеркалення світу. Однак доцільно зауважити, що своїм міркуванням 

він уже не надавав такої чіткої форми як раніше. Наприклад, міркування 

Л. Вітґенштайна про ментальні процеси, які виникають під час шахової партії, 

викладені так: “… шаховий хід полягає не тільки в тому, що пересувають так і 

так фігуру по шахівниці, а також не тільки в думках і почуттях під час ходу 

того, хто його робить, а в обставинах, які ми називаємо “грати шахову 

партію”…” [35, с. 107]. Отже, щоразу звертаючи увагу під час гри на якусь 

шахову фігуру, виникають “характерні переживання”. Їх виражають за 

допомогою слів, природу зв’язку з якими і треба з’ясувати. Ще одним 

важливим психічним моментом, що передує мовленню, є образи пам’яті як 

певні взірці – мовні знаряддя (§ 56) [35, с. 117–118]. І справді, надаючи словам 

значень, з пам’яті виринають відповідні образи. Якщо їх забути, то, очевидно, й 

значення слова, зважаючи на нечітку фіксованість, буде втрачене. Звісно, їх 

можна означити й зафіксувати в словнику, проте й словник можна розглядати 

як розширення нашої пам’яті (свідомості). Міркуючи про значення слова 

“червоний”, Л. Вітґенштайн переконує, що воно (це значення) не є притаманним 
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речам, які називають червоними, а є в пам’яті. Не буде безпідставним 

припущення про те, що сутність його існування детермінована перебігом 

відповідної хімічної реакції. Без такого хімічного підґрунтя говорити про 

значення слів не доведеться, оскільки не можливо буде пригадати значення 

слова – як наслідок, і мовна гра не відбудеться. В нашій пам’яті збережено 

інформацію і про інші характеристики об’єктивних речей. Але як саме? Адже, 

наприклад, не так і просто зрозуміти, як відбувається зберігання в пам’яті такої 

характеристики, як форма листка. У § 73 “Філософських досліджень” їхній 

автор запитує: “…який вигляд мав би образ листка, що не показував би ніякої 

визначеної форми, а тільки те, що спільне для всіх форм листка” [35, с. 124]. У 

цьому ключі можна припустити, що в пам’яті збережені певні зразки – загальні 

схеми – які в конкретних ситуаціях (ураховуючи, зокрема, й аспект бачення) 

набувають своїх модифікацій. За будь-яких обставин форма конкретного листка 

має якось бути сумісна з загальною формою листка. 

На підтвердження важливості когнітивної проблематики у “Філософських 

дослідженнях” можна навести таке визначення філософії, яке Л. Вітґенштайн 

запропонував наприкінці § 109: “Філософія є боротьбою проти зачарування 

(Verhexung) нашого розуму засобами нашої мови” [35, с. 137]. Щоб з’ясувати, з 

чим має справу філософія, треба зрозуміти, що таке розум і мова, як вони 

взаємодіють між собою, що саме впливає на спотворення розуміння тощо. Так, 

засвідчити правильність розуміння інформації співрозмовником може його 

поведінка – реакція на почуте. Наприклад, якщо дитина вчиться рахувати і 

притому зазвичай не допускає помилок десятки-сотні разів, перелічуючи різні 

предмети, то вона, звісно, зрозуміла суть цього процесу, бо інакше – доведеться 

ще повправлятися. Адже особа правильно зрозуміла значення мовного виразу, 

якщо надалі правильно його застосовуватиме. Розуміння, як, зрештою, і інші 

психічні процеси (відчуття болю, слухання чи промовляння), має свою 

специфіку. Воно може несподівано виникнути чи зникнути, бути 

довготривалим чи короткотривалим, глибоким, як у експерта, чи поверхневим, 

як у новачка. Розуміння виникає раптово, коли на думку спадає певне знання, 
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що треба застосувати у конкретній ситуації. Хоча дослідити специфіку 

розуміння й решти психічних (ментальних) процесів, лише дескриптивно 

перерахувавши їхні ознаки, складно, та, як можна зробити висновок на підставі 

аналізу тексту “Філософських досліджень”, украй важливо. Саме проблемі 

пояснення засобами мови сутності психічних станів (чи принаймні розкриттю 

взаємозв’язку мови і психічних станів й у перспективі дослідженню сутності 

останніх) Л. Вітґенштайн фактично присвячує 200-ті – 600-ті параграфи 

“Філософських досліджень” і частково другу частину цього твору [35, с. 170–

310]. На мою думку, акцентування на інших проблемах – дотриманні правила, 

буденній мові чи конкретних мовних феноменах – не настільки визначальне. 

Міркуючи про взаємовідношення слів і почуттів, у § 244 Л. Вітґенштайн 

запитує: “Яким чином слова стосуються почуттів?... як людина пізнає значення 

назв почуттів?” [35, с. 177]. Одним з таких слів, що позначають певні ментальні 

стани, є “біль”. Як варіант, відповіді на поставлене запитання, автор 

“Філософських досліджень” припускає, що слова заступають (не відтворюють) 

почуття. Звісно, загадкою залишатиметься те, наскільки у людей будуть 

однакові почуття. Як люди відчувають біль і якими критеріями 

послуговуються, щоб його ідентифікувати? Чи можна співставити емоції і 

почуття двох різних людей? Адже можна припустити, що той же “червоний” 

колір люди сприймають по-різному (на що впливає контекст ситуації, фактор 

часу, психоемоційний стан). Щоб вирішити цю проблему, на думку 

Л. Вітґенштайна, потрібно проаналізувати поведінку людини. У зв’язку з цим він 

пише: “Пам’ятаймо, в поведінці є певні критерії того, що хтось не розуміє 

слова: що воно йому нічого не промовляє, що він не знає, куди його приткнути. 

І критерії того, що він правильно розуміє слово” [35, с. 183]. А втім, все одно 

невирішеним буде питання щодо того, чи завжди вдасться витлумачити 

поведінку коректно, оскільки іноді й самі люди реагують неоднозначно. Крім 

того, в певних ситуаціях люди можуть імітувати поведінку, неправильно її 

описувати, не довіряти своїм відчуттям, самонавіювати собі те, чого насправді 

немає, ставити під сумнів істинність власних висновків-думок тощо. Навіть 



82 
 
запропоноване Л. Вітґенштайном міркування про те, що біль відчуває не тіло, а 

людина локалізовано у своєму тілі (§ 286) [35, с. 186–187], породжує запитання, 

що таке людина? 

Лінгвістичний аналіз засвідчує, що ті самі психічні почуття можна 

виражати різними фразами. Наприклад, можна сказати “Тепер у мені 

відбувається психічний процес згадування, що…”, а можна й так: “Тепер я 

згадую, що…”. Зміст обох висловлювань, фактично, той самий. Важливо 

розуміти, що коли щось висловлюють, то попередньо відбувається психічний 

процес думання. За допомогою слів виражають думки, що й надають їм змісту. 

Л. Вітґенштайн зауважує: “Думання – це вже щось із психічної сфери. Але й 

щось особисте! Це щось невідчутне, яке можна порівняти лише з самою 

свідомістю” [35, с. 201]. Після сприйняття якогось повідомлення в свідомості 

людини можуть виникнути найрізноманітніші психічні стани і процеси, які 

надалі виражають по-різному, зокрема й словами. Саме на вживанні слів, згідно 

з Л. Вітґенштайном, дослідникам треба зосередити увагу. Тому, наприклад, 

важливо досліджувати особливості використання слова “уявлення” чи 

“думання”, а не самі уявлення чи процес думання. Втім, і цього може бути 

недостатньо, що Л. Вітґенштайн чітко усвідомлював, хоча й суттєво не 

розвивав відповідної ідеї. Згодом, як відомо, представники аналітичної 

філософії (як-от Дж. Серль, який поступово перейшов від досліджень у царині 

мовленнєвих актів до формулювання концепції біологічного натуралізму) стали 

ґрунтовно вивчати особливості свідомості. У самого Л. Вітґенштайна були 

лише окремі міркування з цього питання. Наприклад, він розрізняв свідомість і 

процеси, що відбуваються у мозку, висловлюючи таку думку: “Почуття 

нездоланної прірви між свідомістю та процесом у мозку: як воно так виходить, 

що це не відбивається на наших міркуваннях про щоденне життя?” [35, с. 211]. 

Таку ж прірву можна вгледіти між мовою, витлумаченою як сукупністю знаків, і 

свідомістю (психічним), яку розуміють як осередок значень (див., напр., його 

міркування на прикладі про те, де міститься значення знака “→”, у § 454 

“Філософських досліджень” [35, с. 219–220]). Між собою знаки можна 
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поєднувати як завгодно, незважаючи на те, чи отримаємо ми висловлювання, 

позбавлені смислу, чи ні. Щоправда, не можна створити позбавлені смислу 

уявлення, оскільки їх мислять, а все мислиме – має сенс. Проте не завжди те, що 

мислять, відповідає наявному в дійсності стану справ. Л. Вітґенштайн у § 624 

[35, с. 247] наводить приклад із дією електричних струменів на мозок людини, 

від чого у неї може виникнути ілюзорне враження (переживання), що вона 

піднімає і опускає свою руку. Ця людина може про них упевнено повідомити 

іншим, але всім буде зрозуміло, що це не більше, ніж омана. Загалом слова і 

переживання, що їх супроводжують, збережені в нашій пам’яті. Іноді можна 

забути промовлені раніше слова, але не мету (намір, інтенцію), яку при тому 

ставили – вона може залишиться у спогадах (§ 648) [35, с. 251]. Зрештою, буває 

і навпаки – люди пам’ятають слова, але відтворити ті емоції, які при тому 

переживали чи хотіли виразити, уже не можна. 

Також Л. Вітґенштайн чітко розуміє, що значення слів не треба плутати з 

переживаннями, які супроводжують вимовляння цих слів. Зі свого боку, смисл 

речення не тотожний сукупності відповідних переживань. Залежно від контексту 

слова можуть набувати різних значень. До того ж, контекстом промовляння уже 

завчасу визначено, наскільки в ньому будуть доречні ті чи інші слова. 

Вираження своїх думок супроводжене і певними діями, оскільки 

“"внутрішньому процесові" потрібні зовнішні критерії” [35, с. 239]. За 

відповідними реакціями у відповідь на промовлені висловлювання можна 

судити, яких значень їм надають. Слова і дії взаємопов’язані і взаємозумовлені, 

оскільки слова можуть бути відповіддю, зумовленою певними діями, а дії – 

відповіддю на певні слова. Звісно, не так і просто зрозуміти, як виявляють у 

поведінці відповідні почуття, наприклад, почуття впевненості (§ 580) [35, 

с. 239]. Складність є й з вираженням внутрішніх переживань за допомогою слів. 

Щоб щось сказати, треба розуміти, що говориш, що пресупозиційно означають 

відповідні слова. Наприклад, коли повідомляють про брак сновидінь уночі, то 

уже заздалегідь розуміють, що таке “сновидіння”, коли і як вони бувають тощо 

(§ 448) [35, с. 218]. Якщо узагальнити, то можна зробити висновок, що взагалі, 
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щоб щось сказати, треба щось до того було розуміти, хоча й не обов’язково про 

те, що говориш. 

Окремо виникає питання про те, що саме розуміють інші істоти. Не 

зрозуміло, якою є їхня свідомість, як саме вони переживають ментальні стани 

чи сприймають інформацію. Л. Вітґенштайн звертав увагу на те, що багато 

почуттів (як-от розлюченість, боязнь, сум, веселість) характерні для поведінки 

тварин. Притому такі почуття і не потребують словесного вираження. Але чи 

розумітиме, наприклад, собака, що таке післязавтра і що означає сподіватися на 

те, що саме післязавтра з’явиться його господар. Мовні ігри, в яких люди 

успішно застосовують подібні мовленнєві конструкції, притаманні лише 

їхньому способу життя і не досяжні розумінню інших відомих нам істот [35, 

с. 259]. Однак і самі люди можуть розуміти сприйняту інформацію по-різному, 

що залежить не лише від набутого досвіду, а й від аспекту бачення [35, с. 274–

275]. Відомо чимало зображень, дивлячись на які, можна сприймати різні 

обриси. Змінюючи аспект бачення, особа як суб’єкт сприйняття змінюватиме і 

свої переживання. Наприклад, (1) голова качко-зайця Джестрова з одного 

ракурсу може видатися головою качки, з другого – головою зайця (“миттєвий 

погляд”), а розглянута як єдине ціле – одночасно і тим, і іншим (“постійне 

бачення”) [35, с. 275]; (2) схематично зображений трикутник може видатися 

трикутним отвором, клином, горою, стрілою, половиною прямокутника тощо 

[35, с. 281–282]; (3) фігура подвійного хреста також може бути потрактована 

двояко: і як чорний хрест на білому фоні, і як білий хрест – на чорному фоні. 

Звісно, щоб побачити будь-яку з цих речей, важливо уже заздалегідь знати, як 

вони виглядають. 

Наприкінці “Філософських досліджень” Л. Вітґенштайн так міркував про 

можливість дослідження свідомості: “Якщо утворення образів можна пояснити 

природними фактами, то, може, нас повинна цікавити не граматика, а те в 

природі, що лежить в основі їхнього утворення? – Цікавить нас, мабуть, і 

відповідність понять дуже загальним фактам природи. (Таким, яких ми через 

їхню загальність здебільшого не помічаємо). Але наше зацікавлення не 
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переходить на ці можливі причини утворення образів; ми не вивчаємо 

природознавства…” [35, с. 309]. Втім, у зв’язку зі своїми лінгво-філософськими 

зацікавленнями в останні роки життя і переконанням, що “ціла хмара філософії 

конденсується в краплинку науки про граматику” [35, с. 302], Л. Вітґенштайн 

чітко не дослідив особливості екстралінгвістичної проблематики (зокрема й 

проблему свідомості) [142]. 

Ідею дослідження мовних засобів, які використовують для вираження 

ментальних станів, розвинули в лінгвістичній філософії. Втім, за допомогою її 

засобів більше уваги звертали саме на лінгвістичний аспект справи й переважно 

описували особливості функціонування мови, а не пояснювали механізми 

їхньої генези. Тому отримавши популярність у 50–60-х роках ХХ ст., ідеї 

лінгвістичної філософії стали поступово занепадати, хоча ідеї самого 

Л. Вітґенштайна отримали розвиток у низці аспектів – зокрема, таких: 

1) біхевіористському. Зокрема, для Г. Райла було важливо 

продемонструвати, що свідомі дії є не просто набором ментальних якостей, а 

здатністю практично їх застосовувати в різних мовних іграх. Він особливу 

увагу приділяв лінгвістичному аналізу значень слів, що виражають прояви 

свідомості. Й зробив висновок, що неправильні уявлення про свідомість 

(психіку), які обґрунтовані в дуалізмі, є результатом неправильної категоризації 

сутностей засобами мови. Уточнюючи значення слів, можна позбутися т. зв. 

догми привиду в машині (субстанціоналізації свідомості) [див.: 467, с. 11] й 

аналізувати уже не ментальні процеси, а поведінку людини. А от Дж. Віздом, 

аналізуючи мовні засоби вираження поведінкових реакцій, доповнив ідеї 

Л. Вітґенштайна. Він закликав не ускладнювати розуміння мови надмірною 

логізацією і заплутаною термінологією [547, с. 36]; 

2) аналітичному. Детальний аналіз мовних засобів вираження 

ментального значною мірою під впливом Дж. Віздома запропонував Дж. Остін. 

Він мав намір редукувати дослідження свідомості до вивчення мовних форм 

вираження людських знань. Дж. Остін аналізував різні випадки вживання слів, 

хоча й розробив власну термінологію, відмінну від застосовуваної 
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Л. Вітґенштайном [205]. На розробленні аналітичної методології – задля 

перевірки правдивості інформації (зокрема, вираження екзистенції) й 

уточнення значення слів природної мови – наголошував представник 

Віденського гуртка Ф. Вайманн [532]; 

3) проблемі дотримання правила. У зв’язку з аналізом “Філософських 

досліджень” Л. Вітґенштайна між С. Кріпке, з одного боку, й Ґ. П. Бейкером і 

П. М. С. Гакером, з другого, розгорілася відома дискусія, яку окремо 

проаналізуємо у підрозд. 2.5; 

4) історико-філософському. Треба зауважити, що Ґ. П. Бейкер і 

П. М. С. Гакер вважали, що для коректного розуміння філософії 

Л. Вітґенштайна треба уважно в історико-філософській площині осмислювати 

його творчий доробок [20]; 

5) соціальному. П. Вінч у праці “Ідея соціальної науки і її відношення до 

філософії” (1958) застосував аналіз буденної мови у сфері соціальних явищ. Він 

використовував ідеї Л. Вітґенштайна (поняття мовних ігор, форм життя, 

значення правил у процесі виконання дій, неможливості індивідуально 

дотримаватися правила тощо), наголошуючи на важливості їх коректних 

інтерпретацій [544]; 

6) психологічному. Як відомо, Дж. Віздом поєнував аналіз буденної мови 

з психоаналізом [547], а Р. Гаррé розробляв концепцію лінгвістичного 

натуралізму, критично поставившись до ідеї наявності онтологічного статусу у 

сфери внутрішнього світу людини, яку можна було б розглядати за межами 

мовленнєвих актів [329]; 

7) логічному. Ідею мовних ігор використав Я. Хінтікка використав при 

розробленні теоретиком-ігрової семантики, результати якої згодом знадобилися 

йому для побудови незалежно-сумісної логіки першого порядку [335]. 

Аналогічно й у теоретико-модельній семантиці С. Кріпке (семантиці можливих 

світів) мовні ігри доречно витлумачити як описи можливих світів [366–367]; 

8) когнітивному. Цей аспект можна виокремити, аналізуючи проблему 

свідомості, якій багато уваги значною мірою під впливом розробленого 
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Л. Вітґенштайном лінгвістичного аналізу ментальних станів приділяли Г. Райл 

[467] і Дж. Остін [205]; 

9) онтологічному. Наприклад, для С. Гемпшира було важливо 

проаналізувати проблему існування й продемонструвати, що є щось “поза 

межами простого опису мого існування” [322, с. 192]. Тобто важливо розуміти, 

що за межами мови є дещо відмінне від неї, а саме: реальність; 

10) етичному. Той самий С. Гемпшир розвинув ідеї Л. Вітґенштайна у 

сфері етики, аналізуючи мовні практики як підґрунтя терміносистеми етичних 

теорій [323]. А от Р. М. Геар аналізував особливості мовного вираження моралі 

і її принципів, які, на його думку, мають об’єктивний статус [324]. 

Загалом у межах кожного з цих аспектів прихильники методології 

лінгвістичного аналізу Л. Вітґенштайна здебільшого досліджували мовні засоби 

вираження ментального, але не його саме [див. також: 135, с. 15]. Зацікавлення 

прагматичним аспектом мови потребує окремого категоріального аналізу, що й 

буде зроблено далі перед тим, як здійснити перехід до вивчення проблеми 

свідомості в аналітичній філософії. 

 

 

Висновки до розділу 1 

Аналітична філософія на сучасному етапі свого розвитку низкою 

особливостей відрізняється від традиційної. Зокрема розширилися її 

географічні межі – все більше нею цікавляться не лише в Англії чи США й 

загалом англомовному світі. Вона набуває популярності й на європейському 

континенті – в Скандинавських країнах, Франції, Німеччині, Польщі, Україні. 

Змінилися уявлення про її передумови становлення, хронологію. Дослідники 

стали вважати, що на формування основ аналітичної філософії вплинули не 

лише творчі знахідки Дж. Е. Мура, Б. Рассела чи Л. Вітґенштайна, а й Ґ. Фреґе, 

представників Львівсько-Варшавської логіко-філософської школи тощо. До 

того ж, в аналітичній філософії, окрім тем реальності і мови, якими особливо 

цікавилися на початках, сьогодні вивчають і теми свідомості, інформації, 
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зокрема й штучного інтелекту. Мислителі навчилися застосовувати 

аналітичний метод в низці нових предметних сфер – як-от історії, релігії, 

політиці, праві. Все це розширило й методологію сучасної аналітичної 

філософії. Окрім методів логічного і лінгвістичного аналізу, у ній стали 

застосовувати методи мисленнєвого експерименту, екстраполяції, 

концептуального аналізу, конвергенції. 

Зміни в аналітичній філософії були зумовлені поступовим занепадом 

формалістського підходу до мови, в межах якого розвивали лише синтаксис і 

семантику. Внаслідок доведення теорем про неповноту формальних систем 

К. Ґьоделем, становлення ідей некласичної логіки, під впливом розвитку 

лінгвістичного структуралізму й семіотики змін зазнала й сама аналітична 

філософія. У ній все частіше стали цікавитися виражальними можливостями 

природної мови. Одним з перших цю ідею розвинув Л. Вітґенштайн у пізній 

період творчості. Значною мірою завдяки його зусиллям відбувся прагматичний 

поворот в аналітичних дослідженнях. 

Л. Вітґенштайн у “Філософських дослідженнях” не лише зосередився на 

вивченні природної мови (мовних іграх, явищі сімейної схожості, проблемі 

дотримання правила, концепті значення як вживання), а й здійснив 

лінгвістичний аналіз понять, в яких виражають ментальні стани. У такий спосіб 

він наблизився до вивчення свідомості, хоча й розумів, що філософське 

осмислення цього феномену потребує наукового обґрунтування, а стан справ у 

тогочасній нейронауці не давав можливості робити належно аргументовані 

висновки. Крім того, потрібно було ще дослідити прагматичний аспект мови, 

тобто з’ясувати особливості відношення між мовою і її користувачем (його 

знаннями, намірами і переконаннями, контекстом ситуації, відповідними 

пресупозиціями тощо), а вже тоді наблизитися до дослідження свідомості як 

передумови мовленнєвих актів, і загалом мови як такої. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ МОВИ З ПОГЛЯДУ 

ПРАГМАТИКИ 

 

Цей розділ присвячено історико-філософському дослідженню особливостей 

сучасної аналітичної філософії в контексті прагматичного повороту, зокрема, 

осмисленню метафізичних знань у неопрагматизмі, категоріальному аналізу 

змісту понять істини, референції, смислу і значення, а також проблемі 

дотримання правила (the rule-following problem). Задля якнайґрунтовнішого 

аналізу і забезпечення цілісності дослідження насамперед у першому підрозділі 

важливо продемонструвати, що зацікавлення прагматикою мови уможливило 

реабілітацію метафізичної проблематики в концепції неопрагматизму, яку 

започаткував В. В. О. Куайн і продовжили його учні, зокрема, Д. Девідсон. 

Сьогодні ж застосування аналітичної методології в царині метафізики стало дуже 

актуальним, й дало змогу налагоджувати діалог між аналітичною філософією і 

провідними напрямами континентальної філософії. У другому підрозділі, 

розбивши всю множину прагматичних концепцій істини на інтесуб’єктивні, 

процедурні, ситуативні, когерентні і дефляційні, особливу увагу присвятимо саме 

історико-філософському аналізу ідей дефляціонізму і виявимо їхні основні 

недоліки. У третьому підрозділі задля всебічного розгляду прагматичного аналізу 

референції, виокремимо його лінгво-філософський, когнітивний, соціально-

каузальний, психофізичний та інтегральний аспекти. А от прагматизацію 

дистинкції смислу і значення, якій присвячено четвертий підрозділ, простежимо в 

контексті ідей лінгвістичної філософії, інтенціоналізму, градуалізму і 

концептуалізму. Окремо, у п’ятому підрозділі, буде досліджено наявні в 

літературі способи вирішення проблеми дотримання правила (парадоксу 

скептика), що виникає у зв’язку з дослідженням стабільності значень мовних 

виразів, і запропоновано її власне вирішення. 
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2.1. Можливість постання метафізичної проблематики: 

неопрагматистський підхід 

 

Розвиток аналітичної філософії в середині ХХ ст., особливо зважаючи на 

вивчення прагматичного аспекту мови, зумовив зростання зацікавлення 

метафізичною проблематикою, якою до того представники цього напряму 

філософської думки зазвичай нехтували або ж просто критикували. Річ у тім, 

що ранні філософи-аналітики зосередили увагу на дослідженні реальності і 

були переконані, що його можна провести об’єктивно, апелюючи до фактів 

досвіду. Практична користь від метафізичних знань була дуже сумнівна. Як 

доводив Р. Карнап, такі знання з погляду логіки позбавлені смислу, ґрунтовані 

на двозначностях і суперечностях. Він писав: “Якщо висловлювання взагалі про 

щось повідомляє, то саме про емпіричні факти” [234, с. 236]. Утім, наскільки б 

категоричним не був у своїх висновках Р. Карнап, розвиток аналітичної 

філософії засвідчив, що низка важливих метафізичних проблем у ній все одно 

наявна. Наприклад, знання, що не виражені в мові, чи які не можуть бути в ній 

виражені; загальні теоретичні поняття, які надміру віддалені від емпірії, але які 

є необхідною концептуальною підставою побудови будь-якої наукової теорії. 

Можливість метафізики виникала у процесі дослідження першопринципів мови й 

тоді, коли прагнули встановити відношення між мовою і реальним світом. 

Зрештою, щоразу як представники аналітичної філософії розширювали 

предметне поле досліджень й звертали увагу на традиційні проблеми філософії, 

які на початках не завжди були об’єктом їхньої уваги, виникало небезпідставне 

запитання щодо значення метафізичних знань. 

Щоправда розуміння метафізики в аналітичній філософії було 

неоднозначним. У ній вбачали (1) те, що перебуває за межами виражальних 

засобів мови; (2) обґрунтування необхідності універсалій (загальних понять); 

(3) дослідження тем, яких уникали логічні позитивісти; (4) аналіз первинних 

засад мови, її можливостей, відношення до світу й людини тощо. 
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Уперше ідеї метафізики став розвивати американський мислитель-

неопрагматик В. В. О. Куайн [441; 444–445] (1908–2000), згодом їх розвинули і 

популяризували Д. Девідсон [260], Б. Страуд [502], Г. Прайс [433], М. Д. Лоукс 

[396] та ін. До того ж, затребуваними сьогодні серед дослідників є концепції 

дескриптивної метафізики П. Ф. Стросона [506], фізикалістської метафізики 

Д. Армстронґа [див., напр.: 199, с. 365–366], модального реалізму Д. К. Льюїса 

[380] й “реалізму з людським обличчям” Г. Патнема [110]. На них усіх вплинули 

ідеї неопрагматизму В. В. О. Куайна, що стали спробою синтезу ідей 

американського прагматизму, започаткованого Ч. С. Пірсом [див.: 140, с. 39], з 

одного боку, й аналітичної філософії, з другого. 

Високо оцінюючи потенціал логічної методології у вирішенні логіко-

філософських питань, В. В. О. Куайн задумувався і над можливістю її науково 

обгрунтованого застосування в царині метафізики. А все тому, що з погляду 

прагматизму, якщо певний абстрактний конструкт метафізичного штибу є 

корисним для розвитку наукової теорії, то його відкидати не доцільно. Не 

дивно, що В. В. О. Куайн, як уже було зазначено [159], вбачав, що сфера логіки 

є ширшою, ніж сфера застосування буденної мови, окреслена граматичними 

правилами. Отже, якщо розглянути метафізичні знання як позамовні, то вони 

можуть виявитися не позбавленими логіки. Завдяки логічному обґрунтуванню 

істини аналіз має стосунок до світу фактів, об’єктивної реальністі. Логіка не 

підвладна мові. Можна створити багато різних мовних систем і запропонувати 

безліч їхніх інтерпретацій, але це не може вплинути на перегляд логічних істин. 

“Логічна теорія, – писав В. В. О. Куайн, – незважаючи на її сильну залежність 

від обговорювання мови, вже є переважно зорієнтованою на світ, а не на мову; і 

це пов’язано з предикатом істини” [442, с. 97]. За такого підходу, очевидно, 

неможливо за допомогою простого лінгвістичного аналізу елімінувати 

метафізику з наукової теорії, оскільки розуміння світу не буде редуковане до 

простого осмислення емпіричних фактів і їхньої репрезентації засобами мови. 

Тому завжди щось залишатиметься невимовним. Зі свого боку, ті знання про 

світ, які ми здатні осягнути, можуть бути уміщені в межах певної 
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концептуальної схеми [441]. Цю схему доцільно розглядати як певну множину 

теоретичних положень, за допомогою яких люди моделюють свої уявлення про 

навколишню дійсність. Жодне дослідження неможливе без використання деякої 

концептуальної схеми, яка й визначає онтологічну структуру й мала б бути 

виражена за допомогою термінів екстенсіональної логіки. (Цікаво, що А. Пап 

[109], розвиваючи думку про важливість понять концептуальної схеми й 

відповідно певного практичного контексту вживання мови, робить залежним від 

них поняття істини, у такий спосіб підпорядковуючи семантику мови – її 

прагматиці). 

Загалом концептуальні схеми бувають двох видів: фізикалістська і 

феноменологічна. Перша (фізикалістська) – редукує властивості і відношення 

між предметами об’єктивної дійсності до відповідних чуттєвих даних і 

сприйняттів, друга (феноменологічна) – допускає функціонування в межах 

теорій, що описують наш досвід, не лише винятково фізикалістських понять, а 

й понять іншої природи, як-от класів, властивостей вищого порядку, 

арифметичних чисел тощо). Обидва види концептуальних схем критично 

оцінюють можливості одна одної. Наприклад, для фізикалістської 

концептуальної схеми метафізична онтологія в дусі Платона – це міф. Зрештою, 

для феноменологічної концептуальної схеми “онтології фізичних об’єктів і 

математичних об’єктів є міфами” [441, с. 18]. Як відомо, В. В. О. Куайн не став 

прихильником жодної з цих схем, що пояснюють природу навколишньої 

дійсності й розкривають специфіку онтології речей. Та чи інша схема формує 

теоретичний каркас певної наукової теорії, яка й дає відповідь на запитання, що 

конкретно існує. І робить це, на думку В. В. О. Куайна, дуже просто: “Бути – 

означає бути значенням зв’язаної змінної” [441, с. 15]. Потрібно пояснити, що 

зв’язана змінна є елементом теорії, який можна квантифікувати. Тобто її 

значеннями є визначені реальні об’єкти, які й описує ця теорія. Сама теорія 

визначає, чи може в її межах бути певний предмет (конкретний чи 

абстрактний). І це попри те, що інша теорія може заперечувати наявність 

подібних предметів. Звісно, у цьому разі одних лише заперечень замало – 
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потрібна чітка аргументативна база. Втім, коли вже ми оперуємо кванторними 

змінними, то саме існування є субстанціальною ознакою, що міститься в знаці 

квантора (виразах “всі”, “деякі”). Наприклад, у частковостверджувальному 

висловлюванні “Деякі лебеді, що є чорними, існують”, знак квантора “деякі” 

уже містить інформацію про існування лебедів. Так на теоретичному рівні 

приймають існування сутностей з відповідною ознакою. Однак, щоб не 

виникало парадоксу існування (наприклад, тверджень “Єдинороги існують”), не 

треба змішувати значення і позначення. Значеннями слів є реальні сутності, а 

позначати можна які завгодно предмети, зокрема, вигадані. Однак теорія має 

внести роз’яснення щодо змісту цих слів (як варіант, визначити їх за допомогою 

інших термінів, що відповідає підходу теорії дескрипцій Б. Рассела), і стане 

зрозуміло, чи можуть вони входити до універсуму підкванторної змінної, чи ні. 

Важливо уточнити, що суперечності можуть виникати не лише при 

зіставленні двох теорій, але й у межах різних інтерпретацій тієї самої теорії. Річ 

у тім, що теорія – це лише сукупність логічних і дескриптивних знаків, значення 

яким надають самостійно, у такий спосіб визначаючи предметну область 

зв’язаних знаком квантора змінних. За нових значень (екстенсіоналів) теорія 

отримає нову модель і набуде нового змісту. Якщо з її допомогою вдасться що-

небуть пояснити в дійсності, то її можна прийняти за основу. Теоретична форма 

сама по собі не вказує на те, чи в цій теоретичній моделі відображено реальний 

стан справ. В цьому разі маємо справу з онтологічним релятивізмом і явною 

критикою методології реалізму. Навіть поняття значення стає зайвим, оскільки 

нічого більше, ніж правила оперування назвами речей, воно не повідомляє. Як 

зауважив неопрагматик Т. Рокмор, “ми ніколи не зможемо порівняти уявлення 

про незалежну реальність із самою незалежною реальністю” [121, с. 89]. Отже, 

звідси випливає, що в неопрагматизмі відбувся відхід від реалізму і зближення 

з ідеалізмом. Маючи певну теорію, реальність можна буде виснувати з її 

основних положень, адже знаки (зокрема й мовні) є лише формою, зміст для 

якої ми надаємо самі. 
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Обґрунтовуючи онтологічну відносність наукових теорій і акцентуючи 

увагу на проблемі існування об’єктів, В. В. О. Куайн послідовно критикував 

емпіризм з його перманентним апелюванням до даних чуттєвого досвіду як 

єдиного доречного критерію істинності знань. Ця критика вилилася в логічне 

спростування двох ідей, названих ним “догмами емпіризму” [444]. Перша з цих 

ідей стосувалася спростування поділу на аналітичні і синтетичні істини, або ж, 

як зауважив Б. Страуд, того, “що існує дещо пізнаване а priori або цілковито 

незалежне від нашого досвіду” [502, с. 68]. Такий розподіл здійснювали логічні 

позитивісти. Зокрема, М. Шлік у “Фундаменті пізнання” (1934) писав про 

судження спостереження й аналітичні [472]. Хоча ідея такої дистинкції не нова. 

Аналітичні (як апріорні) і синтетичні (як апостеріорні) судження розрізняв 

І. Кант у “Критиці чистого розуму” (1781) [74, с. 133–137]. Ще раніше подібну 

ідею сформулював Ґ. Ляйбніц у “Нових досвідах про людське розуміння” 

(1704). У нього наявна дистинкція істин розуму й істин факту. Перші з них 

“вочевидь, повторюють тільки те саме, не повідомляючи нам нічого нового” 

[93, с. 369], а другі – “це внутрішній безпосередній досвід” [93, с. 374]. Іншими 

словами, суть цього розподілу полягала у фіксуванні в межах аналітичних 

суджень висновків, отриманих логічно на підставі аналізу значень термінів, а в 

межах синтетичних суджень просто зафіксовані фактичні дані. 

Критикуючи цю популярну в філософії ідею розподілу на аналітичне–

синтетичне, В. В. О. Куайн спершу звернув увагу на те, що з-поміж аналітичних 

істин треба розрізняти логічні й синонімічні. У першому випадку істинність 

суджень визначена формально, а не змістовно; у другому – завдяки 

недоведеному констатуванню синонімії суб’єкта і предиката у висловлюванні. 

Відмінність між цими двома видами аналітичних істин чітко зрозуміла на 

прикладі таких двох суджень: 1) “Ніхто з неодружених чоловіків не 

одружений”; 2) “Жоден холостяк не одружений”. Перше з них – приклад 

аналітичної істини, оскільки у ньому предикат судження повторює його 

суб’єкт. Формально вони обидва тотожні. Діючи за цим принципом, можна 

навести безліч інших аналогічних суджень, які, зрештою, нічого нового нам не 
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повідомлятимуть, крім того, що обсяг поняття, яке є суб’єктом судження, є 

тотожний сам собі. Якщо ж розглянути друге судження, то у ньому 

стверджується, що поняття “холостяк” і “не одружений” синонімічні. Таке 

припущення не є самоочевидною істиною. Ймовірно, ці терміни й позначають 

той самий об’єкт, але чи мають вони той самий смисл, тобто чи збігаються їхні 

конотат (смисл) і денотат (значення), ще потрібно з’ясувати. Треба зауважити, 

що подібне розрізнення, як відомо, на прикладі “ранкової зорі” і “вечірньої 

зорі” обґрунтовував свого часу ще Ґ. Фреґе [175, с. 231], вказуючи, що денотат 

цих термінів спільний (планета Венера), а конотати стосуються різних систем 

відношень – відповідно “ранкової” і “вечірньої”. Зі свого боку, В. В. О. Куайн, 

довівши, що “дефініція не є лексикографічною реєстрацією синонімії” [цит. за: 

120, с. 709], більше не розглядав її як обґрунтування. Синонімічні дефініції 

попередньо треба перевірити і пояснити. До них не виникне запитань лише у 

мові науки за умови, що певний набір символів (фразу, частину тексту) 

замінять коротшим [див. також: 134, с. 267]. Але якщо така мова буде 

формалізована як належить, то дихотомія “аналітичне–синтетичне” у ній 

взагалі не виникне. 

Треба зауважити, що подібні думки щодо аналітичних суджень наявні в 

одного з перших неопрагматиків А. Папа. Причину неправильності поділу на 

необхідні і випадкові судження він вбачав у міркуваннях І. Канта, 

стверджуючи, що: “Кантівське визначення поняття аналітичного справедливо 

вважають відповідальним за наявне непорозуміння в цьому питанні, оскільки 

воно свідчить про єдиноможливе визначення цього поняття” [109, с. 17]. 

Насправді такий розподіл нечіткий, а саме поняття чистого досвіду, 

відмежованого від емпірії, – дуже умовне. Можливо, дещо умовним буде 

проведення чіткої демаркаційної лінії між сферами фізичних і метафізичних 

сутностей. Перша з них завжди апелює до фактів безпосереднього 

(емпіричного) досвіду. У межах другої – такої потреби не виникає, проте й у 

ній наявні осмислені висловлювання. Щоб це довести, спершу потрібно 

обґрунтувати невиправданість вимоги редукції усіх висловлювань до 
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емпіричних. Ця вимога – радикальний редукціонізм – це друга догма 

емпіризму. В кожній науковій теорії наявні судження, що становлять її ядро 

(фундаментальні принципи й положення) і периферію (емпіричний досвід). 

Ядро наукової теорії лише опосередковано пов’язане з емпіричними даними з 

периферії в межах єдиної прагматично обґрунтованої концептуальної схеми. 

Але всі судження (а не лише емпіричні), що формують наукову теорію, мають 

значення. Звісно, безпосереднім “стимулом” для утворення значення, згідно з 

В. В. О. Куайном, є дані з периферії, зафіксовані в “твердженнях 

спостереження” [445]. Його теорія значення явно біхевіористська, про що 

Дж. Реале і Д. Антисері висловилися так: “Біхевіористська теорія значення (для 

Куайна як і для “пізнього” Вітґенштайна, значення слів і виразів залежить від 

їхнього мовного використання спільнотою) тепер пов’язана з принципом 

невизначеності перекладу і втечею від конотатів, що означало різку критику 

семантичного платонізму” [120, с. 711]. Однак наявність досвідного стимулу, 

що визначає значення, ще не гарантує, безпомилковості його інтерпретації (й 

подальшої поведінки як реакції у відповідь). 

Для доведення тієї думки, що не завжди можна чітко зрозуміти у 

біхевіористичний спосіб значення невідомого слова, навіть якщо і його денотат 

є безпосереднім стимулом, В. В. О. Куайн наводить приклад зі словом 

“гавагай” [445, с. 29]. Якщо це слово вживе туземець, показуючи на кролика, то 

годі точно сказати, що саме воно означає: 1) “кролика”; 2) “невід’ємну частину 

кролика”, 3) “появу кролика в полі зору” тощо. Хоча, як на мене, аналіз у 

В. В. О. Куайна дещо надумано ускладнений. Якщо у якійсь ситуації і непросто 

зрозуміти значення слова, то його можна уточнити контекстуально – за 

допомогою інших ситуацій. І навіть якщо пояснювати значення абстракцій 

(наприклад, зеленого кольору) на одиничних прикладах, то це буде зробити ще 

складніше, ніж у випадку з конкретним об’єктом. Утім, коли розглянути кілька 

предметів, то легко зауважити їхню спільну ознаку й зробити правильний 

індуктивний висновок. Хоча В. В. О. Куайн з цим, ймовірно, і не погодився б, 

переконуючи, що достовірний переклад з однієї мови на іншу неможливий. 
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У цьому контексті він зауважував: “Некритична семантика – це міф про музей, 

в якому значення – експонати, а слова – ярлики. Переключитися з однієї мови 

на іншу – змінити ярлики” [440, с. 186]. 

На неможливості адекватного пізнання референції наголошував ще один 

представник неопрагматизму – В. Селларс. У зв’язку з цим у статті 

“Емпірицизм і філософія свідомості” [491] (1956) він запропонував 

т. зв. епістемологічний “міф даного” (“The Myth of the Given”), згідно з яким 

наші сприйняття відповідають тому, що є в навколишньому світі. На думку 

В. Селларса, таке міркування не має нічого спільного з тим, що є насправді. 

Предикати “виглядати х-ом” і “бути х-ом” не тотожні. Феномени 

навколишнього світу не можна редукувати до множини сприйнятих відчуттів. 

Що вже й казати про процес вираження цих відчуттів засобами мови і їхню 

інтерпретацію, яка дуже неоднозначна. Наприклад, В. В. О. Куайн, як і 

П. Дюгем, доводили, що можна запропонувати кілька перекладів того самого 

твердження, а завдяки компенсувальній коректурі при перекладі корегування 

значень може змінити суть перекладеного як завгодно (теза Дюгема-Куайна 

[дет. див.: 309]). Аналогічні труднощі радикального перекладу виникають і в 

процесі комунікації між носіями тої самої мови. Значення мовних виразів не 

фіксоване, а тому люди тлумачать сприйняту інформацію на основі власних 

знань і очікувань. 

Кращого рівня розуміння невідомої інформації, й загалом кращої якості 

перекладу, досягають завдяки декільком речам, а саме: 1) збільшенню 

коефіцієнта стимулювання; 2) “вживанню” в мовне середовище; 3) осмисленню 

цілісності мовного контексту (принаймні у доступних межах, адже мова 

постійно розвивається). У такий спосіб В. В. О. Куайн поділяв ідеї теорії фікцій 

І. Бентама (1748–1832) й вважав, що значення слів залежить від висловлювань 

як ключового елементу семантичних побудов [443]. З цим холістичним 

припущенням не погодився Ґ. Кюнґ, який, зокрема, писав таке: “Перенісши 

осмисленість з предикатного знака на висловлювання загалом, а потім у дусі 

прагматизму – на всю систему висловлювань, Куайн не вирішує проблему, а 



98 
 
відходить від неї” [84, с. 190]. Втім, сам В. В. О. Куайн вважав, що вихід на 

рівень цілісності мовного контексту принаймні посприяє встановленню 

системи “аналітичних гіпотез”, через призму яких люди сприймають 

інформацію, що надходить з навколишнього світу і виражають за допомогою 

мови. Носії різних мов застосовують різні “аналітичні гіпотези”. Наприклад, 

англієць дослівно каже, що йде “через дощ” (“through the rain”), а не “під 

дощем”, як кажемо ми. Річ у тім, що в першому випадку дощ розглянуто як 

з’єднувальну ланку між небом і землею, через яку доводиться йти, а в другому – 

вважають, що йдуть по землі в той час, як з неба падає дощ [106, с. 342]. Через 

такі різні системи відношень, оформлені в “аналітичних гіпотезах”, у процесі 

комунікації виникають непереборні труднощі перекладу. І тільки логічні 

структури нашої поведінки убезпечують від можливості логічного релятивізму, 

хоча вони й не впливають на наявність релятивізму у сферах онтології і мови. 

Свідченням прихильності В. В. О. Куайна як неопрагматика до 

метафізики було також і те, що він не відкидав можливості застосування 

абстрактних сутностей в мові науки і допускав існування абстрактних класів. 

Звісно, такі ідеї підтримували не всі дослідники. До того ж, критично 

сприйняли і його надмірне захоплення евристичним потенціалом логіки, 

вважаючи, що він мав намір “... логіку зробити "новою онтологією"” [104, 

с. 160]. Річ у тім, що межа між логічними ідеями й онтологічним у 

В. В. О. Куайна розмита. Говорити про те, що має стосунок до реальності, 

можна лише в межах концептуальної схеми формальними (мовними) засобами 

певної наукової теорії. Значення цих мовних засобів не є чітко фіксоване, а 

тому й однозначно передати його не можна. 

Втім, учень В. В. О. Куайна Д. Девідсон (1917–2003) розкритикував ідею 

неможливості достовірного перекладу. На його думку, запропонувати 

доведення неможливості достовірного перекладу просто неможливо. Адже 

прямий зв’язок між ідеєю релятивізму мовних істин щодо світу, з одного боку, 

й ідеєю принципової неперекладності, з іншого, – відсутній. Встановлення 

точних значень можливе завдяки процедурі радикальної інтерпретації 
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(висловлювань для встановлення їхніх значень), що дала б змогу компенсувати 

усі неточності радикального перекладу. Притому “все розуміння мови іншого 

передбачає радикальну інтерпретацію” [259, с. 313]. Розуміючи всі труднощі 

такої процедури, Д. Девідсон вважав, що “теорія інтерпретації – це спільна 

справа лінгвіста, фізіолога і філософа” [254, с. 310]. Тобто саме завдяки 

комплексному підходу до аналізу значень на підставі врахування мовних, 

біхевіористичних, когнітивних і інших аспектів комунікації можна досягти 

поставленого семантичного результату. Крім того, Д. Девідсон розкритикував 

відстоювану В. В. О. Куайном ідею дуалізму концептуальної схеми і змісту, 

який просто “… не може бути зрозумілим і виправданим” [258, с. 11]. Така ідея 

є третьою й, очевидно, останньою догмою емпіризму. Д. Девідсон гадав, що без 

цієї догми “взагалі незрозуміло, чи залишиться щось зване емпіризмом” [258, 

с. 11]. Щоб позбутися третьої догми емпіризму, треба: (1) не протиставляти 

теоретичне і фактичне, лінгвістичне й онтологічне; (2) відмовитися від 

універсальних побудов і (3) зосередитися на ситуативному аналізі змісту 

висловлювань [дет. див.: 134, с. 273]. 

А от неопрагматик Р. Рорті (1931–2007) причину трудності філософської 

концепції В. В. О. Куайна вбачав у відірваності його онтологічних і 

епістемологічних шукань, у тому, що той “відмовився від дистинкцій 

концептуального-емпіричного, аналітичного-синтетичного і мовного-

фактичного, проте не зумів відмовитися від дистинкції даного і 

постульованого” [457, с. 171]. Мається на увазі дане в інтуїціях і постульоване у 

концепціях. Очевидно, критикуючи природничу науку, Р. Рорті не сприйняв 

ідей натуралізованої епістемології В. В. О. Куайна [438], який будував її як 

дескриптивну, а не прескриптивну. Крім того, Р. Рорті не задовольняло те, що 

після відмови від чіткої демаркаційної лінії між філософією і наукою, 

В. В. О. Куайн вирішив замінити філософію саме наукою, але чомусь не 

мистецтвом, політикою чи релігією [457, с. 171]. На мою думку, у цьому разі 

сформульовані у постмодерністській манері міркування Р. Рорті не є 

прийнятними, оскільки для нього істина більше була продуктом творчого 
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мислення суб’єкта, а не результатом пізнання об’єктивного світу. Звісно, 

В. В. О. Куайн залишив місце метафізиці в науці, але це зовсім не означало, що 

тепер науку обов’язково треба ставити в один ряд з мистецтвом, політикою чи 

релігією. 

Згодом в аналітичній філософії метафізичні ідеї В. В. О. Куайна розвинули 

у сфері філософії свідомості. Не випадково Д. Армстронґ висловився так: 

“Прояснення проблеми свідомості лише ставить нас віч-на-віч перед ще 

глибшими проблемами. Такі поняття, як субстанція, причина, закон, простір і 

час, залишаються навіть більш незрозумілими після того, як ми проаналізували 

просторові і часові феномени свідомості винятково у термінах цих понять. 

Фізикалістська теорія свідомості – це лише пролегомени до фізикалістської 

метафізики…” [199, с. 366]. Щоправда, останню ще належить створити 

відповідно до вимог сучасної науки. Зрештою, потребує уточнення й саме 

поняття науки, зважаючи на дистинкцію природничо-математичних і 

соціогуманітарних наук. Поява метафізичних знань у соціогуманітарній сфері 

навіть більш вірогідна, ніж у природничо-математичній. Наприклад, 

канадський мислитель, фахівець з філософії соціальних наук Ч. Тейлор (нар. 

1931 р.) увів у філософську терміносистему метафізично забарвлене поняття 

концептуальних мереж, які суб’єкт пізнання застосовує на ментальному рівні 

для структурації чуттєвих даних. Такі дані, згідно з Ч. Тейлором, – це 

“… неможлива сутність” [515, с. 99], тобто вона не існує сама по собі. Світ 

довкола нас можна описати, застосовуючи різні концептуальні мережі, які 

загалом не підлягають редукції одна до одної. Дескрипція світів, яку здійснили 

К. Птолемей, І. Ньютон чи А. Айнштайн, яскраво демонструє цю ідею. Їхні 

світи концептуально різняться. На специфіку тлумачення дійсності, її 

“людське” бачення і верифікацію нових даних впливають соціокультурні 

фактори й наявна в науці традиція. І тут уже є певна метафізика, оскільки 

фізикалістського досвіду у чистому вигляді немає, як і немає непрагматично 

зорієнтованих інтерпретацій об’єктивного світу, позбавлених суб’єктивності 
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сприйняття, що й зумовлює певну неоднозначність, недомовленість, 

загадковість, метафізичність. 

Отже, започаткований у концепціях онтологічного релятивізму, 

невизначеності перекладу, натуралізованої епістемології В. В. О. Куайном 

неопрагматистський аналіз відкрив можливість метафізики. Філософи-

аналітики зацікавилися дослідженням того, що є за межами мови. Логіко-

лінгвістичний аналіз наукової теорії продемонстрував, що проблеми істини, 

існування, дистинкції апріорних і апостеріорних знань (аналітичних і 

синтетичних істин), емпіричного редукціонізму знань, невизначеності 

перекладу не можна вирішити в межах лише фізикалістського підходу. Багато 

речей у світі не можна виразити за допомогою мовних засобів. Хоча в науковій 

рефлексії щодо них треба відштовхуватися саме від вивчення прагматичного 

аспекту буденної (розмовної) мови. Тоді можна буде й з погляду як 

фундаментальної, так і прикладної науки переосмислити традиційні 

метафізичні проблеми, що є невід’ємною складовою будь-яких абстрактно-

теоретичних побудов [див. також: 134, с. 266–271; 148; 154]. 

 

 

2.2. Прагматичний підхід до поняття істини і критика дефляціонізму 

 

Одним з тих філософських питань, які перманентно є предметом 

методологічних і світоглядних дискусій, є істина. Зрозуміти, що є істина, 

складно, оскільки вона є результатом пізнання природи речей. А саме пізнання 

за визначенням є незавершуваним процесом, оскільки щоразу збільшує 

кількість наших знань і вказує на межі нашого незнання. Отже, й пошук істини 

завжди триватиме. А заодно й змінюватиметься розуміння сутнісного значення 

концепту істини. Традиційна, відома з часів Аристотеля, кореспондентська 

концепція істини є дещо метафізичною і субстанційною. Адже, наприклад, 

міркуючи про істину Аристотель у “Метафізиці” (1011b25) стверджував: 

“Казати про суще, що його нема, або про не-суще, що воно є, – значить казати 
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хибне; а казати про суще, що воно є, а про не-суще, що його нема, – значить 

казати істинне” [11, с. 141]. Концепти сущого, існування, промовленого 

(висловлювань), через призму яких Арістотель мав намір наблизитися до 

розуміння істини, самі потребують роз’яснення. Вони є надміру абстрактними, 

а їхні потрактування – неоднозначні. Подібного роду концепції істини в 

англомовній літературі визначають як інфляційні (від лат. inflatio – 

роздування), напротивагу дефляційним (від лат. deflatio – здування) 

концепціям, що заперечують субстанційність поняття істини [501]. 

На зміну уявлень про значення концепту істини впливали різні фактори, 

зокрема й розвиток ідей прагматики мови. Істину було уже не достатньо 

розуміти просто як відповідність висловлювань дійсності (кореспондентська 

концепція істини), оскільки (1) в науці використовували ідеальні об’єкти, які не 

трапляються в пізнанні, й абстрактні терміни з нечіткою референцією; (2) 

недоцільно нехтувати темпоральними параметрами і контекстуальністю; (3) 

неможливо позбутися суб’єктивного фактору, який впливає на процес пізнання; 

(4) зрештою, незрозуміло як розглядати об’єкт як єдиний, а не досліджувати 

його на різних рівнях [див. також: 160, с. 81; 511]. Щоб якось подолати 

подібного роду труднощі, в аналітичній філософії розроблено прагматичний 

підхід до поняття істини, в площині якого важливо брати до уваги людський 

фактор у процесі конструювання знань про навколишню дійсність, а також 

враховувати контекст ситуації і особливості системи знання. 

Крім того, сама аналітична методологія накладає додаткові вимоги щодо 

дослідження поняття істини. Для мислителя-аналітика насамперед важливо не 

просто міркувати про істину, а редукувати її дослідження до вивчення низки 

важливих питань, як-от: наявності метафізичної природи істини; доречності 

застосування виразу “істинно” у процесі конструювання наукової теорії; 

визначення того, до чого віднести істину – до речень, суджень чи 

висловлювань; з’ясування доцільності використання концепту істини при 

аналізі дефініцій і правил; кореляції істини з такими семантичними поняттями, 

як значення, виконуваність, референція; встановлення того факту, наскільки 
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одна хибна теорія може бути ближчою до істини, ніж інша; вивчення природи 

незмінюваності істини, її тотожності самій собі тощо. До того ж, важливо 

загалом зрозуміти, наскільки коректним є питання про істину. Як засвідчує 

метод аналізу таких питань може бути набагато більше. Але основна проблема, 

як випливає з аналізу цих проблем, запропонованого П. Вейнґартнером у книзі 

“Фундаментальні проблеми теорії істини” [534] (2000), полягає у тому, що є не 

лише множина питань, є й плюралізм відповідей на кожне з них. Притому самі 

відповіді можуть бути контрадикторні одна одній. На мою думку, плюралізм 

інтерпретацій істини зумовлений відсутністю чіткого розуміння щодо місця 

істини в межах наукової теорії і невизначеністю критеріїв істини, що зумовлює 

різного роду прагматичні відмінності у поясненнях природи істини. 

Прагматичний підхід як такий конституює й організовує пізнання, робить 

його результати динамічнішими, а роль статичного (кореспондентського) 

потрактування істини знівельованим. У процесі аналізу, на що звертає увагу 

В. В. О. Куайн, мають справу з конкретними мовними виразами, а не з чимось 

абстрактним, незалежним від людини (зокрема, її мови чи свідомості). 

Зважаючи на те, що мова не є застиглою сутністю абстрактно-метафізичного 

штибу, потрібно не забувати “одну з її власних характеристик: схильність до 

еволюції” [445, с. 3]. У спосіб відкидання метафізичності істини можна 

спробувати вивести висловлювання, в яких зафіксовано наш досвід, 

безпосередньо з онтології. 

Прагматичний аналіз критичний щодо можливості визначення поняття 

істини через будь-яке інше поняття (зокрема, відповідності) і більше досліджує 

ті екстенсіональні мисленнєві (чи реальні) предмети, які називають істинними. 

Серед них можна виокремити: 1) певні мовні формації (висловлювання, 

судження, речення, теорії); 2) абстрактні об’єкти (поняття, ідеї); 3) психічні 

переживання (відчуття, уявлення, вірування); 4) моральні зразки (правила, 

норми, ідеали) тощо. Аналітичний метод дає змогу редукувати усі ці предмети 

до певних лінгвістичних одиниць, за допомогою яких їх і виражають. Буде 

доречно погодитися з думкою, що основною лінгвістичною одиницею є 
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висловлювання як єдність мови і мовлення, статичного і динамічного, 

семантичного, синтаксичного і прагматичного аспектів вербальної комунікації. 

Треба зауважити, що сучасній аналітичній філософії відомі декілька 

прагматичних концепцій істини, які низкою ознак відрізняються між собою. 

Серед них виокремимо такі: 

1. Інтерсуб’єктивні. Згідно з ними, істина не залежить від потрактувань 

окремої особи. Витоки ідеї інтерсуб’єктивності істини доцільно шукати в 

творчій спадщині Ч. С. Пірса, який панівну роль у процесі обґрунтування 

істини відводив науковому методу. На думку Ч. С. Пірса, якщо всі члени 

наукової спільноти адекватно застосовуватимуть у своїх дослідженнях 

науковий метод, то зможуть сформувати єдиний погляд на вирішення 

поставленого завдання [422, с. 10]. Схожим чином рішення наукової спільноти 

як критерій істинності знань розглядали В. В. О. Куайн [442] та С. Кріпке [81; 

365]. А от Р. Рорті [456], навпаки, гарантом істинності мовних виразів 

пропонував вважати всю спільноту, оскільки цілком вірогідною є можливість 

виформування інтерсуб’єктивного релятивізму залежно від того, яка група 

науковців-експертів оцінюватиме істинність деякого мовного виразу. 

2. Процедурні. У них стверджено, що для визнання висловлювання 

істинним треба запропонувати належний механізм його верифікації. Можна 

використати дані спостережень чи експериментів, робити висновки індуктивно 

чи дедуктивно, але в чітко визначений спосіб, який не викликає сумнівів. 

Одним з перших такий прагматичний підхід до розуміння істини висловив 

Дж. Дьюї, застосувавши, як відомо, замість поняття істини поняття 

гарантованої стверджуваності. Нове поняття уже не містить жодного натяку на 

референційне відношення до об’єктивної реальності. Як писав Дж. Дьюї: “… 

мій аналіз “гарантованої стверджуваності” запропонований як дефініція суті 

знання в шанобливому сенсі, згідно з яким лише істинні переконання є 

знанням” [281, с. 169]. Ба більше, залежно від розвитку методологічних засобів 

певної теорії, істина як кінцевий результат процедури верифікації може бути 

суттєво модифікована. М. Дамміт, розвиваючи верифікаційний підхід, в аналізі 
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поняття істини вбачав низку переваг для такої прагматичної теорії істини, що 

особливо зважатиме на процедуру обґрунтування. Зокрема, йдеться про більш 

повне врахування не лише мовних, а й мовленнєвих чинників, поліпшення 

результатів наукових досліджень залежно від розвитку лінгвістичної теорії, 

можливість поставити у відповідність цій теорії деяку теорію референції. Такий 

підхід давав М. Дамміту змогу розглядати “значення висловлювання як метод 

його верифікації” [54, с. 136]. 

3. Ситуативні. В цих концепціях істинність висловлювань зумовлена 

контекстом ситуації й тому залежить від місця і часу їхнього промовляння, 

суб’єкта промовляння і, власне, самого висловлювання. Ґ. Г. фон Вріґт задля 

коректної репрезентації істини розробив декілька модальних логік, за 

допомогою яких індексував висловлювання за часом і побудував 

аксіоматизовану теорію для темпоральних модальних операторів [38]. Отже, 

значення істинності могли б мати тільки ті одиничні висловлювання, що 

описують конкретну ситуацію, в якій перебуває інтелектуальний суб’єкт, і з 

погляду якої логічно оцінюють висловлювання на істинність, хибність чи 

невизначеність. 

4. Когерентні. Їх сформульовано на підставі розуміння істинності 

висловлювання як його несуперечливості положенням наукової теорії. 

Н. Решер як один з розробників поняття когерентності істини [451] (нар. 1928 

р.) переконував, що, оскільки знати все про навколишній світ неможливо, то 

питання істини має бути розглянуте лише в межах певної наукової теорії, в якій 

у жодному разі не має бути суперечливих висловлювань. Якщо ж виникне 

потреба додати до цієї теорії нове висловлювання, то його перед цим 

обов’язково треба перевірити на несуперечливість іншим висловлюванням, що 

формують зміст цієї теорії. Отже, процес формування нових істинних знань уже 

ґрунтований на певних попередніх епістемічних засновках і пресупозиціях, а 

також на перцептивних обмеженнях пізнавальної діяльності. 

5. Дефляційні. Їхніми засобами обґрунтовано надлишковість поняття 

істини й стверджено, що у процесі пояснення явищ навколишнього світу без 
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нього можна обійтися. Однією з причин розвитку дефляціонізму у другій пол. 

ХХ ст. був надмірний концептуальний плюралізм, а це змушувало 

засумніватися у доцільності використання поняття істини [див., напр.: 167–

169]. Цікаво, що для проведення логіко-прагматичного аналізу концепту істини 

дефляціоністи [див., напр.: 295; 341] шукали відповідь не так на запитання “Що 

є істина?”, як на запитання “Що взагалі означає мати для філософії поняття 

істини?”. Прагматичні висновки, до яких вони прийшли, наштовхували на 

думку, що поняття істини позбавлене емпіричного підґрунтя, є метафізичним і 

потребує елімінації з мови науки [152, с. 64]. 

Ідею дефляції істини сьогодні розвивають у межах теорії відомої під 

різними назвами, а саме: теорії надмірності (redundancy theory), теорії без 

істини (no-truth theory), мінімалістської теорії (minimalist theory), 

дисквотаціоналізму (disquotational theory) тощо [дет. див.: 501]. Ця ідея 

виявилася настільки впливовою, що представників аналітичної філософії можна 

поділити на її прихильників (Г. Філд, П. Горвіч) та противників (А. Ґупта). Не 

можна стверджувати, що дефляційні концепції істини виникли раптово. На їхнє 

формування значною мірою вплинули логіко-семантичні ідеї Ґ. Фреґе, 

Ф. Рамсея, А. Дж. Айєра, А. Тарського і П. Ф. Стросона. 

Наприклад, Ґ. Фреґе вважав, що “істинно” у висловлюванні “"p" істинно” 

є зайвим: “… можна сказати: "Та думка, що 5 – просте число, істинна". Однак, 

якщо пригледітися уважніше, то стає очевидним, що ми не сказали нічого 

надміру понад те, що уже було сказаним у простому висловлюванні "5 – просте 

число"” [175, с. 235]. І хоч він і висловлював припущення, що немає 

принципової різниці між висловами “Істинно, що я відчуваю запах фіалок” і “Я 

відчуваю запах фіалок” [174, с. 328], але все ж таки усвідомлював, що предикат 

істини є своєрідним і відмінним від інших звичних для нас властивостей [174, 

с. 328–329]. 

Зі свого боку, Ф. П. Рамсей (1903–1930) дотримувався думки, що 

“[висловлювання] “Істинно, що Цезаря вбили” означає не більше ніж те, що 

Цезаря вбили, а [висловлювання] “Хибно, що Цезаря було вбито” означає, що 
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Цезар не був вбитим” [448, с. 157]. Вирази “істинно” і “хибно” в наведених 

висловлюваннях виконують хіба що стилістичну функцію. Їх застосовують для 

підсилення вагомості сказаного чи зважаючи на своєрідну побудову 

аргументації, в якій питанню достовірності інформації відведено дуже важливу 

роль. 

Ще радикальніше проти субстанціональності істини і її реальності 

висловився А. Айєр (1910–1989), який тлумачив істину як своєрідний 

функціональний знак. Там, де немає висловлювань, не може виникнути і 

проблема істини. Сказати, що висловлювання р є істинне, означає не більше, 

ніж просто прийняти, або ж ствердити, р. А. Айєр вважав, що, запропонувавши 

коректну дескрипцію методу підтвердження (validation) висловлювань, за 

допомогою яких зафіксовано емпіричні факти (що є ймовірними, а не 

достовірними гіпотезами), він “… у такий спосіб претендує на пояснення 

природи істини” [208, с. 9]. Інакше кажучи, природа істини не є чимось, по суті, 

метафізично загадковим. Істину доречно розглядати лише як мовний засіб, який 

застосовують у процесі верифікації емпіричних висловлювань. А от іншим 

(метафізичним) висловлюванням, на думку А. Айєра, немає місця в науковій 

теорії – вони не є ні істинними, ні хибними, а є просто безглуздими (senseless) 

[208, с. 9]. 

Дещо обережніше висловлювався А. Тарський (1901–1983), 

стверджуючи, що “… поняття істини (так само, як і інші семантичні поняття) 

при застосуванні до розмовної мови разом зі звичайними законами логіки 

неминуче веде до плутанини і суперечностей” [170, с. 141]. Щоб позбутися 

труднощів із поняттям істини, він говорив радше не про неї, а про те, що означає 

бути істинним висловлюванням. Задля експлікації істинного висловлювання, на 

його думку, треба застосувати схему конвенції Т, згідно з якою для будь-якого 

висловлювання р має місце таке еквівалентне відношення: Т(“p”) ≡ p. Зокрема, 

“"іде сніг" є істинним висловлюванням, якщо і тільки якщо іде сніг” [170, с. 15]. 

Запропонована А. Тарським конвенція Т стала могутнім засобом побудови 

дефляційних теорій істини (про що буде сказано далі). Хоча треба зауважити, що 
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сам А. Тарський переслідував зовсім іншу мету – він прагнув продемонструвати, 

як можливо коректно використовувати в мові поняття істини. 

Зрештою, становленню ідей дефляціонізму послужили й міркування 

представника лінгвістичної філософії П. Ф. Стросона (1919–2006). Він 

переконував, що “Істина – не є властивістю символів; бо це не властивість” 

[509, с. 84]. Істина – це констатація факту; а логіка – це процес виявлення умов, 

за яких ця констатація наявна. Сам по собі факт не може бути нейтральним 

щодо висловлювання. Допоки суб’єкт висловлювання не є констатований як 

факт, говорити про істину фактичного висловлювання некоректно. Процес 

констатації суб’єкта висловлювання як факту – це вже вихід на рівень 

прагматики мови, оскільки така констатація, безумовно, передбачає зв’язок із 

мовцем і системою знань. 

На важливості поняття суб’єкта у процесі дослідження істини 

наголошував і Д. Девідсон. Щоправда, основний наголос він робив саме на 

понятті “конвенції Т”. Він стверджував, що зміст цього поняття потрібно 

переглянути, оскільки воно занадто відірване від контексту і є більше 

семантичним, а не прагматичним. Конвенція – це один з тих складних 

механізмів, що забезпечують функціонування мови як цілісної системи. Стає 

зрозуміло, що мову не можна звести до множини простих висловлювань, 

оскільки вона набагато складніший феномен. Д. Девідсон писав: “Конвенція не 

є умовою наявності мови … насправді мова є умовою для вироблення 

конвенцій” [255, с. 17]. Інакше кажучи, конвенції апріорно уможливлені 

реальними механізмами формування значення засобами мови. 

Д. Девідсон проінтерпретував значення як обґрунтування умов 

істинності, задля чого насамперед мав намір продемонструвати, як можна 

застосовувати формальну теорію А. Тарського при аналізі засобів природної 

мови – утворення з величезною кількістю форм і способів виразу думки. Тому 

не випадково, що висловлювання живої розмовної мови не обов’язково мають 

винятково відповідати фактам і певною мірою апелювати до поняття істини. 

Уже в самому акті промовляння судження вкорінено багато значень, які про 
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щось повідомляють. З таким твердженням погоджувались і інші мислителі, 

наприклад, Дж. Остін, який писав, що висловлювання не має обов’язково 

відповідати фактам, “коли воно є формулою у численні, коли воно є 

перформативним висловлюванням, коли воно є ціннісним судженням; коли 

воно є визначенням; коли воно є уривком літературного твору…” [207, с. 99]. 

Але для реалізації такої ідеї потрібно було переглянути функціональні 

можливості поняття істини і пристосувати їх до потреб природної мови, що, 

власне, й мав намір зробити Д. Девідсон. 

Теорія радикальної інтерпретації, яку Д. Девідсон розробляв на противагу 

концепції невизначеності перекладу В. В. О. Куайна, одним із найбільш 

важливих факторів правильної інтерпретації значень висловлювань визначає 

знання тих обставин, за яких хтось вважає це висловлювання істинним. Такий 

підхід можна визначити як контекстуальний, адже згідно з ним, лише 

встановивши всі умови вживання висловлювання, що й визначають специфіку 

прагматичної інтерпретації, можна коректно проаналізувати його істинність. 

Але виникає питання, як пристосувати визначення істини А. Тарського до 

потреб семантики природної мови? За задумом Д. Девідсона, для цього істину 

треба розглядати залежною не лише від висловлювань (u), а й від часу (t) і 

суб’єкта промовляння (s). У звязку з цим він і писав: “Теорії істини мають 

характеризувати або визначати тримісний предикат "Т s, u, t"” [261, с. 754]. 

Важливість фактора часу й особи мовця особливо помітна на прикладі з 

висловлюваннями, суб’єктом яких є сам мовець. Наприклад, якщо 

висловлювання “Je suis Titania” проспіває Титанія, то воно буде істинним, якщо 

хтось сторонній, то хибним, а у випадку, якщо його скаже той, хто не знає 

французької мови (отже, й не знає, що означає це висловлювання), то воно буде 

невизначеним. 

На підставі знання всіх умов істинності висловлювання, можна 

побудувати Т-пропозицію. Відштовхуючись від стандартного набору Т-

пропозицій, які виведені з кінечної множини аксіом, можна інтерпретувати 

безкінечний набір висловлювань природної мови. За допомогою Т-пропозицій 
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аналізують значення висловлювань буденної мови. Яке б висловлювання не 

було вжито, йому як відповідник можна поставити певну Т-пропозицію, що й 

дасть змогу визначити його значення. Наприклад, промовлене кимось 

висловлювання “Ця книга була вкрадена” є істинним у межах певної мови в 

момент t, якщо і тільки якщо цю книгу вкрали до t. Зліва у Т-пропозиціях 

фіксують вираз об’єктної мови, а справа – умови його істинності в науковій 

теорії. Знання комунікантами інформації, наявної справа в Т-пропозиціях, 

свідчить про розуміння ними значення тих висловлювань, що наявні зліва. 

Звісно, іноді промовлянням висловлювання прагнуть досягти і прихованої 

мети, але контекст ситуації має все прояснити. Запис висловлювань мовою 

науки дасть змогу уникнути однієї неминучої труднощі з дефініцією істинних 

висловлювань А. Тарського, на яку звернув увагу Ґ. Прайс. Він аналізував 

випадок формули А. Тарського за умови промовляння вигуку “Wow!”. Й стало 

незрозуміло, невже, незалежно від того, чи вразила якась подія мовця чи ні, 

коли він каже “Wow!”, справджуватиметься формула: “Wow” є істинне тоді і 

тільки тоді, коли “Wow!”? [434, с. 246]. Варіант інтерпретації Д. Девідсона 

засвідчує необхідність уточнення справа в Т-пропозиції конкретних 

переживань особи, які виражені вигуком “Wow” у певний момент часу. Адже в 

інший момент часу значення мовного виразу може зазнати змін. Окрім часу, 

важливим є і місце промовляння думки. У зв’язку з цим І. Тарасов пише: 

“Істинність можлива лише там, де є відношення до реальності, це відношення і 

має бути зафіксоване за допомогою приписування висловлюванням 

просторово-часових індексів: висловлювання називають істинними щодо 

чогось, до якоїсь ситуації, індекси дають нам знання цих ситуацій, щодо яких 

висловлювання і мають бути названі істинними” [168, с. 17]. Сюди б ще 

доцільно додати особливості внутрішніх станів мовця і його рівень обізнаності, 

які також можуть впливати на інтерпретацію значень висловлювання. 

Щоправда, зазвичай для того, щоб коректно зрозуміти значення 

висловлювань природної мови, достатньо їх просто дещо трансформувати за 

зразком Т-пропозицій. Одним із ключових завдань теорії значення і є 
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забезпечення розуміння між мовцем і слухачем. Попри це, сам Д. Девідсон мав 

намір радше відповідати не на питання “Що таке значення?”, як на питання “Що 

мовець повинен знати, щоб зрозуміти висловлювання іншого?”. Процес 

розуміння неможливий без т. зв. принципу довіри (principle of charity), варіант 

якого (максиму перекладу) аналізував і В. В. О. Куайн [445, с. 59], а саме: 

висловлювання мовця треба інтерпретувати у такий спосіб, щоб отримати 

істинне чи принаймні раціональне у межах даної ситуації висловлювання. 

М. Лебедєв стверджував, що “принцип раціональності має у теорії радикальної 

інтерпретації когерентнісний характер” [92, с. 440]. Тобто на підставі цього 

принципу можна стверджувати, що почуте нове висловлювання буде достатньо 

осмислене за умови, що не суперечитиме попередньо набутій інформації. 

Д. Девідсон використовував концепт істини для уточнення значення 

висловлювань [див.: 262]. Він доводив, що істинність висловлювань залежить 

від особливостей слів, які входять до їхнього складу. Зв’язок між словами і 

їхньою референцією – це результат конвенції, хоча ці слова й поєднують у 

речення за визначеними правилами. Окрім референційного значення, слова 

можуть мати ще й метафоричне, а також таке значення, специфіка якого 

зумовлена деяким модальним контекстом. На мою думку, знати цю норму 

важливо у процесі побудови теорії значення природної мови, оскільки, 

розширюючи сферу її застосування, можна більш коректно й осмислено 

проаналізувати різного роду контекстуальні висловлювання, більшість з яких 

детерміновані нашими особистісними оцінками та є метафоричними. 

Одна з вимог теорії істини полягає у тому, щоб забезпечити можливість 

одержання значення будь-якого складного мовного виразу на підставі аналізу 

його структури. Цілісне значення будь-якого висловлювання залежить від 

значень його структурних частин, значення яких, зі свого боку, залежне від 

значення висловлювання загалом (принцип композиційності). Хоча важливо 

пам’ятати і те, що правильна інтерпретація деяких висловлювань носіїв мови 

можлива лише в процесі аналізу їхньої поведінки й загалом позамовних 

факторів, що впливають на значення слів і висловлювань. У цьому разі поняття 
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істини виконує передусім допоміжну роль. Увесь акцент Д. Девідсон робить на 

понятті значення, що з погляду прагматики (зокрема, для порозуміння в 

комунікативних ситуаціях) може бути більш важливим. 

Схожі міркування наявні і в представника лінгвістичної філософії 

Дж. Остіна, що, певною мірою зважаючи на погляди Л. Вітґенштайна (який, як 

відомо, більше уваги приділяв поняттю достовірності, а не істини, й тлумачив 

значення як вживання), пропонував істину замінити поняттям достовірності. 

Внаслідок такої заміни поняття значення висловлювань стане залежним від 

контексту ситуації, а не від якихось невидимих метафізичних сутностей на 

кшталт ідей Платона. Зрештою, й сам концепт істини видавався Дж. Остіну 

дещо незадовільним засобом оцінення висловлювань щодо їхньої ефективності. 

На його думку, доречніше було б вживати дистинкцію успішного–неуспішного 

[207, с. 99]. 

На противагу Д. Девідсону, П. Горвіч (нар. 1947 р.) вважав, що схема 

еквівалентності (“Висловлювання “р” істинне тоді і тільки тоді, коли р”) 

цілковито замінить поняття істини, яке для наукової теорії є зайвим. У зв’язку з 

цим він писав: “Дефляційну концепцію істини названо так у зв’язку з 

постулюванням того, що потрібною є набагато менша частина теорії істини, 

ніж вважали раніше” [179, с. 61]. Схеми еквівалентності буде достатньо для 

побудови теорії значення, яка мала б ураховувати різні види обмежень, а саме: 

1) реляційні (уточнюють відношення мова–реальність); 2) репрезентаційні 

(пояснюють, як мова репрезентує реальність); 3) композиційні (пояснюють, 

чому значення висловлювання зазвичай залежить від значень його складових); 

4) нормативні (пояснюють процес стабільності значень мовних виразів); 5) 

вживальні (встановлюють особливості відношення між значенням мовного 

виразу і його вживанням, що впливає на процес розуміння цього виразу) [див.: 

152, с. 66]. Зважаючи на всі ці обмеження, можна побудувати теорію значення, 

а не теорію істини, бо, згідно з П. Горвічем, таке поняття просто не мали б 

застосовувати в мові науки. 
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Прагнення позбутися одного з ключових для філософії поняття істини 

викликало шквал небезпідставної критики [дет. див.: 152, с. 66–67]. Адже 

перестати використовувати поняття істини в межах наукової теорії – ще не 

означає вирішити низку синтаксичних і семантичних проблем. Наприклад, якщо 

усунути предикат “істинно” у висловлюванні “Те, що говорить мій друг, 

істинно”, то отримаємо недокінчений вираз “Те, що говорить мій друг…” із 

втраченим смислом. А все тому, що предикат “істинно” у цьому прикладі 

виконує функцію узагальнення. Його застосування дає змогу замість безлічі 

істинних висловлювань, які може промовити суб’єкт, узагальнити в одному 

висловлюванні, що він щоразу говорить істину. Отже, якщо поняття істини і 

виявилося б надлишковим, то у жодному разі воно не було б безглуздим. 

Зрешою, і доведення дефляціоністів видавалися непереконливими. У зв’язку з 

цим розробник незалежно-сумісної логіки першого порядку Я. Хінтікка 

зауважив: “… дефляціоністам не вистачило сміливості, гідної їхніх претензій” 

[336, с. 29]. А от в інших логічних системах концепт істини обґрунтований 

набагато краще і не є зайвим у процесі дослідження мови як знакової системи. 

Наприклад, С. Кріпке, створюючи теорію істини, що завдяки наявності прогалин 

у значеннях істинності усувала низку парадоксів, мав намір довести, що: “… 

якщо інтерпретацію [предиката] Т(х) розширювати наданням їй визначених 

істиннісних значень для випадків, які раніше були невизначені, то попередньо 

встановлене значення істинності не зміниться і не стане невизначеним” [365, 

с. 703]. А от М. Дамміт на підставі логіко-прагматичного аналізу істини для 

комунікації, порівняв істину з виграшем [290, с. 142]. Успішне пізнання має 

увінчатися віднайденням істини подібно до того, як результатом успішної гри 

має бути перемога. А от А. Ґупта, виявляючи хибні положення теорії 

дефляціонізму, зробив висновок, що “концепт істини необхідний, аби зрозуміти 

ідею, згідно з якою форма визначає концепт…” [53, с. 195]. Осмислити цю ідею 

в інший спосіб – не використовуючи поняття істини – очевидно, неможливо. 

Отже, критика ідеї дефляціонізму ґрунтована значною мірою на 

непереконливості редукції істини до схеми еквівалентності. Дефляційний 
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аналіз є формальним і зовнішнім щодо суті поняття істини, застосовуючи яке 

апелюють до наявності незалежної щодо нас реальності. Спростовуючи 

кореспондентську теорію істини, дефляціоністам не вдалося створити таку 

теорію, яка б не використовувала верифікаційні критерії інших теорій. Хоча 

їхній підхід, на чому важливо наголосити, знову загострив увагу дослідників на 

цьому “вічному” філософському питанні щодо суті істини. 

Загалом на сучасному етапі розвитку аналітичної філософії науковці, 

прагматично осмислюючи істину, звернули увагу на важливість особи суб’єкта 

пізнання, часу і місця, контексту, наявності різних критеріїв істинності 

висловлювань (як-от валідності, зручності, несуперечності [дет. див.: 32]), 

виражальних можливостей природної мови, зумовлених, зокрема і її 

метафоричністю і модальністю. Не зважаючи на спробу дефляціоністів 

елімінувати істину з мови наукової теорії, поняття істини з погляду прагматики 

лише укріпило свої позиції, оскільки багато мислителів стали на його захист, 

хоча їм і довелося дещо модифікувати й удосконалити свої теорії істини, зокрема 

й ґрунтовані на принципі кореспонденції. А це, що важливо, посприяло 

поглибленню розуміння природи істини [див. також: 152]. 

 

 

2.3. Прагматичний вимір референції 

 

Після прагматичного повороту в аналітичній філософії проблема 

референції (від лат. “referens” – “той, що відноситься”) – тобто встановлення 

відношення між мовними виразами і відповідними їм об’єктами дійсності – 

набула своїх характерних рис. З погляду прагматики (на додачу до синтаксису, 

що визначає, який із членів висловлювання актуалізований, а який ні, чи 

семантики, що ввстановлює, скільки предметів дійсності потрапляє під знак 

квантифікованої дійсності) референція має враховувати конкретні знання і 

наміри комунікантів, пресупозиції й контекст ситуації у процесі аналізу значень 

мовних виразів. В контексті цих питань і відбувається дослідження концепту 
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референції, потрактування якої, втім, у сучасній аналітичній філософії не є 

однозначним. В. Демьянков виокремив такі способи розуміння референції 

філософами-аналітиками: 1) як ідентифікації (Ґ. Фреґе, П. Ф. Стросон, М. Дамміт); 

2) як відношення виконуваності (В. В. О. Куайн, Д. Девідсон, А. Тарський, 

П. Горвіч); 3) як жорсткої десигнації (С. Кріпке, К. Доннелан, Г. Патнем) [59]. 

Треба зауважити, що прагматику референції в аналітичній філософії 

стали розвивати пізніше, ніж синтаксис і семантику. Прагматичні теорії 

референції виникли внаслідок критики В. В. О. Куайном, П. Ф. Стросоном, 

Л. Лінським, С. Кріпке, Ґ. П. Ґрайс та ін. семантичних ідей Б. Рассела, 

висловлених у процесі побудови формальних мов, які, втім, виявилися 

незадовільними при аналізі засобів природної мови. Завдяки формуванню ідей 

прагматики теорію референції збагатили такими поняттями як: комунікативні 

установки мовця, інтенціональність, пресупозиції, фонд знань співрозмовників, 

інтенціональні контексти тощо. З огляду на сказане, аналізуючи референцію 

стали враховувати особу суб’єкта і контекст ситуації, а також не лише мовні, а 

й мовленнєві механізми репрезентації фактів дійсності. Якщо ж цього не 

робити, то можна аналізувати хіба штучні формалізовані мови, які 

відображають реальність дуже спрощено. Утім, запропонований філософами-

аналітиками прагматичний аналіз референції виявився неоднорідним. У ньому 

можна виокремити принаймні лінгво-філософський, когнітивний, соціально-

каузальний, психофізичний та інтегральний (семантико-прагматичний) аспекти. 

Їх розглянемо безпосередньо далі [дет. див.: 151]. 

Лінгво-філософський аспект. В. В. О. Куайн одним з перших став 

розрізняти теорії референції і значення. Терміносистему першої з них (теорії 

референції) визначають поняття іменування, істинності, денотації (істинності 

про предмет), екстенсіоналу, значення змінних, а другої – значення, синонімії 

(тотожності значення), значимості (наявності значення), аналітичності 

(істинності завдяки значенню), логічного слідування тощо. На думку 

В. В. О. Куайна, “правильне розуміння різниці між значенням і референцією 

потребує, щоб проблеми, які відносять до того, що ми не строго називаємо 
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семантикою, були поділені між двома областями, які настільки фундаментально 

різняться між собою, що не заслуговують навіть спільного найменування” [439, 

с. 130]. Він вказує на наявність принаймні трьох ситуацій, в яких уживання 

іменних виразів є “непрозорим” і не можна чітко встановити тотожність між 

значенням і референцією. Йдеться про випадки автореферентного вживання 

імені (вказування іменем не на об’єкт дійсності, а на самого себе), а також 

вживання імен в інтенсіональних і модальних контекстах. Наприклад, якщо 

замість імені “Тегусігальпа” у висловлюванні “Філіп вважає, що Тегусігальпа 

знаходиться в Нікарагуа” [див.: 439, с. 141] вжити дескрипцію “столиця 

Гондурасу”, то отримаємо хибне висловлювання “Філіп вважає, що столиця 

Гондурасу знаходиться в Нікарагуа”. Адже навряд чи Філіп би вважав, що 

столиця однієї країни знаходиться на території іншої країни. 

Міркування В. В. О. Куайна щодо впливу інтенціональних і модальних 

контекстів на референцію вплинули на розвиток теорії мікроконтекстів в 

лінгвістиці, зокрема у працях Н. Арутюнової [12–13]. У них стверджено, що 

смисл дескрипцій і правильне розуміння змісту висловлювань залежать від 

різного роду мікроконтекстуальних зв’язків. А тому потрібно з’ясувати, до чого 

саме апелює референція – до фізичних об’єктів чи нематеріальних сутностей 

(пропозицій, фактів, подій). Як наприклад, у реченні “Його приїзд сумнівний” 

вираз “його приїзд” відноситься до пропозиції (“Сумнівно, що він приїде”), у 

реченні “Його приїзд всіх здивував” – до факту, а в реченні “Його приїзд 

відбувся за загадкових обставин” – до події [12, с. 36]. 

Схожим чином, як і В. В. О. Куайн, міркував Д. Девідсон, який питання 

значення (семантики) мовних виразів визначав за допомогою лінгвістичних 

факторів, а референції – екстралінгвістичних [262, с. 306]. Та все ж він не так 

категорично заперечував неможливість ототожнення значення і референції, як 

це робив В. В. О. Куайн щодо логіко-семантичних концепцій на кшталт тої, що 

розробив Ґ. Фреґе. Втім, доцільність розрізнення теорії значення і теорії 

референції деякі дослідники поставили під сумнів. Зокрема, Я. Хінтікка 

доводив, що “теорія референції … є теорією значення для деяких простих типів 
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мов” [337, с. 87]. Річ у тім, що формуючи теорію значення, частково просто 

віднаходять лише відповідні мовним виразам референтні сутності. 

Разом із В. В. О. Куайном детальний аналіз, послідовну критику теорії 

дескрипцій Б. Рассела й наповнення концепту референції прагматичним 

змістом здійснив англійський мислитель П. Ф. Стросон (1919–2006). Найперше 

він констатував незадовільність стану логічних уявлень про референцію, 

зазначаючи, що “погодження щодо референції були або нехтувані або 

неправильно витлумачені логіками” [508, с. 337]. Це було зумовлено або 

надмірним акцентуванням уваги дослідників на умовах правильного вживання 

дефініцій, або на виключному дослідженні формальних систем. Ймовірно, це 

пов’язано з тим, що досліджувати штучно сконструйовані системи з погляду 

логіки і справді простіше, тому що процес їхнього конструювання 

реалізовували на підставі чітко детермінованих правил. Зі свого боку, логіку 

вживання виразів у природній мові не можна точно визначити правилами 

логіки Аристотеля чи теорії дескрипцій Рассела, оскільки буде порушено межі 

формальних побудов. У такому разі нового значення набуває низка 

визначальних логічних термінів – зокрема, й референція. 

На відміну від Б. Рассела, П. Ф. Стросон був не схильним редукувати 

референцію до поняття значення і розглядав її не універсально, як це можна 

зробити в штучній формалізованій мові, а індивідуально, чого потребує аналіз 

природної мови. Саме в природній мові використовують багато індивідуально 

референтних висловлювань, суб’єкт яких буває позначений особовим чи 

вказівним займенниками, власним іменем, субстантивним виразом тощо. 

Аналіз висловлювань, що містять такі суб’єкти, потребує індивідуальної 

дескрипції, за якої кожен випадок вживання терміна буде особливим, 

контекстуально визначеним. За інших умов аналіз відрізнятиметься й не 

відбудеться за якимось попередньо розробленим загальним зразком. Втім, 

звісно, в мові наявні механізми, які усталюють значення мовних виразів, 

наприклад, звички, конвенції, правила слововжитку. Специфіка вживання слів, 

словосполучень, висловлювань у певному контексті впливає на саму 
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референцію. У зв’язку з цим П. Ф. Стросон розрізняє правила референції і 

правила приписування (атрибуції і предикації). Правила референції чітко 

відносять до об’єктивної дійсності, а тому висловлювання на кшталт “Сучасний 

король Франції є лисим” будуть хибними. Якщо ж апелювати до правил 

приписування, то без проблем можна оперувати такими висловлюваннями, 

стверджуючи, що в якийсь спосіб (принаймні подумки) “сучасний король 

Франції” існує, навіть незважаючи на те, що об’єктивно у цього терміна немає 

референта. І справді, є безліч випадків вживання термінів (зокрема, дескрипцій) 

без вказування на спосіб існування відповідного предмета, явища чи процесу. 

Наприклад, в мові літератури, міфології чи мистецтві. Для П. Ф. Стросона 

важливо довести залежність референції від інтенції мовця, а не просто від 

статичних значень, якими виступають наявні предмети позначення. Інтенції 

виражають у твердженнях (висловлюваннях), які мають певну тему (те, що 

прагнуть повідомити), що сприяє осмисленню й правильній інтерпретації нової 

інформації. Цього можна досягти завдяки тому, що самі по собі “… твердження 

не є безпричиновою та випадковою діяльністю людини…” [505, с. 115], адже 

повідомляючи про щось для цього є уже певна підстава. За допомогою 

висловлювань повідомляють певну інформацію з визначеною темою (тим, на 

чому наголошують найбільше). Наприклад, якщо взяти висловлювання 

“Сучасний король Франції є лисим”, то є багато варіантів відповіді на 

запитання про що в ньому йдеться. Можливо, воно про властивість “бути 

лисим”, можливо, мають намір звернути увагу на те, що правителі бувають 

лисими, чи на те, в яких країнах бувають лисі правителі і т. д. Мало того, це 

висловлювання взагалі може мати деякий прихований зміст і слугувати 

закликом до дії, як це, наприклад, було в 1936 р. в Іспанії, коли по радіо 

прозвучала фраза “Над всією Іспанією безхмарне небо”, що була кодовим 

сигналом до початку повстання і громадянської війни. 

Як випливає з цього прикладу, тема висловлювання не завжди містить у 

собі об’єкт, позначений референтним виразом. Окрім того, на розуміння теми 

висловлювання суттєво впливають попередні знання комунікантів і те, що саме 
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вони хочуть почути. Неправильна інтерпретація значення висловлювання, не 

врахування його контекстуальних конотацій можуть призвести до помилкової 

референції. Часом буває так, що знання про існування деякого індивіда не 

формують зміст комунікативно значущої інформації. Суб’єкт висловлювання 

може не стосуватися жодного з реальних предметів. У такому разі не можна 

сказати, істинним чи хибним буде безпредметне висловлювання. Істина 

висловлювання має бути зумовлена можливістю існування предмета, про який 

йдеться, уже до того, як промовлено висловлювання. Наприклад, коли 

стверджують “Джон сьогодні не вийшов на роботу”, то констатування 

істинності цього висловлювання уже передбачає наявність попередньої 

інформації про те, що був якийсь Джон, він десь працював і була якась причина 

його невиходу на роботу. Передбачають, що попередньо вже здійснили 

ідентифікувальну одиничну референцію і визначено віднесли ім’я “Джон” до 

реального суб’єкта і т. д. Розмірковування над змістом подібного роду виразів 

зумовило формування сутнісного значення поняття пресупозиції, яке є 

важливим елементом правильного розуміння семантичної структури 

висловлювань. Без пресупозицій існування, згідно з П. Ф. Стросоном, 

малоймовірно, що можна здійснити акт референції. Втім, цю ідею спростовували 

американські філософи Л. Лінський (1922–2012) у статті “Референція і референти” 

[384] (1967) та К. Доннелан (1931–2015) у статті “Референція і визначені 

дескрипції” [283] (1966). 

Л. Лінський доводив, що акт референції можна реалізувати, навіть якщо 

пресупозиція суб’єкта висловлювання не буде наявна. Зокрема, він 

проаналізував висловлювання “Її чоловік з нею добре поводиться” [384, с. 80], 

яке сказане про незаміжню жінку. Таке висловлювання не істинне і не хибне, 

адже згідно з вимогами пресупозиції у жінки мав би бути чоловік, але за 

умовою вона незаміжня. А втім, акт референції особа, що промовила це 

висловлювання, все ж може зробити, наприклад, у випадку, коли вважатиме її 

чоловіком знайомого, якого побачить поруч із нею. Ба більше, ті, кому 

адресована фраза “Її чоловік з нею добре поводиться”, змогли б без особливих 
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труднощів зрозуміти, про кого саме йдеться, і далі уже казати, що “Знайомий Х. 

цієї жінки з нею добре поводиться”. Таке висловлювання вже буде істинним, 

адже його ідентифікувальна референція цього разу буде здійснена правильно. 

Як вважав Л. Лінський, “референція характеризує вживання мови її 

користувачами і не є, за винятком переносного значення, властивістю мовних 

виразів, які ті використовують” [384, с. 76]. Таке уточнення розуміння суті 

референції, на його думку, дало б змогу уникнути низки помилок, що виникали 

в філософському аналізі понять визначеної дескрипції, референтних виразів, а 

також власних імен. Наприклад, згадка чийогось імені ще не є здійсненням акту 

референції. Адже коли когось попросити показати те місце в статті, де він 

здійснює акт референції до якоїсь конкретної особи, то нелогічно буде вважати, 

що в цей момент, при згадуванні імені цієї особи відбувається й акт референції, 

вказування на конкретну особу в дійсності. Втім, Л. Лінський задається 

питанням, наскільки коректно застосовувати акт референції щодо окремих 

сутностей, зокрема, вигаданих істот, імена яких вживають у висловлюваннях. 

Міркування, наявні в літературі щодо цього питання, по суті, почасти 

контрадикторні: від задовільної позиції А. Мейнонґа до вкрай негативної 

позиції Б. Рассела. Річ у тім, що А. Мейнонґ істинність визнавав властивістю не 

лише конкретного буття (Sein), а й абстрактного (So-Sein). Якби такого роду 

висловлювання (наприклад, з терміном “золота гора” [395, с. 186]) не були 

істинними в певному відношенні (зокрема, логічному), то вони були б 

безглуздими. Але насправді ми розуміємо смисл фраз, у яких повідомляють про 

вигадані персонажі. Хоча сам Л. Лінський був проти такого роду аргументації. 

Він переконував, що істинність чи хибність визначають з контексту мовлення, а 

тому, коли б хтось запитав нас, чи справді є золота гора в Каліфорнії, то треба 

насамперед звернути увагу на цю людину, а не на смисл її фрази. Говорити про 

речі, яких немає, можна лише помилково. Аналогічно і відповідь на запитання 

“Чи живе Санта Клаус на Північному полюсі?” потребує, щоб був уточнений 

контекст мовлення. Якщо нам ставить це запитання дитина, яка нічого не знає 

про Санта Клауса, то відповівши ствердно, можна хіба що поглибити рівень її 
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заблуджень. Якщо ж уже відомо, що вона знає про Санта Клауса як про 

казкового персонажа, то нічого не заважає нам дати ствердну відповідь [див.: 

384, с. 81–83]. 

Одним із необхідних висновків із прагматизації референції є уточнення 

класичного прикладу Ґ. Фреґе про значення дескрипцій “ранкова зірка” і 

“вечірня зірка”. Ці два мовні вирази референтно нетотожні. Референтом 

першого з них у мовленні є планета Венера, яку видно зранку перед сходом 

Сонця, а другого – планета Венера, яка з’являється на небосхилі після заходу 

Сонця. Прагматичний аспект референції передбачає не звичайні референти, а 

контекстуальні. Саме мова логіки дала б змогу в певний момент сформулювати 

висловлювання “Ранкова зірка є вечірня зірка”, хоча раніше практика буденної 

мови астрономів чи міфологів унеможливлювала вживання подібного роду 

мовних зворотів [384, с. 83–85]. 

З багатьма міркуваннями П. Стросона щодо референції не погоджувався і 

К. Доннелан, який, зокрема, стверджував, що “згідно з аналізом Стросона, брак 

об’єкта, що відповідає дескрипції, – це провал референції. Я переконаний, що 

ця думка щодо референтного вживання визначених дескрипцій також 

неправильна” [283, с. 284]. Уся річ у тому, щоб розрізнити атрибутивну і 

референтну визначені дескрипції, в першій з яких лише констатують певне 

твердження про об’єкт дескрипції, а у другій – однозначно виокремлюють цей 

предмет з-поміж інших. Як приклад атрибутивної дескрипції можна навести 

висловлювання “Вбивця Сміта божевільний” [див.: 283, с. 285–292], яке 

промовить детектив, проаналізувавши факти з місця злочину, але ще не знаючи 

достеменно особу убивці. Референтною дескрипція була б у тому випадку, якби 

детектив запідозрив Джоунса в убивстві і після фрази “Убивця Сміта 

божевільний” уточнив, що вважає убивцею саме Джоунса. Що цікаво, навіть у 

тому випадку, коли один зі співрозмовників помилково заявить “Той чоловік з 

паличкою – професор історії” [див.: 283, с. 295–297], вказуючи на скалу, акт 

референції все одно відбудеться, якщо його зрозуміють і виправлять. 
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Когнітивний аспект. Згодом розвиток теорії референції був пов’язаний із 

розгортанням ідеї взаємозв’язку референції не з мовою, а з інтенціями 

комунікантів, які ті реалізують у мовленні. Цю ідею найкраще репрезентовано в 

інтенціоналістській концепції мови, яку услід за Ґ. П. Ґрайсом розвивав 

американський філософ Дж. Серль (нар. 1932 р.). У статті “Референція як 

мовленнєвий акт” [481] (1969) він розрізнив завершену (consummated) й 

успішну (successful) референції, за умов першої з яких “об’єкт недвозначно 

ідентифікований для слухача” [481, с. 82], а за умов другої – “не можна 

звинуватити мовця в тому, що він не здійснив референції, але водночас об’єкт 

може не бути однозначно ідентифікований слухачем, хоча мовець здатен 

зробити це за вимогою” [481, с. 82]. Отже, референція, яка виражена в 

мовленнєвому акті, залежить від намірів комунікантів. Аналізуючи теорію 

референції, Дж. Серль досліджує такі моменти: 

1. Аксіоми референції – аксіому існування й аксіому тотожності – які 

стосуються акту референції і референтних виразів. В аксіомі існування 

стверджено, що “те, чого стосується референція, має існувати” [481, с. 77], а в 

аксіомі тотожності йдеться про те, що “якщо предикат істинний щодо деякого 

об’єкта, то він істинний і для будь-якого тотожного йому об’єкта незалежно від 

того, які вирази використані для референції до цього об’єкта” [481, с. 77]. 

2. Семантичні правила референції. Щоб здійснити одиничну визначену 

референцію, треба (1) промовляти певний мовний вираз у контексті 

висловлювання, яке реалізує іллокутивний акт; (2) об’єкт, до якого відбувається 

референція має існувати і мовець за допомогою ідентифікувальної дескрипції 

має намір вказати на цей об’єкт слухачу; (3) вживання мовного виразу тотожне 

ідентифікації об’єкта для слухача [див.: 481, с. 96]. 

3. Види референтних виразів. Серед них, зокрема, власні імена (Сократ, 

Україна), складні іменні вирази в однині (визначені дескрипції), займенники 

(цей, той, я, він, вона, це), звання (прем’єр-міністр, Папа Римський) [див.: 481, 

с. 81]. 
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4. Необхідні умови здійснення визначеної референції. Щоб референція 

відбулася, об’єкт референції має бути єдиний, а висловлювання містити стільки 

інформації, аби адресат повідомлення зумів ідентифікувати цей об’єкт 

однозначно [див.: 481, с. 82]. 

5. Принцип ідентифікації. Його можна сформулювати так: “Необхідною 

умовою успішного здійснення визначеної референції при вживанні того чи 

іншого виразу є або те, що саме цей вираз становить собою ідентифікувальну 

дескрипцію, або те, що мовець здатен продемонструвати ідентифікувальну 

дескрипцію за вимогою” [див.: 481, с. 88]. Характеризуючи цей принцип, 

Дж. Серль звертає увагу на те, що іноді в комунікації просто про когось 

говорять, хоча й не потребують ідентифікації. Буває слухача може 

задовольнити уточнення, яке неявно ідентифікує об’єкт, а також він може 

зрозуміти референцію, хоча й сам мовний вираз (дескриптор) не стосувався 

референта. А іноді єдиною ідентифікацією (як-от, коли діти навчаються мови) є 

остенсія. Доцільно додати, що різні визначені дескрипції не завжди рівнозначні, 

хоча їх і достатньо для ідентифікації у зв’язку із вказуванням на певний об’єкт. 

Одні з цих дескрипцій можуть бути більш зрозумілі (“сенатор з Монтани, який 

має намір стати президентом”), другі менш (“єдиний чоловік в Монтані з 8 432 

волосинами на голові, який має намір стати президентом”). Друга дескрипція 

хоч і точніша (оскільки може бути два сенатори з Монтани), але навряд чи 

придатна для ідентифікації під час розмови [див.: 481, с. 88–91]. 

Наголос Дж. Серля на понятті інтенціональності (на важливості інтенцій 

адресата й адресанта повідомлень для правильного співвіднесення мовного 

виразу й об’єкта дійсності) для здійснення референції поділяли не всі. 

Наприклад, М. В. Лебедєв і О. З. Черняк [91] доводили, що теорія референції з 

розвинутими семантикою і прагматикою (коли референція буде визначена як 

функція від способів вживання терміна) можлива й без аналізу поняття 

інтенціональності. Для вирішення цієї задачі доцільно розглянути сильні і 

слабкі сторони низки критеріїв існування референції: комунікативної інтенції, 

ментального стану, здатності індивідуації, каузальності, ідеації, специфікації 



124 
 
способів вживання мовного виразу, включення визначеного виду в систему 

взаємозалежних елементів тощо. 

Соціально-каузальний аспект. С. Кріпке досліджував проблему 

референції дещо в іншому (не інтенціональному) ключі, розрізняючи 

референцію мовця і семантичну референцію [368]. І справді, не завжди 

референція визначена тільки контекстом, оскільки це б призвело до релятивізму 

й постійних непорозумінь між співрозмовниками. Семантична референція 

мовних виразів ще до того, як їх вжито в певних ситуаціях, уже детермінована 

конвенцією мовного співтовариства. Інша річ, референція мовця – її визначають 

конкретним контекстом мовлення і намірами мовця. На думку С. Кріпке, 

редукувати семантику лише до прагматики – недоцільно, адже вибір імені щодо 

деякого предмета не залежить винятково від властивостей індивіда. 

Важливими компонентами акту референції (незважаючи на те, чи це 

безпосереднє здійснення референції з можливістю прямого вказування на 

предмет, чи це “дотична” референція, яку здійснюють завдяки визначеним 

дескрипціям або можливості вказування на каузальне походження власних 

імен, що попередньо вживали на позначення відповідних об’єктів дійсності) є 

соціальний і каузальний. Згідно з соціальним компонентом, референтні 

відношення виникають між мовними виразами й об’єктами дійсності лише в 

межах мовного співтовариства, а згідно з каузальним – референцію визначає 

перший, хто вживає певне слово, а інші уже наслідують спосіб його вживання 

чи принаймні мають його враховувати в процесі комунікації. Разом з тим, на 

специфіку референції впливають і особистісні (індивідуальні) переконання, які 

є складовою набутого досвіду. Щоб пояснити свою думку, С. Кріпке розглядає 

випадок П’єра, який, живучи у Франції, казав “Лондон – гарне місто” (“Londres 

est jolie”), а як переїхав в Англію, під впливом місцевих жителів і реалій став 

вважати, що “Лондон – негарне місто” (“London is not pretty”). Виникає 

запитання, чи став П’єр у такий спосіб сам собі суперечити? Згідно з С. Кріпке, 

цього не відбулося. Річ у тім, що референти французького слова “Londres” і 

англійського “London” – різні [363]. Загалом цю думку можна розвивати і далі. 
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Наприклад, можна жити в якомусь елітному районі Лондона й гадати, що 

“Лондон – гарне місто”, а потім переїхати в його індустріальні околиці і 

змінити думку на протилежну (“Лондон – негарне місто”). У першому випадку 

референтом буде один район Лондона, а в другому – інший. Втім, зрештою, і з 

роками думка про той самий об’єкт може змінитися на протилежну. І навряд чи 

можна вважати цей об’єкт тотожним самому собі, адже він стане іншим. Та все 

ж таки певна історично-каузальна тяглість буде збережена. Наприклад, і 

К. Доннелан у статті “Власні імена й ідентифікувальні дескрипції” [282] (1970) 

відстоював думку, що для здійснення правильної ідентифікації референта 

певного імені, важливо зважати на історичні зв’язки, що поєднують це ім’я і 

його референт. У такому разі доведеться визнати, що в імені немає референта, 

якщо жодна дескрипція не може вказати на нього [282, с. 356]. 

С. Кріпке, розробляючи каузальну теорію референції, прагнув відшукати 

механізми збереження зв’язків між об’єктами дійсності та мовними знаками, 

що можна проілюструвати за допомогою такої аналогії: розмита фотографія, на 

якій зображена людина, все ж таки є знаком-копією деякої реальної людини, 

навіть незважаючи на те, що ми зможемо довідатися набагато більше про 

зовнішність цієї людини, якщо проаналізуємо чітку фотографію її брата-

близнюка [див.: 6, підрозд. 11.4.1]. На прикладі власних імен чи математичних 

термінів С. Кріпке продемонстрував, що в будь-якому з можливих світів (за 

будь-яких онтологічних передумов) їхня референція не має змінюватися. Ці 

вирази – це жорсткі десигнатори. І справді, “квадратний корінь з 25-ти” 

дорівнює п’ять за будь-яких обставин. Але такої вимоги фіксованості значень 

не дотримано в нежорстких десигнаторах, референція яких не є необхідною, а 

істинність – випадкова. Наприклад, дескрипція “винахідник біфокальних 

окулярів” у різних можливих світах потенційно може вказувати на різні 

референти [82, с. 350–353]. Аналогічно С. Кріпке стверджував, що “у будь-

якому можливому світі, де може існувати об’єкт, у будь-якій ситуації, в якій би 

міг існувати цей об’єкт, для його позначення ми використовуємо наявний 

жорсткий десигнатор. Якщо в певній ситуації цей об’єкт не існує, то ми 
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скажемо, що у десигнатора немає референта і що цей об’єкт, який так 

позначено, не існує” [82, с. 353]. Це означає, що вживання жорстких 

десигнаторів у мовленні ще не означає, що об’єкт їхнього позначення має 

необхідно існувати в усіх можливих світах. Щоправда, жорсткі десигнатори, які 

вживають на позначення певного об’єкта в нашому світі, в іншому світі уже не 

можна буде так само застосовувати, навіть якщо йтиметься про об’єкти, 

тотожні об’єктам нашого світу. Неможливо відшукати два абсолютно однакові 

об’єкти в різних можливих світах. Об’єкт може бути тотожний лише собі, 

оскільки в іншому можливому світі його значення буде визначене іншою 

системою властивостей і відношень; ми зможемо говорити про дублікат нашого 

об’єкта, а не про абсолютно тотожну йому копію. 

До ідеї каузальності референції критично поставився П. Горвіч, який 

вважав, що у контексті теорії дефляційності істини референція терміна може 

бути різною, якщо цей термін належатиме до іншої семантичної категорії. На 

підставі принципу дисквотаціонізму (позбавлення лапок) П. Горвіч 

інтерпретував референцію як вказування х на y, де х – це ім’я “N” (в лапках), а 

y – річ N (без лапок) [180, с. 98]. Такий підхід дещо формальний, оскільки 

редукує онтологічні питання до логіко-теоретичних. 

Психофізичний аспект. У зв’язку з проблемою референції виникало і 

питання щодо того, наскільки можна ототожнити об’єкти сприйняття з 

відповідними психофізичними станами людини. Як відомо, в теорії каузальної 

референції С. Кріпке продемонстрував, що в окремих випадках (як-от жорстких 

десигнаторів) помилково розглядати референцію як залежну від пізнавальних 

передумов (психофізичних станів). Не поділяв думки про ототожнення реалій 

навколишнього світу з феноменами психофізичної природи й Г. Патнем, 

послідовно критикуючи такі дві традиційні для епістемології тези: “(1) Знання 

значення імені є не що інше, як перебування у визначеному психологічному 

стані…; (2). Значення імені визначає його екстенсіонал (у тому сенсі, що з 

тотожності інтенсіоналів випливає тотожність екстенсіоналів)” [435, с. 700]. 

Щоб довести їхню хибність, Г. Патнем навів мисленнєвий експеримент з 
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Землею-Двійником, на якій все, як у нас, за винятком хімічного складу води, 

яка там складається на 20% зі спирту а на 80% – з води. І все б нічого, але 

жителі Землі-Двійника не можуть відрізнити нашу воду Н2О від їхньої ХYZ. 

Їхній організм сприймає обидві води однаково. Хоча ж насправді референція у 

них, незважаючи на однаковість відповідних ментальни станів, різна [див., 

напр.: 435; 110, с. 33–36]. У зв’язку з цим Г. Патнем підсумовує: “Те, що діється 

в головах людей, не визначає референції їхніх термінів” [110, с. 36]. Референти 

імен функціонально незалежні від нашої свідомості й існують самі по собі. І те, 

що визначають як воду на планеті Земля, стосуватиметься однієї речовини 

(Н2О), а на Землі-Двійнику – іншої (XYZ). Попри всю логіку аргументації 

Г. Патнема, все ж його приклад не зовсім коректний. Виникає запитання, а чи 

насправді може існувати така Земля-Двійник? Вода, як зрештою і спирт, 

вступають у хімічні реакції з безліччю інших речовин. Незрозуміло, як би вони 

могли бути непомітними мешканцям Землі-Двійника? Але це лише приклад – 

насправді проблема криється глибше. Адже можна припустити, що людина не 

спроможна розрізнити золотий виріб від його підробки, що трапляється не так і 

рідко. Втім, це ще зовсім не означає, що підробка є золотом, і що люди, які 

здійснюють акт референції, називаючи словом “золото” підробку, – не 

помиляються. Достатньо звернутися до експертів, які й чітко вкажуть, чи 

правильною буде така референція. Але навіть якщо цього не зможуть зробити 

експерти, це ще не означає, що акт референції є однозначно правильним у разі 

тотожності ментальних станів. 

Інтегральний аспект. Як і дефляціоністи, М. Дамміт більше аналізував 

логіко-теоретичну складову референції, розвинувши міркування С. Кріпке про 

необхідність розділення семантичних і прагматичних аспектів референції і 

запропонувавши альтернативний лінгвістичній філософії підхід до дослідження 

мови. Як зауважував В. Петров, М. Дамміту першому вдалося “поєднати в 

рамках однієї теорії семантичні та прагматичні “сторони” мови, іншими 

словами, підходи Ґ. Фреґе і Л. Вітґенштайна” [111, с. 6–7]. Звісно, поєднати 

статичність елементів семантики зі змінністю й контекстуальністю елементів 
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прагматики дуже складно. Щоб реалізувати це завдання, у “Логічних основах 

метафізики” [289] (1991) М. Дамміт витлумачив теорію референції як складову 

теорії значення. Її інші дві складові – це теорії смислу й сили (іллокутивної 

мети). Він вважав, що “… теорія референції визначає застосування до кожного 

висловлювання центрального поняття [теорії значення (істини, верифікації або 

фальсифікації) – А. С.] так, що той, хто говорить, безпосередньо виявляє своє 

знання умови застосування цього поняття своїм фактичним вживанням мови” 

[54, с. 200]. Якщо, наприклад, теорію значення, вибудовують на підставі 

поняття істини, то теорія референції має встановлювати умови істинності 

висловлювань, а також має пояснити, які об’єкти роблять предикати цих 

висловлювань істинними. Якщо теорія значення апелює до поняття верифікації, 

то в теорії референції треба вказати на умови верифікації висловлювання і 

продемонструвати, до яких саме об’єктів і чому можна застосувати предикат 

цих висловлювань. У разі поняття фальсифікації (як центрального для теорії 

значення) в теорії референції треба розробити механізм фальсифікації 

висловлювань, що претендують на науковий статус. Тоді стане зрозуміло, до 

яких об’єктів можна застосовувати предикати цих висловлювань, а до яких – ні. 

М. Дамміт, услід за Ґ. Фреґе, розрізняв смисл і референцію висловлювань 

[див.: 286], відмінність між якими помітна на прикладі розрізнення “знання 

чогось” (“knowing-what”) і “знання, що” (“knowing-that”). Для фіксування 

першого типу знань використовують висловлювання типу “Х знає, чим є Р” 

(тобто знає, про що йдеться в Р), а другого – “Х знає, що Р” (тобто знає, що P є 

істинним) [134, с. 203–209]. Інакше кажучи, знати смисл ще не означає знати 

референцію. Як доводить М. Лебедєв, теорія референції М. Дамміта критично 

налаштована проти стандартної семантики Девідсона, адже та “змішує значення 

референції слова зі знанням того, що воно взагалі може мати референцію” [6, 

підрозд. 7.4]. За задумом М. Дамміта, теорія референції є складовою 

теоретичного рівня засвоєння мови. Однак треба зауважити, що вживання 

мовних засобів потребує і практичних навиків. Саме у процесі комунікації дає 

про себе знати прагматичний аспект мови – зокрема у разі впливу на 
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співрозмовника, коли важливо знати, що і як можна говорити, що не можна, як 

він може відреагувати тощо. Адже у процесі комунікації вживають не лише 

розповідні (констативні) висловлювання, які характеризують з погляду їхньої 

істини і хиби, а й використовують мовленнєві акти (наприклад, інтеррогативні, 

імперативні), знання умов вживання яких потребує мовної практики. Як і 

М. Дамміт, автори статті “Інтеграція семантики і прагматики” [469] (1985) – 

Р. Шенк, Л. Бірнбаум, Дж. Мей – обґрунтовують, що семантику і прагматику 

треба розглядати разом, оскільки вони функціонально єдині. Автономність цих 

двох рівнів умовна й можлива лише на теоретичному рівні. Створення 

інтегральної семантико-прагматичної концепції мови згодом дасть змогу вийти 

на рівень проблематики теорії штучного інтелекту. В такому разі можна буде 

розглядати особливості впливу концептуальних уявлень чи прагматичних знань 

на процес умовиводу, взаємозв’язок структур пам’яті і значення, а також багато 

інших питань, пов’язаних з формулюванням ефективних методів 

репрезентування, організування і застосування знань про факти дійсності. 

Підсумовуючи, важливо зауважити, що в аналітичній філософії вивчення 

теорії референції започаткували Ґ. Фреґе та Б. Рассел, які звернули увагу 

переважно на її синтаксичний і семантичний аспекти. Втім, з розвитком 

лінгвістичної філософії і логіки стало зрозуміло, що важливе місце в теорії 

референції займає прагматичний аспект. Серед основних здобутків прагматизації 

референції можна виокремити такі: 1) розділення теорій значення і референції 

(В. В. О. Куайн, Д. Девідсон); 2) дослідження модальних контекстів у некласичній 

логіці (В. В. О. Куайн, С. Кріпке, Дж. Серль); 3) зростання значущості методів і 

засобів лінгвістики для аналітичної філософії (П. Стросон, Д. Доннелан, 

Л. Лінський); 4) збагачення терміносистеми аналітичної філософії поняттями 

індивідуальної референції, пресупозиції, теми висловлювання тощо (П. Стросон); 

5) суб’єктивізацію референції (Л. Лінський); 7) референційний аналіз понять 

комунікативних установок мовця й інтенціональних контекстів (Дж. Серль); 

8) з’ясування соціального і каузального компонентів референції (С. Кріпке, 

К. Доннелан); 9) визначення особливостей референції в контексті ідентичності 
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ментальної репрезентації фізичного (Г. Патнем); 10) інтеграцію семантичних і 

прагматичних аспектів референції (М. Дамміт, Р. Шенк, Л. Бірнбаум, Дж. Мей). 

Загалом прагматизація референції розширила предметне поле досліджень в 

аналітичній філософії, оскільки спричинила необхідність урахування в процесі 

аналізу референції і суміжних питань ще й результатів лінгвістики, нейронауки, 

когнітивістики, соціальних наук і теорії штучного інлетекту. 

 

 

2.4. Смисл і значення через призму їхньої прагматизації 

 

Проблема смислу і значення завжди була однією з ключових у логіко-

лінгвістичних й онтологічно-епістемологічних дослідженнях мислителів-

аналітиків. Через призму співвідношення цих понять вони пояснювали, як 

відбувається репрезентація фактів навколишньої дійсності у свідомості, 

наскільки такий процес об’єктивний і яких суб’єктивних особливостей він 

може набувати. За допомогою поняття смислу (змісту мовних виразів) 

апелюють до сфери ментального, опредметненого в мові, а за допомогою 

поняття значення (предметів позначення) – до сфери фізичного, реального 

(об’єктивного). Звідси випливає, що значення мають тільки дійсні імена (мовні 

вирази, яким притаманна властивість позначати), а смисл – усі імена. 

Аналітико-філософське розрізнення смислу і значення, започатковане у статті 

“Про смисл і значення” [175] Ґ. Фреґе, згодом втратило свою важливість. З 

ініціативи Б. Рассела, який мав намір позбавити епістемологічні шукання 

суб’єктивного, або ж психологічного, компоненту й, зокрема, ототожнюючи 

смисл і значення, вживав іноді єдиний термін “сигніфікат” (signification) як 

властивість речень (sentence) і відповідник “значенню” (meaning), від цієї 

дистинкції (“смисл–значення”) на деякий час взагалі відмовилися [461, с. 127]. 

Внаслідок цього співвідношення “мова–світ” описували, застосовуючи лише 

поняття значення. Нормою стало вважати, що мовні вирази мають певні 

значення, які є реальними предметами, явищами чи процесами. Поєднання 
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мовних виразів у висловлювання на підставі правил граматики забезпечує 

можливість коректного розуміння цих висловлювань. Якщо певна особа 

зрозуміла висловлювання правильно, то вона здатна до дій – реакцій у відповідь 

на сприйняті слова. Отже, критерієм розуміння значень мовних виразів стали 

вважати поведінку. Втім, зацікавлення вивченням природної мови призвело 

знову до актуальності дистинкції смислу і значення. На мою думку, 

прагматичний підхід в осмисленні цієї дистинкції найкраще репрезентований у 

лінгвістичній філософії, інтенціоналізмі, градуалізмі й концептуалізмі. На 

змісті цих аналітичних концепцій, які значною мірою ґрунтовані на розвитку 

прагматичних ідей “пізнього” Л. Вітґенштайна, зосередимо увагу далі. 

Лінгвістична філософія. Уже Л. Вітґенштайн у “Філософських 

дослідженнях” мав намір дослідити сутність понять смислу і значення, 

застосувавши для цього логічний аналіз природної мови як безпосередньої 

підстави для створення штучних (“ідеальних”) мов. Щоправда, у своєму 

розрізненні смислу і значення він не зробив відчутних кроків уперед порівняно 

з “Tractatus logico-philosophicus”, а й далі дотримувався думки, що поняття 

смислу треба застосовувати щодо висловлювань, а значення – щодо імен. Втім, 

куди більше він зосереджує свою увагу на понятті значення, особливо на 

питанні засвоєння і фіксування мовних значень у процесі комунікації. У зв’язку 

з цим Л. Вітґенштайн не прийняв августиніанську теорію значення, згідно з 

якою значеннями як сталими, незмінними сутностями володіють лише 

іменники. Він вважав, що значення слів засвоюють дещо складніше – у процесі 

мовної практики. Якщо зрозуміло, про що йдеться, коли вживають певне слово, 

то можна ствердити, що розуміють значення цього слова (іменника, 

прикметника, числівника тощо). А вже чим є це значення слова (образом 

свідомості, абстрактною сутністю) – це інше питання. Якщо ж розуміють, про 

що йдеться у висловлюванні, то часто навіть з контексту схоплюють, що 

означає незрозуміле слово. І в такий спосіб особа навчається мови. А от 

змішувати значення імен і їхніх носіїв взагалі не припустимо. У зв’язку з цим 

Л. Вітґенштайн висловився так: “Важливо констатувати, що слово “значення” 
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[bedeutung – А. С.] буде вжите всупереч мові, якщо ним означатимуть річ, яка 

“відповідає” слову” [35, с. 110]. Наприклад, якщо помирає пан N. N. то не стає 

особи, а не значення імені (§ 40) [35, с. 110]. Якщо ж слово втратить значення, 

то воно зникне. Л. Вітґенштайн робить висновок: “Значення слова є способом 

його вживання в мові” (§ 43) [35, с. 110]. Інакше кажучи, значення слів виконує 

певну функцію в контексті висловлювань, за допомогою яких фіксують і 

виражають наш досвід. Значення засвоюють у процесі мовних ігор як 

властивого людям виду діяльності, їхнього способу життя. Отже, природу 

значення Л. Вітґенштайн витлумачив функціонально. Він не був схильним 

розглядати його як абстрактну, ідеальну чи ментальну сутність. Значення 

залежить від того, як вживають певне слово. А отже воно (значення) може 

змінюватися. У різних контекстах слова вживають по-різному і тому вони 

набуватимуть різних, але споріднених значень (як пам’ятаємо, їх 

Л. Вітґенштайн характеризував словами “родинні подібності”). Наприклад, 

словом “добрий” можна назвати зручний стілець, смачний харч, ергономічний 

прилад тощо. Слова “зручний”, “смачний”, “ергономічний” фіксують певні 

характеристики предметів, позначаючи їхню якість, добротність. Прагматичний 

аспект мови добре пояснює цю особливість значення як вживання. 

Питання прагматизації дистинкції “смисл–значення” досліджував і 

Дж. Остін. Уже на початку статті “Значення слова” (1940) він мало не як 

аксіоми прийняв такі положення: 

“Зразки смислу 

1.1. Що-є-значення (слова) “щур”? 

1.11. Що-є-значення (слова) “слово”? 

1.21. Що таке “щур”? 

1.211. Що таке “слово”? 

… 

2.1. Що-є-значення (фрази) “Що-є-значення?” 

2.11. Що є значення (речення) “Що-є-значення (слова) “х”? 

Зразки безглуздості 
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1.1. Що-є-значення слова? 

1.11. Що-є-значення будь-якого слова? 

1.12. Що-є-значення слова взагалі? 

1.21. Що таке значення-слова?...” [206, с. 23]. 

З цього переліку зрозуміло, що специфіка терміна “смисл” полягає у 

здатності розуміти висловлювання завдяки правильному застосуванню 

синтаксичних і семантичних правил, а специфіка терміна “значення” полягає у 

наявності денотата (конкретного чи абстрактного) у відповідного мовного 

виразу, який є контекстуально детермінованим. Дж. Остін значення приписував 

лише власним іменам, а не загальним (абстрактним), адже ті не позначають 

якийсь визначений предмет. Будь-які загальні імена – це абстракції, які 

володіють не денотатами, а конотатами (властивостями в абстрагованій формі, 

притаманними сукупності предметів), якими власні імена не володіють. Щоб 

зрозуміти, що означає певне власне ім’я (взнати властиве йому значення), його 

треба проаналізувати в контексті висловлювання. Властиві слову значення 

описані в тлумачних словниках, хоча в них, звісно ж, не йдеться про те, 

наскільки доречно використовувати ці слова (і яких значень їм надавати) у 

нових ситуаціях, множина яких потенційно безмежна. 

Як представник лінгвістичної філософії Дж. Остін волів розглядати 

проблему смислу і значення в контексті мовленнєвих актів – промовлених 

висловлювань у процесі комунікації двох чи більше осіб. У випадку 

мовленнєвих актів інтерпретація понять смислу і значення набуває своїх 

особливостей. Наприклад, висловлювання “Іде сніг”, про яке, як відомо, 

міркував А. Тарський [170, с. 15], може означати не лише те, що іде сніг, а й 

містити приховану інформацію: бути закликом до дії, погрозою, 

попередженням, поясненням, проханням тепло вдягтися тощо. Його смислом є 

не думка, яку так виражають, а мета його промовляння (іллокуція). Зважаючи 

на обставини розмови, прагнуть зрозуміти думку, яку хочуть донести – наказ, 

чи прохання, попередження, певну інформацію тощо. Оскільки іллокутивна 

мета є за межами мови, то завдяки цьому мовленнєвий акт стає засобом впливу 
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на співрозмовників, володіє іллокутивною силою. З огляду на сказане, 

П. Стросон зауважував: “… знати силу висловлювання – це те ж саме, що й 

знати, який іллокутивний акт був насправді здійснений при його промовлянні” 

[507, с. 440]. Знання сили висловлювання дає змогу правильно 

проінтерпретувати (визначити смисл) локуції – форми вираження 

іллокутивного наміру, яка містить акти фонації (артикулювання звуків), 

референції (позначення об’єктів) і предикації (приписування властивостей і 

відношень об’єктам референції). Залежно від того, наскільки доцільно 

сформульована локуція мовленнєвого акту, настільки ефективною у підсумку 

буде і його перлокуція (результат, якого очікують від іншого суб’єкта). А тому 

навіть у тому разі, коли думка сформульована максимально переконливо й 

однозначно, то це ще зовсім не означає, що бажаного результату неодмінно 

буде досягнуто. Друга особа може мати свої переконання, упередження і 

комунікативні наміри, які не збігаються з намірами першої. 

У статті “Як говорити” [204] (1953) Дж. Остін на прикладі мовної моделі, 

за допомогою якої описують певну мовленнєву ситуацію S0, продемонстрував, 

у який спосіб смисл висловлювань є контекстуально зумовленим. S0 

складається з І-слів (індивідуальних предметів), які можна виражати 

числівниками, як-от “1227”. Будь-яке І-слово належить до певного типу (Т-слів), 

який виражають відповідними словами S0. Стандартна форма висловлювань у 

S0 має такий вигляд: “І є деяке Т”. Висловлювань інших форм у S0 не 

застосовують. Дж. Остін зауважував, що між І-словами, Т-словами, смислом 

(sense) і предметом позначення простежуються певні відношення. З формули “І 

є деяке Т” видно, що між І-словами і Т-словами наявна стверджувальна зв’язка 

“є”. Те, що І-слово вказує на певний предмет дійсності, є наслідком конвенції 

(інакше кажучи, зв’язка між ними є результатом комунікативних 

домовленостей). Таким же наслідком конвенції є зв’язка між Т-словом і 

смислом (ментальною моделлю дійсних предметів, фактів). І нарешті, між 

смислом, який фіксують у певному слові, і предметом дійсності наявна 

природна зв’язка. 
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Висловлювання “І є деяке Т” можна виразити одним з таких чотирьох 

видів мовленнєвих актів: 1) к-ідентифікувальних – для відшукування моделі 

(смислу) для конкретного зразка, зокрема, так відбувається тоді, коли треба 

дещо ідентифікувати як вовчу ягоду; 2) с-ідентифікувальних – для 

відшукування зразка для певної моделі (смислу), наприклад, коли треба 

іменувати (ідентифікувати) вовчу ягоду; 3) стверджувальних – для 

відшукування моделі (смислу) для визначеного прикладу; 4) прикладовмісних – 

для відшукування прикладу для визначеної моделі (смислу) [дет. див.: 204, 

с. 187–200]. Звісно, застосовуючи той чи інший мовленнєвий акт, завжди є 

можливість зробити помилку й приписати висловлюванню неправильний 

смисл. Такі помилки можливі навіть у межах простої моделі S0. Але ж можна 

розширити цю модель додаванням, зокрема, заперечних висловлювань “І не є 

Т”. Тоді класифікувати мовленнєві акти стане дещо складніше. А що вже й 

казати про завідомо хибні висловлювання, які промовляють з метою обману. 

Якщо ж багатство мовних засобів зросте, то все стане ще складніше. Втім, 

правильно вжиті мовленнєві акти в межах розвинутих мов з великою кількістю 

виражальних засобів, навпаки, сприяють поліпшенню рівня нашого розуміння. 

Однак Дж. Остін не стверджував, що від цього мовленнєві акти стануть більш 

істинні. Коректніше казати, що вони стануть більш достовірними – будуть 

точніше відповідати фактам. Досягти ж цілковитої тотожності (однозначної 

істини, природа якої, очевидно, мала б бути метафізичною) мови і фактів 

неможливо, оскільки факти дійсності і мова – це сутності зовсім різної 

природи. А якщо ще й урахувати, що кожного разу на розуміння фактів 

впливають нові ситуативні обставини, то годі сподіватися виразити їх за 

допомогою засобів мови зі сталими, чітко фіксованими значеннями. До того ж, 

за допомогою висловлювань мають намір не лише повідомити факти 

об’єктивної дійсності, а й виразити суб’єктивні оцінювання й наміри, описати 

вигадані події, щось визначити тощо [207, с. 99]. Було б неправильно 

стверджувати, що такі висловлювання позбавлені смислів і не повідомляють 

нам жодної інформації. 



136 
 

У процесі комунікації приписування значень висловлювань набуває своїх 

характерних особливостей, відмінних від аналогічної практики у випадку 

штучних (формалізованих) мов. Треба зауважити, що механізм визначення 

значення слова фіксований нечітко. Уся складність полягає в тому, що між тим, 

що людина має намір сказати, тим, що вона думає, що каже, тим, що вона каже 

насправді, тим, що інша людина хоче почути, тим, що вона думає, що чує, тим, 

що вона розуміє, і тим, що вона хоче зрозуміти, є суттєва різниця. Люди щоразу 

потрапляють у нові комунікативні ситуації, створюють нові мовні ігри й 

висловлюють нові мовленнєві акти. Правила функціонування мовних ігор 

бувають заплутані. До того ж, вони конвенційні. У зв’язку з цим французький 

лінгвіст Е. Бенвеніст (1902–1976) зауважував, що “завжди перформативне 

висловлювання набуває реальності тільки тоді, коли воно є відповідним 

актом… Воно може бути здійснене один і тільки один раз, у визначений час і у 

визначеному місці” [21, с. 307]. Хоча кожен мовленнєвий акт за своєю суттю 

унікальний, втім, залежно від іллокутивної мети кількість їхніх типів обмежена. 

Безперечно, що тип іллокутивного акту впливає на смисл висловлювання. 

Наприклад, згідно з Дж. Серлем, бувають такі види іллокутивних актів, як: 

репрезентативи, директиви, комісиви, експресиви і декларації. За допомогою 

репрезентативів фіксують фактичний стан справ у дійсності, як-от у твердженні 

“Сонце сходить на сході”. Їхній смисл виражений у думці, зафіксованій за 

допомогою відповідного висловлюванняа. У директивах (а до них належать 

накази, вимоги, команди, як-от “Необхідно дотримуватися законів!”) смисл 

висловлювання полягає у безапеляційному виконанні вказівок адресата. Смисл 

комісивів (серед них обіцянки, як-от “Я завжди допомагатиму тобі”) 

зумовлений очікуваннями співбесідника, від чого залежать смисл наступних 

висловлювань, дій і вчинків. Зі свого боку, смисл експресивів (оцінних 

висловлювань на кшталт “Ти вчинив неправильно!”) полягає не лише у 

констатації свого ставлення до того, що сталося. Скориставшись ними, 

прагнуть вплинути на висловлювання і дії співрозмовника надалі – заохотити 

до чогось чи, навпаки, переконати більше цього не чинити. Нарешті, смисл 
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декларацій можна розкрити в контексті конкретної дії, що передбачає настання 

визначеного результату. Цю дію з відповідним мовленнєвим актом здійснюють 

одночасно, після чого настає зміна наявного стану справ, як наприклад, у 

момент хрещення, коли священик каже “Нарікаю дитину Анною!” й від цього 

моменту немовля, яке ще не мало імені, отримує його [дет. див.: 474]. Звісно, 

якщо декларацію промовить неуповноважена особа, то зміни стану справ не 

відбудеться. Такий мовленнєвий акт (як, зрештою, й інші за аналогічних 

обставин) можна розглядати як псевдоперформатив. Отже, на смисл 

висловлювань впливають такі фактори: 1) дії комунікантів; 2) їхні наміри; 

3) прагнення і переконання; 4) загалом особа комуніканта; 5) час і місце 

комунікативної ситуації; 6) попередні конвенції комунікантів. Треба додати, що 

такі конвенції – це важливий фактор осмислення мовних виразів, оскільки те, 

що мають на увазі, є функцією того, що промовляють. Наприклад, якщо 

розглядати фразу “В Сантьяго йде дощ” як констатив, то в ній повідомляється 

саме про погодні умови, але ця фраза як перформатив, промовлена на воєнних 

радіочастотах в Чилі у 1973 р., відіграла зовсім іншу роль – вона слугувала 

закликом до початку повстання прихильниками А. Піночета проти президента 

С. Альєнде, тобто до початку реалізації прихованих намірів комунікантів. 

Інтенціоналізм. Значення мовних виразів досліджували і прихильники 

інтенціоналізму – зокрема Ґ. П. Ґрайс [див., напр.: 316] і Дж. Серль [див., напр.: 

485]. Завдяки їм особливого значення у процесі дослідження мови набуло поняття 

інтенції (наміру). Попри всі труднощі і неточності, прагматичний аналіз цього 

поняття відкривав дослідникам можливість переходу від дослідження 

синтаксичного і семантичного аспектів мови до вивчення природи свідомості. 

Адже прийнято вважати, що саме свідомість володіє інтенціональністю як 

спрямованістю на щось. Треба зауважити, що поняття інтенціональності не 

тотожне поняттю інтенції. Інтенція як намір щось зробити – це лише один з видів 

інтенціональності, до якої можна зарахувати також віру, надію, страх, бажання та 

ін. Реальність інтенціональних станів первин ніша за мовну, оскільки саме завдяки 

мові приховують думки. І якщо вже в голові виникне певна думка, то не потрібно 
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сподіватися, що зможеш збрехати самому собі й надалі вважати, що у тебе не 

було певного інтенціонального переживання. 

Британський мислитель-інтенціоналіст Ґ. П. Ґрайс (1913–1988) намагався 

довести, що наміри (припущення; meaning intention) як структурні елементи 

свідомості первин ніші за значення (meaning) мовних виразів. Як бачимо, він 

виявив певну двозначність поняття meaning, яке, з одного боку, треба було б 

зарахувати до суб’єктивних, ментальних інтенцій особи, того, що вона має на 

увазі, а з другого – до структур мови. Самого Ґ. П. Ґрайса більше цікавили 

психологічні аспекти питання значення – осмислення природи значення з 

погляду інтенцій комуніканта. У статті “Значення” [316] (1957) він 

обґрунтовував, що, коли особа S припускає (має на увазі) деяке p, висловлюючи 

певне твердження x, то її намір полягає у тому, щоб реципієнт цього 

повідомлення також став вважати, що p. Але спершу реципієнт має розпізнати 

цей намір, що б і стало для нього суб’єктивною підставою вважати, що p. Те, 

що особа має на увазі, – це і є відповідне значення, яке вона виражає за 

допомогою мовних засобів. Випадки значення мовного виразу для окремого 

суб’єкта S і для мовного співтовариства, згідно з Ґ. П. Ґрайсом, набувають своїх 

характерних особливостей. Особа S, висловлюючи певне твердження Х, 

приписує йому значення p, коли має звичку так робити (приписувати значення 

p для X). У випадку мовного співтовариства важливо, щоб таку звичку мали 

принаймні декілька його членів. Серед труднощів інтенціоналістського підходу 

до мови звернемо увагу на те, що за умови таких міркувань поняття значення 

стає зумовлене поняттям звички, яке має психологічну конотацію, оскільки для 

кожної особи процес вироблення звичок і їх дотримання набуває своїх 

психологічних особливостей. До того ж, значення можуть різнитися залежно від 

того, хто входить до складу певного мовного співтовариства чи його окремої 

групи. Зрештою, це й не дивно, адже, зокрема, у разі пропаганди певні історичні 

особи чи події можуть бути оцінені цілком по-іншому, навіть кардинально 

протилежно. Тому значення висловлювань залежатиме ще й від того, за яких 

обставин його промовлено, ким і кому. Встановлюючи значення висловлювання, 
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комуніканти зважатимуть на певні комунікативні конвенції (як синтаксичні, 

згідно з правилами граматики, так і семантичні). Самі по собі значення не є 

незмінними сутностями – їх формують у процесі поступового розвитку мови, 

становлення якої займає декілька стадій. Так, спершу людина продукувала 

знаки випадково, потім поєднувала їх з відповідними ситуаціями і вчилася 

повідомляти про те, що трапилося. По тому відбувалося встановлення і 

стабілізація значень слів і граматичних правил їхнього використання у 

складніших мовних конструкціях, що й забезпечило можливість комунікації і її 

ефективність. Знання значень слів дає змогу співрозмовникам розпізнавати 

інтенціональний зміст повідомлень один одного. Значення – це не що інше, як 

суб’єктивні інтенції мовців. Їх можна вважати об’єктивними лише тією мірою, 

якщо ці інтенції є стабільними конвенціями членів відповідного мовного 

співтовариства [дет. див.: 314; 317–318]. 

Розвиваючи мовну теорію, Дж. Серль також вважав, що мовленнєві акти 

неможливі самі по собі – їм передують відповідні інтенціональні стани. 

Зважаючи на те, наскільки доречно підібрано слова для вираження думок у 

мовленнєвих актах, роблять висновок, наскільки ці мовленнєві акти щирі. 

Оскільки проблеми інтенціональності безпосередньо стосується і проблема 

значення, то Дж. Серль закономірно заявив: “Значення є лише там, де є 

розрізнення між інтенціональним змістом і формою його зовнішнього 

здійснення …” [485, с. 28]. В цьому контексті треба внести роз’яснення, що 

інтенціональний зміст – це і є, власне, смисл висловлювання, який виражають у 

формі мовленнєвого акту. Отже, смисли, опредметнені в мовних засобах, є 

своєрідними ментальними конструкціями, складовими свідомості (психіки). 

Значення – це один з інтенціональних феноменів, як-от інтерпретації, 

бажання, сприйняття чи пояснення. На противагу представникам лінгвістичної 

філософії, завдання теорії значення Дж. Серль визначав так: “У своєму 

найзагальнішому виді проблема значення полягає у виясненні того, яким чином 

ми переходимо від фізики до семантики…” [485, с. 27]. Інакше кажучи, перед 

тим як дослідити значення, треба спершу з’ясувати, як функціонує свідомість, 
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як її породжує функціонування нейронних структур у корі головного мозку. За 

такого підходу не обійтися без взаємодії філософії і науки. Зокрема, сам 

Дж. Серль, на відміну від Ґ. П. Ґрайса, який інтенціональність розвивав у 

лінгво-психологічному контексті, звернувся також до контексту теорії 

штучного інтелекту. Визначаючи свідомість як один з проявів біологічних 

сутностей, Дж. Серль доводив, що штучні пристрої ніколи не зможуть володіти 

первинною інтенціональністю, яка є властивістю свідомості ще на домовному 

рівні. А от вторинна (похідна) інтенціональність штучним пристроям цілком 

під силу, адже вони можуть настільки вдало оперувати синтаксисом, що з боку 

видаватиметься, що їм притаманна і свідомість. Хоча насправді, виконуючи 

певні завдання, ці штучні пристрої нічого не розумітимуть [127–128]. З думкою 

про те, що в мозку не відбувається лише маніпуляція з синтаксичними 

засобами, перегукуються міркування П. Стросона про глибину мовної 

проблематики: “Мовна майстерність полягає у людській здатності вимовляти 

безкінечно багато нових речень, знаючи, що вони означають, і розуміти 

безкінечно багато нових речень, промовлених до неї” [504, с. 1]. Інакше 

кажучи, навряд чи буде створена комп’ютерна програма, що міститиме 

достатню кількість правил для реагування на безконечний потік нової 

інформації й осмисленого продукування нових висловлювань. Зі свого боку, 

Д. Деннет і Дж. Годжеленд [270] радше вважали, що приписування первинної 

інтенціональності, завдяки якій відбувається смислова інтерпретація понять, є 

дещо умовним. Осмислення сприйнятої інформації відбувається завдяки 

володінню мовою, без якої немає і свідомості як інтенціональної системи. 

Інтенціональний зміст виникає внаслідок оперування правилами приписування 

мовним знакам відповідних значень, що репрезентують наявні в дійсності 

об’єкти. Люди – це ті ж роботи, тільки досконаліші [дет. див.: підрозд. 3.2]. 

Послідовно розвинув погляди Ґ. П. Ґрайса американський мислитель 

С. Шиффер (нар. 1940 р.), відомий дворівневою теорією значення. Згідно з нею, 

значення виникає на ментальному рівні і функціонує на рівні вживання мови 

(засобу обміну думками в межах мовного співтовариства). Тому значення 
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залежить не лише від суб’єктивних намірів особи, а й від соціально 

зумовлених, явищ і процесів, які об’єктивні за суттю [див.: 471]. Утім, якщо 

мають намір говорити про поняття значення, його, згідно з П. Горвічем, треба 

осмислювати як ідею чи властивість. Основне завдання філософії, можна 

визначити, як “…характеризування цих властивостей, тобто встановлення 

того, як вони виникають” [342, с. 12]. Значення певного терміна – це 

сукупність властивостей, зміст яких можна розкрити у процесі комунікації 

внаслідок аналізу слововжитку, висловлювань, унаслідок вникання в 

інтенціональну поведінку суб’єкта, що й формує семантику мови [див. також: 

134, с. 187–197]. 

Градуалізм. На важливості врахування прагматичних елементів мови в 

процесі аналізу значень мовних виразів наголошував і А. Пап, чітко 

усвідомивши, що значення за суттю не є чимось статичним, незмінним і 

однозначно зафіксованим. Особливо чітко це можна простежити у процесі 

визначення значень у процесі комунікації, коли, за задумом А. Папа, навіть 

доречно послуговуватися поняттям інтенсіональної невизначеності, 

пов’язаним із “гнучкістю звичок їх застосування, що проявляються у сумнівах 

про те, якими саме властивостями має володіти річ, щоб до неї можна було 

застосувати цей термін…” [109, с. 298]. Такі сумніви не безпідставні, оскільки 

значення може змінюватися, варіюючи в межах певної градації (“степенів 

значення” [109, с. 298]). Свою ідею А. Пап пояснив на прикладі зі словом 

“стілець”, за допомогою якого фіксують такі властивості: “(а) мати принаймні 

три ніжки, (б) бути здатним надати місце точно одній людині і (в) мати 

спинку” [109, с. 298]. Кожна з вказаних властивостей характеризує степінь 

значення слова “стілець”: властивість (а) з більшою мірою (в такому разі 

слову, що фіксує цю властивість можна приписати степінь значення х), 

властивість (б) з меншою мірою (слову, що фіксує цю властивість, можна 

приписати степінь значення у) й властивість (в) – з найменшою мірою (степінь 

значення слова у цьому разі – z). Інакше кажучи, коли індивід промовляє 

слово “стілець”, то з більшою ймовірністю він приписує йому властивість (а), 
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далі (б) і вже потім (в). Тобто одні з властивостей, які й визначають значення 

слів, є більш притаманні позначуваним предметам, а другі – менш. Градацію 

значень треба враховувати у тому разі, коли мають намір зрозуміти, що саме 

має на увазі співрозмовник. Адже люди по-різному вживають слова й по-

різному схильні приписувати їм значення. Щоб зрозуміти, який зміст вкладає 

інша особа у слова, за умови, звісно, що вона має намір висловлюватися 

правдиво, враховують переконання і стимули (як-от запитання носіям 

переконань), а також лінгвістичні реакції на них. Переконання і стимули 

можна витлумачити як антецедент ймовірнісної імплікації, а лінгвістичні 

реакції у відповідь – як її консеквент. Звісно, що консеквент одних 

повідомлень може бути антецедентом для інших. Саме з аналізу таких 

імплікацій можна висновувати інтенсіонал мовних виразів [109, с. 300–301]. 

Треба враховувати і те, що з комунікативних ситуацій можна висновувати і 

прагматичне значення – “стани користувача знаком або інтерпретатора знака, 

які пов’язані причинним зв’язком з поданням знака (наприклад, 

висловлювання “Буде дощ” прагматично означає, що мовець переконаний у 

тому, що буде дощ; також воно означає відсутність у нього впевненості в 

тому, що дощ іде під час того, як він вимовляє це висловлювання” [109, 

с. 304]. Отже, у процесі спілкування ми логічно можемо виводити з 

висловлювань висновки, які за визначенням мали б поділяти всі комуніканти, 

для того щоб їхні повідомлення були осмислені і досягали поставлених цілей 

[див. також: 136]. 

Попри евристичність ідей прагматичного аналізу А. Папа – зокрема, 

градації значень, інтенсіональної невизначеності, прагматичного значення, 

ймовірнісної імплікації – вони залишилися фактично не поміченими 

розробниками сучасних семантик (як-от ситуативної, критеріальної, 

трансляційної, процедурної чи концептуальних ролей). Наприклад, автори 

ситуативної семантики Дж. Барвайс і Дж. Перрі [215] проаналізували перехід 

від сфери ментального (мислення) до практичних дій й зауважили, що процес 

мислення не відбувається сам по собі – його зумовлюють інтенції мовця, як-от 
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наміри щось змінити, інтереси, переконання, а також час і місце мовленнєвої 

ситуації. Без розуміння цих моментів комунікації навряд чи можна 

розраховувати на коректність аналізу значень мовних виразів. У межах 

критеріальної семантики на важливості особи суб’єкта як носія й 

інтерпретатора мови особливо наголошував Ґ. П. Бейкер [212]. Такий підхід є 

дуже прагматичним, оскільки значення слів перестають бути статичними 

елементами абстрактних мовних побудов й починають залежати від поняття 

критерію – звернення суб’єкта до фактичних даних. Відстежувати значення слів 

набагато простіше у процесі їхнього аналізу. У випадку фіксування смислів, які 

властиві складним мовним конструкціям, це зробити вкрай складно. Тому 

критеріальна семантика виявилась не дуже ефективною й не здобула належної 

підтримки серед науковців. А от у трансляційній семантиці, яку розробив 

Дж. Катц [356], мовні семантичні репрезентації відображають за допомогою 

мови маркерів із чіткою структурою. Тому аналіз значень слів, висловлювань і 

текстів потребує належного концептуального апарату. Хоча значення як такі, на 

його думку, треба розглядати лише як складові повсякденного досвіду, що 

зафіксований засобами природної мови. Вони не мають бути формальними, 

тобто штучно приписаними словам. Об’єктом семантичного дослідження є 

буденний концепт значення. У процедурній семантиці Ф. Джонсон-Лерда [353] 

(дет. див.: підрозд. 4.1) розуміння значень мовних виразів досягають, 

застосувавши одну з семи процедур (певних моделей створення, зберігання й 

відтворення інформації). Ці процедури містять референтні вирази, 

репрезентації ментальної моделі, фонові щодо висловлювання знання й, дають 

змогу враховувати контекст. Нарешті, в семантиці концептуальних ролей, яку 

створив Дж. Гарман [325], значення мовного виразу залежить від його змісту в 

мові мислення, репрезентованій поняттями і думками. Сам зміст понять і 

думок функціонально залежний від психології індивіда [див. також: 122]. Отже, 

в сучасних семантиках звернули увагу на прагматичні аспекти мовлення 

(контекстуальність, суб’єктивність сприйняття і розуміння) й особливої ваги 

набула ідея концептуалізації. 
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Концептуалізм. Литовський філософ Р. Павільоніс (1944–2006) 

витлумачив смисли як складову зумовленої мовними і позамовними факторами 

концептуальної системи знань і думок носія мови про дійсні і можливі події 

(стани справ) у світі. Він вважав, що гносеологічний аспект проблеми смислу 

“полягає у вказуванні на критерії осмисленості мовних виразів, у виявленні 

співвідношення осмисленого і безглуздого, осмисленого й істинного або 

хибного, осмисленого і граматично правильного” [108, с. 11]. Співвідношення 

між поняттями смислу і значення просте: смисл, або ж інакше, концепт – це 

інтенсіональна функція, область значень якої формують предмети дійсного і 

можливого світів. Коли прагнуть збагнути новий смисл, то з уже наявних 

виформовують відповідну інтерпретаційно-аналітичну структуру. Осмисленість 

мовних виразів, які є складовими мовленнєвих актів, залежить від того, 

наскільки коректно дотримано правил синтаксису і семантики. Якщо такі правила 

будуть вжиті умисно чи несвідомо неправильно, до того ж, їх ще некоректно 

розпізнають, то помилковими будуть і відповідні концептуальні структури 

мислення, сформовані задля осягнення змісту повідомлення. Щодо критеріїв 

правильного осмислення, то, наприклад, М. Лебедєв розділив їх на внутрішні 

(статичний – композиційність і контекстуальна залежність значень, динамічний – 

породження знака) і зовнішні (статичний – конвенція, динамічний – встановлення 

зв’язку між знаком і його референтом) [90, с. 165]. А от самі смисли (імен і 

висловлювань) І. Мікіртумов проінтерпретував як одну з інтенсіональних 

сутностей, що функціонують у мові-об’єкті поряд з концептами індивідів і 

функцій, пропозиціями, властивостями й відношеннями [100, с. 5]. Смисл 

доцільно аналізувати за допомогою засобів загальної інтенсіональної логіки. 

Встановлення співвідношення поняття смислу з іншими поняттями, зокрема й 

значенням, сприяє розширенню знань про різні рівні логіко-семантичної 

компетентності суб’єкта. 

Отже, дистинкція смислу (внутрішніх уявлень, зумовлених сприйняттям 

стану справ у дійсності, наслідком чого було розуміння мовного виразу) і 

значення (предмета позначення, який можна зафіксувати у свідомості) набула в 
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аналітичній філософії вагомості лише після того, як мислителі стали у 

прагматичних дослідженнях вивчати тему свідомості, внутрішній світ мовця. 

Втім, у межах кожного з прагматичних підходів до аналізу мови розуміння цих 

концептів різнилося. У лінгвістичній філософії смисл визначали як ментальну 

модель предмета, а значення – як абстрактний або конкретний предмет 

позначення. В інтенціоналізмі смисл тлумачили як намір, а значення як 

інтенціональні смисли, які мають на увазі, промовляючи певне висловлювання. 

В градуалізмі смислом позначали степінь значення, а значенням – внутрішній 

стан мовця, каузально пов’язаний із відповідним мовним виразом, який вжито у 

процесі комунікації. Нарешті, в концептуалізмі смисл розуміли як 

інтенціональну функцію, а значення – як предмети, які наявні в реальному світі 

чи у якомусь з можливих світів. Загалом в аналітичній філософії поняття 

смислу відносили до сфери мислення й інтерпретували як ментальну структуру, 

яка може змінюватися під впливом зовнішніх (особливостей ситуації, 

контексту) і внутрішніх (намірів, бажань, переконань) факторів, що й 

визначають специфіку мовлення. А от значення – це, передусім, мовна 

категорія, статична за суттю. Вживаючи це поняття, мають намір чітко 

зафіксувати мовний зміст, навіть незважаючи на його абстрактність і 

невизначеність. З поняттям смислу справа складніша, адже воно апелює до 

екстралінгвістичної дійсності, до сфери ментального, функціонування якої не 

обмежене дотриманням синтаксичних і семантичних мовних правил, а 

підпорядковане психофізичним законам. До того ж, поняття смисл більш 

суб’єктивно забарвлене і людиновимірне, ніж поняття значення. 

Прагматичний аналіз понять смислу і значення, проведений у 40–80-х роках 

XX ст., засвідчив необхідність вивчення буденної мови і її кореляцію зі 

сферою ментальних процесів, ґрунтовне дослідження якої ще потрібно було 

зробити. Зрештою, такий підхід поглибив би і розуміння сутності природної 

мови і тих когнітивних процесів, на яких ґрунтоване пізнання й осмислення 

світу людиною [див. також: 150]. 
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2.5. Проблема дотримання правила в контексті стабільності значень 

мовних виразів 

 

Успішне застосування мови залежить від послідовного дотримання 

синтаксичних, семантичних і прагматичних правил, завдяки яким, з одного 

боку, можна чітко зафіксувати основні механізми процесу утворення і 

засвоєння значення мовних виразів, а з другого – в більш загальній площині 

розглянути основні механізми функціонування мови як цілісної знакової 

системи. Наголос на значущості правил у процесі конструювання штучних мов 

в аналітичній філософії робили уже Ґ. Фреґе, який наголошував на тому, що 

правила і закони вкрай важливі для того, щоб забезпечити надійе виведення 

знань [173]; Б. Рассел, який інтерпретував мову як математичну теорію 

(числення), оперувати елементами якої можна на підставі чітко визначених 

правил, що й уможливлює здобуття нових знань і відкриття нових істин [462]; 

Л. Вітґенштайн у ранній період творчості, який, зокрема, казав, що “Правила 

логічного синтаксису ають бути зрозумілі самі собою, якщо тільки відомо, як 

означає щось кожен знак” [36, с. 34]; Р. Карнап, який розрізняв правила 

синтаксису мови (логічні правила побудови і правила перетворень 

формалізованих мовних виразів) і правила семантики (правила побудови, які 

визначають допустимі форми виразів; правила позначення для дескриптивних 

постійних, правила істинності для атомарних висловлювань, диз’юнкції та 

еквівалентності і правила областей) й переконував, що на підставі нових 

емпіричних фактів кількість правил може бути переглянута [231, с. 168–172]; 

К. Айдукевич, який виділив три види правил значення (“матрицю мови”) – 

аксіоматичні (їх приймають бездоказово, як-от твердження “А є А”), дедуктивні 

(за їх допомогою виводять нові твердження з аксіом, як-от modus ponens) і 

емпіричні (застосовувані не лише в формалізованих мовах, а й у природних, 

наприклад, правило за яким треба сказати слово “болить”, коли відчуваєш біль) 

[190]. Утім, вивчення правил їх цікавило здебільшого лише в межах побудови 

ідеальних мов і в процесі обґрунтування основ математики. На важливість 
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правил для фіксування значення виразів природної мови першим звернув увагу 

Л. Вітґенштайн у пізній період творчості [див.: 34, с. 293; 35, с. 164–171]. 

Пізніше представники аналітичної філософії С. Кріпке [81], Ґ П. Бейкер і 

П. М. С. Гакер [20] особливо уважно поставилися до цього логіко-

лінгвістичного питання, яке сьогодні відоме як проблема дотримання правила 

[дет. див.: 87; 90]. 

До суті цієї проблеми Л. Вітґенштайн наблизився у § 185 “Філософських 

дослідженнь” [35, с. 164], навівши приклад, аналогічний уже згадуваному в 

“Коричневій книзі” [34, с. 293]. А загалом аналіз проблеми дотримання правила 

він здійснив у § 185–208 “Філософських досліджень” [35, с. 164–172]. 

Л. Вітґенштайн міркував так: “Припустімо, що ми виконали свої вправи й 

вибіркову перевірку їхнього розуміння в обсязі чисел до 1000. Тепер ми 

загадуємо учневі продовжити якийсь ряд (скажімо, “+2”) поза 1000, і він пише: 

1000, 1004, 1008, 1012” [35, с. 164]. Хоча в самому правилі, яким учень 

користувався до того, такої вказівки не було, та все ж до кінця не зрозуміло, 

чому люди переконані, що вживання правила в невідомих раніше ситуаціях 

суттєво не зміниться? Чи не означає це те, що, встановивши певне правило, ми 

автоматично поширили його дію на безкінечну множину випадків його 

застосування у щораз нових пізнавальних контекстах. А тому ще потрібно 

з’ясувати, що саме гарантує нам впевненість у тому, що, незалежно від ситуації, 

специфіка застосування правила не зміниться, а вживання правила й далі буде 

стабільним? Що важливо, цей випадок із правилом можна екстраполювати на 

всю множину застосування значень мовних виразів. У зв’язку з цим виникає 

запитання, чи не буде вірогідною зміна значень слів у щоразу нових ситуаціях? 

Причому значення будуть змінені настільки щодо застосування деякого 

правила, що їх можна буде привести до суперечності з самим правилом 

(парадокс скептика). Л. Вітґенштайн сформулював цей парадокс так у § 201 

“Філософських досліджень”: “Наш парадокс полягав ось у чому: правило не 

може визначити способу дії, бо кожен спосіб дії можна узгодити з ним. 

Відповідь була така: якщо кожен спосіб дії можна узгодити з правилом, то 
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кожен із них можна довести й до суперечності з правилом. Тому тут не було б 

ані узгодження, ані суперечності” [35, с. 170]. Іншими словами, незалежно від 

того, чи наші дії узгоджені з правилом, їхні інтерпретації можуть суттєво 

відрізнятися й суперечити одна одній. І жодні теоретичні правила, які за 

визначенням неповні і неоднозначні, не стануть цьому на заваді, тим паче, у 

випадку їхньої відірваності від практики слововжитку, що й дає змогу 

встановити, наскільки коректно вжито той чи інший мовний вираз. Втім, далі 

Л. Вітґеншатйн не ілюструє цей парадокс за допомогою конкретних прикладів, 

що породило низку інтерпретацій цього фрагменту і способів розв’язання 

відповідної проблеми. 

Не менш складним буде випадок витлумачення значень слів невідомої 

нам мови, тобто віднайдення правил вживання цих слів. Л. Вітґенштайн вважав, 

що “системою стосунків, за допомогою якої ми тлумачимо чужу мову, є 

спільний усім людям спосіб дії” [35, с. 171]. Це означає, що розуміння суті 

правила виникає в результаті виконання певних дій, а запорукою стабільності 

значень мовних виразів є наявність мовного співтовариства, яке здатне 

проконтролювати, чи правильно дотримується особа певного правила в процесі 

мовної гри. З цих міркувань випливає ще одне питання: чи можливо 

дотримуватися правила приватно, індивідуально? Л. Вітґенштайн переконаний, 

що в такому випадку завжди є небезпека ототожнення двох речей: коли ми 

вважаємо, що дотримуємося правила (тобто керуємося ним), і самого 

дотримання правила (змішування психічних процесів і фізичних дій). 

Подібні міркування щодо дотримання правила і стабільності мовного 

значення майже одночасно з Л. Вітґенштайном висловили в 1945 р. К. Гемпель, 

навівши парадокс про ворон для ілюстрації того, що інколи індуктивна логіка є 

контрадикторною щодо нашої інтуїції [див.: 332–333] й у 1955 р. Н. Гудмен, 

сформулювавши парадокс про “зелубий” колір [див.: 311, с. 74]. Суть 

парадоксу Гемпеля зводиться до того, що споглядання будь-яких нечорних 

предметів (наприклад, червоних яблук) збільшує достовірність індуктивного 

твердження “Усі ворони чорні”. А от суть запропонованого Н. Гудменом 
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парадоксу полягає в тому, що споглядання зелених смарагдів у певний період 

часу (скажімо, до 2000 року) однаковою мірою підтверджує такі два 

твердження: “Усі смарагди зелені” та “Усі смарагди зелубі” (за умови, що 

“зелубий” – це колір предметів, які до 2000 року зелені, а після – голубі). 

Парадокси К. Гемпеля і Н. Гудмена досліджували переважно в сфері логіки, а 

от в аналітичній філософії розвинули саме міркування Л. Вітґенштайна про 

дотримання правила. Ба більше, ці міркування спричинили в аналітичній 

філософії складну і тривалу дискусію щодо критеріїв стабільності значень 

мовних виразів. Її підвалини заклав С. Кріпке у дослідженні “Вітґенштайн про 

правила й індивідуальну мову” [81] (1982). Він мав намір довести, що 

найважливішою проблемою “Філософських досліджень” є саме проблема 

дотримання правила. Хоча його інтерпретація була дещо специфічною. 

Згідно з С. Кріпке, витоки проблеми дотримання правила як основної для 

теорії значення Л. Вітґенштайна, наявні уже в Д. Г’юма у зв’язку з питаннями 

індукції. Єдина відмінність полягала у тому, що Л. Вітґенштайн вивчав 

специфіку цієї проблеми в межах філософії мови, застосовуючи при тому нову 

термінологію [81, с. 96–98]. Зі свого боку, С. Кріпке розглядав цю проблему ще 

й у контексті обґрунтування основ математики. Він запитував: “Звідки я знаю, 

що “68 + 57”, так я позначав “плюс” у минулому, має позначати 125?” [81, 

с. 26]. Як уберегтися від можливої критики деякого ексцентричного скептика, 

який буде стверджувати, що оскільки раніше цих двох чисел ще не додавали, то 

у цьому новому випадку йдеться не про сумування 68 і 57, а про їх т. зв. 

“квумування”, внаслідок чого мали б отримати результат рівний не 125, а 5! 

Вірогідно, що вся складність скептичного парадоксу зводиться до пошуку 

позачасових і позаконтекстуальних критеріїв стабільності значень мовних 

виразів. У різних контекстах мовні вирази набувають специфічних значень, які, 

втім, пов’язані з вихідним значенням подібно до того, як можливі світи пов’язані 

з реальним світом. Певні аспекти значення залишаються незмінними 

(стабільними). Ба більше, ще у 1971 р. С. Кріпке у статті “Тотожність і 

необхідність” [82] чітко вказував на те, що жорсткі десигнатори (наприклад, 



150 
 
власні імена, математичні операції) не змінюють своїх значень у різних 

можливих світах. Втім, він і не до кінця тоді пояснював, що є підставою 

правильності такого припущення. 

Треба заначити, що проблема фіксування стабільності значень 

математичних операцій у процесі обґрунтування основ математики має 

безпосередній вихід і на аналіз значень виразів природної мови, оскільки зовсім 

неочевидним є той факт, що вживаючи впродовж тривалого періоду один 

мовний вираз у тому самому значенні, в кінцевому результаті не прийдуть до 

альтернативних версій його вживання у нових, ще не знаних контекстах. 

Щоправда, в межах природної мови дискусія щодо використання правил набула 

своєї специфіки. Наприклад, Ґ. П. Ґрайс [314] аналізував не так сутнісне 

значенння правила, як просто наголошував на важливості дотримання правил 

(максим) у процесі комунікації задля досягнення поставлених завдань. 

Сформульовані ним максими визначали якість, кількість, доцільність та ясність 

промовлених комуні кантами висловлювань. Загалом з погляду методології 

лінгвістичної філософії було важливо виявити різноманітні правила, за 

допомогою яких регулюють ефективне застосування іллокутивних актів. 

Наприклад, одні правила потрібні для регулювання відношень між особами 

(задання зразка комунікативної поведінки для членів мовного співтовариства), 

а інші – для створення окремого типу відношень, що буде наявний лише в 

контексті дії цих правил (як-от правила волейболу, футболу тощо). За умов 

незнання чи недотримання відповідних правил комунікативні моделі поведінки 

втратять будь-який сенс. 

С. Кріпке переконаний, що в набутому досвіді особи не знайдеться 

жодного факту, який би міг переконати ексцентричного скептика, що значення 

мовного виразу буде стабільним у раніше невідомій ситуації. Позицію 

Л. Вітґенштайна він вважає радикальнішою, ніж у В. В. О. Куайна, який 

обґрунтовував неможливість достовірного перекладу [81, с. 30–31]. Адже 

В. В. О. Куайн висловив глибокий сумнів щодо можливості достеменно 

правильно зрозуміти на підставі біхевіористичних реакцій, що са́ме означає те 
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чи інше слово невідомої нам мови. А от Л. Вітґенштайн взагалі засумнівався у 

тому, що наш інтроспективний досвід гарантує стабільність значень мовних 

виразів. Річ у тім, що наш досвід завжди обмежений конечною множиною 

прикладів, тоді як у процесі набуття нового досвіду треба здійснювати перехід 

до потенційно безкінечного й обґрунтовувати невідомі факти тою самою 

логікою, що була застосована і для інших (попередніх) випадків, але чомусь не 

новою логікою. 

Обґрунтовуючи правильність власної позиції, С. Кріпке критикує 

міркування попередників, зокрема концепцію диспозиціонізму Ґ. Райла, яка 

сформульована у праці “Поняття свідомості” [467] (1949). Суть цієї концепції 

зводиться до припущення, що людина (а то й, як не дивно, машина) 

дотримується правила внаслідок схильності так чинити. Отже, стабільність 

мовних значень мала б бути гарантована специфікою функціонування людської 

свідомості, а у випадку машини – її внутрішньою конструкцією. С. Кріпке 

вважає незадовільною позицію диспозиціонізму, адже знову ж таки вона не 

пояснює, як відбувається перехід від набутого досвіду до потенційно можливої 

безкінечної сукупності нових прикладів і не встановлює критерії правильності 

людських дій. А от у випадку машини її діяльність хоча й відбувається за 

правилами, та все ж, щоб пояснити, чому ці правила є саме такими, треба 

скористатися новими правилами і т. д. Очевидно, що схильність не може бути 

тим фактом, який би розвіяв сумніви ексцентричного скептика щодо 

запропонованого Л. Вітґенштайном парадоксу. На відміну від Ґ. Райла, що 

апелював до поняття схильності при вирішенні цього парадоксу, 

Л. Вітґенштайн доводив, що гарантом стабільності значень мовних виразів є 

мовне співтовариство. У зв’язку з цим він стверджував: “Системою стосунків, з 

допомогою якої ми тлумачимо чужу мову, є спільний усім людям спосіб дії” 

[35, с. 171]. Іншими словами, завжди доводиться порівнювати свої дії з діями 

інших і зіставляти свої висловлювання з тим, як висловлюються інші, й що 

вони мають на увазі. Недарма Л. Вітґенштайн писав: “Не може бути, щоб одна 

людина тільки єдиний раз керувалася якимось правилом… Керуватися 
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правилом, повідомляти щось, давати наказ, грати в шахи – це все звички 

(звичаї, інструкції). Розуміти речення означає розуміти мову. Розуміти мову 

означає володіти певною технікою” [35, с. 170]. Промовляючи висловлювання, 

зазвичай апелюють до певного адресата і очікують на його реакцію у відповідь. 

Без узгодженої позиції всіх членів мовного співтовариства як критерію 

семантичної правильності висловлювань малоймовірно, що можна досягти 

очікуваного комунікативного результату. За такого підходу Л. Вітґенштайна, 

згідно з С. Кріпке, важливо звернути увагу на можливість винятків. Адже 

завжди знайдеться той, хто надаватиме слову не притаманного йому значення 

(за умов незнання, психічних розладів, а то й навмисно). Суттєво, що більшість 

членів мовного співтовариства надаватиме тих самих значень словам і у 

відповідних ситуаціях чинитиме так само. Разом з тим, форма життя, яка 

склалася в нашому суспільстві, потребує діяти певним чином у різноманітних 

мовних іграх. А тому, наприклад, у новій ситуації за усталеної форми життя 

поява квусоподібних інтерпретацій унеможливлена. Втім, можливо, за інших 

форм така операція могла б вважатися доречною і ніщо б не заважало нам 

правильно орієнтуватися у подібних ситуаціях. Нині ж наша поведінка як 

дотримання різних правил є контрольована зовнішніми щодо нас критеріями. 

Наскільки б наш розум не полонили найрізноманітніші думки, сповнені 

скепсису щодо стабільності мовних значень, саме інші особи перевіряють і 

гарантують, що ми вживаємо слова коректно і чинимо правильно згідно з ними. 

Якщо виявлена помилка слововжитку, то на це треба одразу відреагувати і 

спробувати виправити її, бо інакше можна звести нанівець суть самої мовної 

гри і тих правил, на яких її ґрунтовано, а також нанести непоправної шкоди 

існуванню відповідного мовного співтовариства [81, с. 141–146]. 

На підставі припущення про те, що лише мовне співтовариство здатне 

бути критерієм коректного вживання суб’єктом мовних виразів, С. Кріпке 

зробив висновок про неможливість індивідуальної мови. Тобто неможливо було 

б чинити згідно з правилами й одночасно перевіряти правильність своїх дій. Без 

зовнішнього контролю людина інтерпретуватиме значення мовних виразів на 
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підставі своєї схильності діяти певним чином. Унаслідок цього не можна буде 

встановити, чи дотримано відповідної норми поведінки [81, с. 159–163]. Такий 

висновок С. Кріпке вкрай дискусійний. Тому не дивно, що уже 1984 р., лише 

через два роки після появи праці “Вітґенштайн про правила й індивідуальну 

мову”, його розкритикували Ґ. П. Бейкер і П. М. С. Гакер у книзі “Скептицизм, 

правила і мова” [20]. На підставі історико-філософського аналізу вони, з одного 

боку, вказували на хибність запропонованих С. Кріпке інтерпретацій філософії 

Л. Вітґенштайна, а з іншого – доводили помилковість власне скептичних 

міркувань С. Кріпке щодо процедури дотримання правила. На їхню думку, 

ключовий недолік таких міркувань полягає в тому, що скептицизм “веде до 

концептуального нігілізму, який заперечує, що становить собою така річ, як 

значення, і ставить нас перед лицем парадоксу – мова неможлива” [20, с. 68]. 

Зрештою, і їхній висновок також дискусійний, оскільки С. Кріпке про жодне 

заперечення мови не писав, а насамперед мав намір установити, за яких умов 

вживання мовних виразів буде гарантовано виправданим і притому їхнє 

значення не зміниться. 

Щоб з’ясувати, чи коректно певна особа навчилася застосовувати 

засвоєне правило, згідно з Ґ. П. Бейкером і П. М. С. Гакером, буде достатньо 

попросити її пояснити, що саме вона зрозуміла, як надалі застосовуватиме це 

правило [20, с. 15]. Група експертів, як вважав С. Кріпке, зможе без особливих 

труднощів визначити, коректно чи ні ця особа зрозуміла певне правило [81, 

с. 148–149]. Якщо усе гаразд, то й у майбутньому вона мала б правильно його 

дотримуватися. Складніше зрозуміти, як бути з ситуацією, в якій експерти й 

самі не завжди можуть між собою порозумітися? Адже іноді дотримання 

правила аж ніяк не однозначне і потрібен час, щоб науковці знайшли 

остаточний розв’язок невирішуваної у певний момент задачі, якщо, звісно, 

такий розв’язок взагалі можливо знайти. Втім, С. Кріпке розглядав простіші 

випадки, а саме ті, що трапляються під час використання виразів природної 

мови [дет. див.: 81, с. 86–163]. На думку Ґ. П. Бейкера і П. М. С. Гакера, люди 

одразу схоплюють суть правила й уміють правильно його дотримуватися, тому 
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що наміри діяти згідно з правилом, розуміння того, що воно собою становить, 

знання і вміння його коректно застосовувати практично – взаємопов’язані [20, 

с. 14–17]. Порушення специфіки внутрішніх відношень між ними неодмінно 

спричинить зміну суті самого правила. Прикладом такого внутрішнього 

відношення, істинність якого не залежить від зовнішньої ситуації, може бути 

відношення між бажанням і знанням того, що бажаєш, адже перше безсумнівно 

передбачає друге. Ще одним прикладом внутрішнього відношення є 

відношення між правилом і тим, що з ним узгоджується. Кожне правило 

іманентно містить у собі критерії його правильного застосування, які можна 

виявити у процесі практичного оперування мовними знаками. Тому й парадокс, 

який віднаходить і розвиває С. Кріпке, на думку Ґ. П. Бейкера і П. М. С. Гакера, 

немає виникати. Як вони стверджують: “Філософ, який наполягає на тому, що 

відношення між поняттям правила і його невизначеною, безмежною сферою 

застосування, потребує створення винахідливих і витончених теорій, не проник 

у багату спадщину філософських досліджень Вітґенштайна” [20, с. 202]. А тому 

і висновок С. Кріпке про те, що індивідуальна мова неможлива, помилковий. 

Ніщо б не мало заважати тому самому Робінзону, перебуваючи лише одному на 

острові, вигадати якесь правило і дотримуватися його без будь-якого 

зовнішнього контролю. Хоча випадок Робінзона, як зауважує А. Серіков [126, 

с. 117–120], про який пишуть Ґ. П. Бейкер і П. М. С. Гакер, кардинально 

відрізняється від наведеного у С. Кріпке. Адже у них Робінзон засвоїв правила 

вживання мовних виразів, ще перебуваючи між членами мовного 

співтовариства, а у випадку, що аналізує С. Кріпке, Робінзон все життя провів 

один. За таких умов – хоч би якими нереальними вони були – йому б не вдалося 

визначити, чи належно він дотримується правила. Не вдалося, тому що лише 

оточення може бути ефективним зовнішнім критерієм коректного застосування 

правила. На мою думку, не зайвим у такому разі буде й допустити, що Робінзон 

міг би навчитися оцінювати, чи дотримується він правила, порівнюючи будь-

яку свою дію з попереднім набутим досвідом, наприклад, зафіксованим у 

пам’яті, записаним за допомогою якихось знаків тощо. Тоді б за умови 
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виникнення суперечливої ситуації завжди можна було б використати попередню 

інформацію, яка б слугувала критерієм оцінення коректного дотримання правила 

в новій ситуації. Опанувавши якусь мову, Робінзон від народження у такий 

спосіб би й навчився дотримуватися правила. 

Незважаючи на всю складність проблеми дотримання правила, в науковій 

літературі наявні численні спроби її вирішення. Зокрема, В. Ладов [87] 

виокремив такі: прямий, скептичний і поміркований. Згідно з прямим 

вирішенням (його прихильниками були М. Хінтікка та Я. Хінтікка, Г. Патнем), 

щоб спростувати міркування ексцентричного скептика, треба проаналізувати їх 

щодо логічних і фактичних помилок. Так М. Хінтікка і Я. Хінтікка [339] 

описували концепцію значення Л. Вітґенштайна в межах трикомпонентної 

семантики, одним з елементів якої є правила – медіальна ланка між мовою й 

об’єктами фізичного світу. Дотичність до об’єктивного світу гарантує 

незмінність правил і, отже, стабільність мовних значень. А от Г. Патнем [437] 

переконував, що парадокс скептика для формалізованих мов не становить 

жодних труднощів, оскільки в їхній основі є аксіоми, чіткі правила побудови і 

правила виведення одного знання з іншого. В природній мові, як відомо, 

парадокси виникають у зв’язку з багатозначністю і неточністю її виражальних 

засобів. Тому й парадокс скептика спершу треба уточнити й проаналізувати 

його особливості на кокретних прикладах. Вихідним пунктом скептичного 

вирішення цього парадоксу є визнання правомірності аргументів скептика. 

В. Ладов доводив [87, с. 268–326], що така скептична позиція внутрішньо 

суперечлива, а також логічно й епістемологічно неспроможна. Скептицизм веде 

до релятивізму, який у більш загальній перспективі аналітичної філософії 

можливо розглядати як антиреалізм – заперечення можливості наявності 

об’єктивних фактів, що незалежні від людського сприйняття. Складність 

скептичного підходу полягає в тому, що скільки б мов чи концептуальних схем 

не було створено, їхнє різноманіття завжди, як зауважує Д. Девідсон [258], 

доцільно розглядати тільки щодо самої реальності. Спроби заперечувати 

реальність як таку не увінчалися успіхом й були спростовані в низці 
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мисленнєвих експериментів, серед яких “Мізки в посудині” [110, с. 17–20] 

Г. Патнема. Зрештою, В. Ладов [87, с. 330–337], дотримуючись принципів 

методології реалізму, запропонував третій спосіб вирішення цієї проблеми – 

поміркований. Щоправда, треба зауважити, що він більше зосередив свою увагу 

на тих неточностях і суперечностях, які властиві прямому і скептичному 

рішенням, ніж на обґрунтуванні власної позиції. 

Авторська позиція щодо вирішення парадоксу скептика, яку попередньо 

окреслено у [157, с. 66–67], зводиться до того, що не так мовна спільнота, як 

сама мова (як певна осмислена цілісність) є надійним гарантом стабільності 

мовних значень й, загалом, раціонального пізнання світу. Можливості мови 

настільки великі, що вона здатна самостійно регулювати й регламентувати за 

допомогою правил процес надання словам відповідних значень подібно до того, 

як засобів мови достатньо для вираження в ній концепту істини (принаймні так 

стверджував Я. Хінтікка у створеній ним незалежно-сумісній логіці першого 

порядку, яка б мала “… підготувати основу для подальших революцій в 

обґрунтуванні основ математики” [338, с. VII]). Ба більше, як бачимо, й самі 

експерти задля вирішення парадоксу скептика апелюють до даних власного 

досвіду, репрезентованого в мові. Адже, засумнівавшись у тому, що значення 

мовного виразу незмінне, ми все одно виражаємо сумніви за допомогою мовних 

виразів. Ми уже дещо розуміємо і в певний спосіб викладаємо свої думки, не 

сумніваючись у тому, що вони правильні. Якщо можна запитувати про те, що 

гарантує стабільність мовних виразів, то уже в цьому акті запитування 

стверджено їхню стабільність, адже ми розуміємо про що запитують, а в тому 

разі, коли б не було стабільних значень мовних виразів розуміння б не 

виникало. Оскільки будь-які зміни чи нові контексти є зовнішніми щодо 

правила і не змінюють його внутрішньої суті, то не можна 68 додати до 57 і 

отримати 5, тому що вихідні дані уже щось означають ще до початку 

оперування ними. Значення цих даних уже визначене контекстом правил мови 

математики. Щоб додати два числа, потрібно уже заздалегідь розуміти, що вони 

собою становлять, а отже, й те, як їх отримали. Коли знають, як утворено числа 



157 
 
(у цьому разі індуктивно збільшенням кожного попереднього числа на 

одиницю), то й знають, як їх додати за правилами математики й притому 

отримати правильний (коректний) результат. Ці й будь-які інші числа не 

існують самі по собі – вони є складовою певного мовного каркаса, визначеного 

відповідною системою правил, наприклад, аксіоматикою Пеано. Аналогічно й з 

мовними виразами: ще до того, як їх вживають у висловлюваннях, їм уже 

імпліцитно надають певних мовних значень. Наприклад, формулюючи 

парадокс скептика, треба розуміти, за допомогою яких мовних засобів його 

формулюють і що вони означають взяті окремо і в цілості. І навіть, якщо щось 

заперечувати, то саме заперечення, засоби його вираження й розуміння (чи не 

розуміння) цієї ситуації не можна заперечити. У стилі розмислів Р. Декарта 

буде доречно констатувати й додатково наголосити на тому, що не можна 

засумніватися в стабільності значень того мовного виразу, який 

використовують для вираження власного сумніву щодо можливості такої 

стабільності значень. Аналогічно до того, як не можна висмикнути з контексту 

мови математики процедуру додавання двох чисел, так не можна й загалом 

розглядати мовні вирази з відповідними їм значеннями поза контекстом мови й 

змінювати правила, як заманеться, всупереч логіці мови й взагалі здоровому 

глузду [див. також: 157]. 

 

 

Висновки до розділу 2 

Прагматичний поворот в аналітичних дослідженнях спричинив потребу в 

переінтерпретації фундаментальних для аналітичної філософії понять істини, 

смислу, референції, значення тощо. Що цікаво, саме завдяки зацікавленню 

прагматичним аспектом мови відбулася й реабілітація метафізичної 

проблематики. Як зауважив В. В. О. Куайн, сфера логічного порушує межі 

застосування буденної мови. Логіка стосується об’єктивної реальності, 

позамовного. Тому в межах наукової теорії завжди знайдеться місце для 

метафізичних знань – осмислення сутнісного значення понять субстанції, 
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причини, закону, даного, простору і часу, природи концептуальних схем, 

проблеми існування об’єктів, обґрунтування онтологічної відносності, критики 

поділу на аналітичні і синтетичні судження, можливості застосування 

абстрактних сутностей у науці, невиправданості редукції усіх осмислених 

висловлювань до таких, що ґрунтовані на емпіричних фактах, достовірності 

перекладу тощо. 

Зрештою, з погляду прагматики стали змінювати уявлення щодо не зовсім 

однозначного поняття істини. Ключовими прагматичними концепціями істини 

стали інтерсуб’єктивні (В. В. О. Куайн), процедурні (М. Дамміт), ситуативні 

(Ґ. Г. фон Вріґт), когерентні (Н. Решер) й дефляційні (Г. Філд, П. Горвіч). 

Найпопулярнішими виявилися саме дефляційні, в межах яких взагалі 

спробували елімінувати поняття істини з мови наукової теорії. Втім, ці теорії 

зазнали небезпідставної критики, оскільки ідея дефляційності виявилася 

формальною й такою, що не стосується суті істини й апелює до критеріїв 

верифікації інших теорій. 

Прагматичне дослідження концепту істини потребувало й осмислення 

природи референції – відношення між мовними виразами й об’єктами 

позначення. З’ясовано, що в межах аналітико-філософських досліджень можна 

виокремити лінгво-філософський (аналіз окремих референційних відношень і 

їхнього вираження засобами природної мови), когнітивний (пов’язаності 

референції з мовленнєвими інтенціями комунікантів), соціально-каузальний 

(зумовленості референції конвенціями мовного співтовариства), психофізичний 

(що з’ясовує відношення між об’єктами пізнання і відповідними психофізичними 

станами) та інтегральний (що прагне поєднати семантику й прагматику 

референції) аспекти теорії референції. 

Зі свого боку, дистинкція понять смислу (ментальної структури) і 

значення (предмета позначення) внаслідок вивчення прагматичного аспекту 

мови виявилася зручною для дослідження змісту думок і його співвідношення з 

фактами дійсності. Дистинкція смислу і значення хоч і набула своїх 

характерних особливостей у межах лінгвістичної філософії (Л. Вітґенштайн, 
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Дж. Остін), інтенціоналізму (Ґ. П. Ґрайс, Дж. Серль), градуалізму (А. Пап) чи 

концептуалізму (Р. Павільоніс), та все ж, загалом у ній вказувалося на два різні 

способи аргументації висловлювань: перший – апелюючи до сфери 

ментального (через призму концепту смислу), другий – апелюючи до сфери 

фізичного, реального (через призму концепту значення). 

Оскільки значення мовних виразів виявилися залежними від 

внутрішнього світу мовця, суб’єктивного, то виникла потреба з’ясувати, що є 

гарантією стабільності мовних значень. Вирішуючи відомий парадокс скептика 

(який досліджували Л. Вітґенштайн, С. Кріпке), автор робить висновок, що 

гарантом стабільності значень є сама мова. Втім, для того, щоб зрозуміти, як 

саме вона функціонує, треба дослідити одну з її визначальних передумов – а 

саме свідомість, яка і стала ключовою темою аналітичних досліджень після 

когнітивного повороту. 
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РОЗДІЛ 3 

СВІДОМІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

У цьому розділі буде проаналізовано теоретико-концептуальні аспекти 

проблеми свідомості як наріжної теми аналітико-філософських досліджень 

після когнітивного повороту; критично осмислено основні концепції 

аналітичної філософії свідомості, запропоновані, зокрема, Ф. Джексоном, 

Ч. Д. Броудом, Б. Расселом, К. Гемпелем, Л. Вітґенштайном, Ґ. Райлом, 

Д. Девідсоном, Г. Патнемом, Д. Деннетом, Дж. Серлем, К. Мак-Ґінном, 

Д. Чалмерсом і С. Горстом; уточнено відповідну філософську термінологію 

тощо. Задля реалізації поставлених завдань доцільно запропонувати таку 

послідовність викладу матеріалу: у першому підрозділі з’ясуємо, чому 

мислителі-аналітики поступово здійснили перехід від вивчення мовної 

проблематики до дослідження проблеми свідомості і як цьому сприяли 

досягнення в галузі експериментального природознавства, а також, 

виокремивши основні періоди розвитку аналітичної філософії свідомості, 

встановимо у компаративному ключі особливості основних концепцій, 

присвячених дослідженню психофізичної проблеми (mind-body problem). У 

другому підрозділі буде встановлено лінгво-когнітивні аспекти 

інтенціональності – проблеми, що відкриває можливість діалогу між 

аналітичною філософією і феноменологією. Для цілісності дослідження у 

третьому підрозділі окремо проаналізуємо аналітико-філософську дискусію між 

редукціоністами і антиредукціоністами щодо природи кваліа (суб’єктивних 

властивостей чуттєвого досвіду). Важливо буде наголосити, що поступ у 

вирішенні цієї дискусії буде уможливлений лише завдяки апелюванню до даних 

природничої науки. Адже, якщо послуговуватися винятково даними 

мисленнєвих експериментів, як це зазвичай роблять у випадку аргументу від 

логічної можливості філософських зомбі, що висвітлений у четвертому 

підрозділі, то неминучими будуть логічні суперечності, які автором виявлено, 

зокрема, в аргументації Д. Чалмерса. Разом з тим у п’ятому підрозділі в 
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контексті аналізу ідей Н. Хомського, Дж. А. Фодора і С. Пінкера буде 

розглянуто ще один спосіб конкретизації проблеми свідомості, а саме гіпотезу 

про мову думки (менталіз), верифікація якої знову ж таки, як буде доведено, 

потребуватиме ґрунтовного наукового підґрунтя як на теоретичному, так і на 

емпіричному рівнях. 

 

 

3.1. Психофізична проблема: теоретико-концептуальний аналіз 

 

Як уже згадано, стрімкий розвиток ідей прагматики мови спричинив до 

того, що представники аналітичної філософії у другій половині ХХ ст. все 

частіше стали звертати увагу на вивчення ментальних процесів, які власне й 

уможливлюють функціонування мови. Разом з тим, вивчення основ свідомості 

посприяло б глибшому осмисленню семантичних аспектів мови, референції, 

істини, взаємовідношення людина–світ, зрештою, природи самої мови. 

Особливість вивчення сфери ментальних процесів в аналітичній філософії 

полягала в тому, що його не починали з визначення свідомості. Дефініція цього 

поняття мала стати кінцевим результатом аналітичних досліджень. А от спершу 

мислителі взялися до вивчення простіших питань, зокрема, таких: природи 

матеріальних носіїв свідомості; особливостей мислення машин; редукування 

мисленнєвої діяльності до функціонування нейробіологічних структур мозку; 

співвідношення нефізичної, як видавалося, свідомості і фізичних процесів; 

характерних рис свідомості тварин; способів вираження ментальних актів; 

культурно-історичного підґрунтя мислення; можливостей ототожнення знань та 

інформації; фізичної реальності свідомості; впливу свідомості на поведінку 

тощо. Крім того, важливо було з’ясувати: чи супроводжує свідомість 

функціонування мозку; чому вона є, як виникає завдяки діяльності мозку; чи 

властива їй супервентність і чи можливо її відтворити на зовсім інших 

матеріальних носіях тощо [див.: 134, с. 251–252]. 
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Усі ці питання дотичні чи похідні від найосновнішого в аналітичній 

філософії питання співвідношення ментального (свідомості) і фізичного 

(мозку), яке становить суть психофізичної проблеми (mind-body problem). 

Серед новітніх знакових публікацій мислителів-аналітиків, в яких досліджено 

це питання доцільно виокремити праці “Матеріалістична теорія свідомості” 

[199] (1968) Д. Армстронґа, “Відкриваючи свідомість заново” [486] (1992), 

“Таємниця свідомості” [484] (1997), “Біологічний натуралізм” [127] (2004) 

Дж. Серля, “Пояснена свідомість” [267] (1991) Д. Деннета, “Свідомий розум: у 

пошуках фундаментальної теорії” [239] (1996) Д. Чалмерса та багато ін. Цікаво, 

що бібліографія робіт, присвячених філософському осмисленню природи 

свідомості, яку впродовж багатьох років збирає Д. Чалмерс, налічує близько 

30 000 найменувань, які стосуються найрізноманітніших питань філософії 

свідомості, інтенціональності, сприйняття, метафізики свідомості, філософії 

штучного інтелекту, когнітивістики, наукових аспектів свідомості і багато чого 

іншого [238]. 

Треба зауважити, що таке стрімке зростання зацікавлення до сфери 

ментального в аналітичній філософії було б не можливим (1) без розвитку 

науки, а саме становлення ідей біхевіоризму Б. Скіннера [495], що аналізував 

внутрішні стани суб’єкта через призму його поведінки; (2) експериментів у 

психології на кшталт тих, що проведені Б. Лібетом [382–383] чи Д. Веґнером 

[533] задля дослідження нейрофізіологічних основ свободи волі й відповідно 

критики цього концепту; (3) розвитку нейронауки, в якій зокрема, Ф. Крік і 

К. Кох, доводили, що “…всі аспекти розуму, включаючи і його 

найзагадковіший атрибут – свідомість або усвідомлення – ймовірно, можна 

пояснити матеріалістично як поведінку великих множин взаємочинних 

нейронів” [251, с. 152], а Дж. Едельмен висунув гіпотезу виникнення свідомості 

як повторного відображення того самого процесу в мозку [дет. див.: 291], 

Б. Баарса [210], з його “теорією глобального робочого простору”, що пояснює 

свідомість як аналог освітленої театральної сцени; (4) результатів 
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комп’ютерних наук, які ще 1950 р. став з погляду філософії осмислювати 

А. Тюрінґ [див.: 524] тощо. 

Загалом серед основних періодів розвитку аналітичної філософії 

свідомості умовно можна виокремити такі: І. Ідеалістичний дуалізм; 

ІІ. Матеріалістичний монізм; ІІІ. Антиредукціонізм. Саме на їх історико-

критичному аналізі буде зосереджено увагу безпосередньо далі. 

І. Ідеалістичний дуалізм. Під впливом розвитку науки філософські 

уявлення про свідомість в аналітичній філософії зазнали змін, особливо у 

контексті співвідношення ідеалістичних і матеріалістичних уявлень про 

природу свідомості. Спершу в аналітичній філософії (20–30-ті роки ХХ ст.) 

реальність сфери ментального розглядали як важливий елемент пояснення 

природи буття. Звісно, не йшлося про те, що світ є ідеалістичним, аналогічним 

до світу ідей Платона. Але важливо було наголосити на тому, що в ньому, 

окрім фізичного, є й ментальне (психічне). Серед ключових концепцій цього 

періоду, які пояснювали особливості їхньої взаємодії в такому ключі, можна 

назвати епіфеноменалізм й емерджентизм. Дещо відокремлено треба 

розглянути концепцію нейтрального монізму, запропоновану Б. Расселом. 

Становлення цих концепцій інспіроване, зокрема, розвитком психології 

(гештальтпсихологією, тлумаченням досвіду людини як потоку свідомості), 

хімії й біології (теорією віталізму), успіхами квантової механіки. 

Треба зауважити, що той же епіфеноменалізм (від грец. “epi” – над, 

“phainomenon” – феномен, явище) був популярний уже в ХІХ ст. Наприклад, ще 

англійський зоолог-еволюціоніст Т. Гекслі у праці “Про гіпотезу, що тварини є 

автоматами, і її історію” (1874) порівняв свідомість зі “свистом пари, що 

супроводжує роботу двигуна локомотива без впливу на його машинне 

устаткування” [348, с. 240]. Чи як не без долі скепсису висловився В. Джеймс у 

статті “Чи є ми автоматами?” (1879), стверджуючи, що згідно з теоріями, які 

розглядають нас як матеріальні машини (той же епіфеноменалізм), “відчуття є 

просто колатеральним продуктом наших нервових процесів, нездатним 

реагувати на них більше, ніж тінь реагує на кроки мандрівника, якого вона 



164 
 
супроводжує” [352, с. 1]. У такому разі, з одного боку, не можна заперечити, що 

свідомість існує, з другого боку, це лише побічний продукт діяльності мозку, 

який не може хоч якось впливати на його функціонування. А от англійський 

мислитель Ч. Д. Броуд (1887–1971) у праці “Розум і його місце в природі” 

(1925) до основних положень епіфеноменалізму зарахував такі: “1. Деякі тілесні 

події зумовлюють ментальні події. 2. Жодна ментальна подія не відіграє жодної 

ролі при каузації тілесних подій. 3. Жодна ментальна подія не відіграє жодної 

ролі в каузації інших ментальних подій. 4. Усі ментальні події зумовлені 

тілесними подіями і лише ними” [226]. Як бачимо, хоча існування ментального 

в епіфеноменалізмі і не заперечують, але вважають, що впливати на фізичні 

процеси воно жодним чином не може. Навпаки, лише фізичні процеси здатні 

впливати на сферу ментального. У зв’язку з припущенням про існування 

ментального позицію епіфеноменалізму не можна визначити як цілковито 

матеріалістичну. Незважаючи на її критику з позиції еволюціонізму, – згідно з 

якою незрозуміло, навіщо вдаватися у нейрофізіологічних дослідженнях 

людини до визнання ментального й одночасно заперечувати, що воно може 

виконувати хоча б якийсь вплив на фізичне, – і в наш час низка науковців 

висловлювала погляди, близькі до епіфеноменальних. Наприклад, частково 

прихильником епіфеноменалізму певний час був Ф. Джексон (у 80-х роках 

XX ст.), який критикував редукцію ментального до тілесного й елімінацію 

ментальних подій (кваліа) [64]. 

Відмінною від епіфеноменалізму є позиція емерджентизму (від англ. 

emergence – той, що виникає, несподівано з’являється), прибічником якої був і 

Ч. Д. Броуд. Згідно з емерджентизмом, ментальне, яке виникає в процесі 

еволюції людини, уже не можна редукувати до фізичного, оскільки воно 

набуває зовсім інших властивостей. Для пояснення того, наскільки нові 

(ментальні) властивості суттєво відрізняються від фізичних, доцільно навести 

аналогію зі структурою молекули води. Подібно до того, як властивості води 

Н2О кардинально відмінні від властивостей атомів гідрогену (Н) і оксигену (О), 

так само властивості свідомості відрізняються від тих нейробіологічних 
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(фізичних і хімічних) процесів, що є в її основі. Інший приклад-запитання 

сформулював Ч. Д. Броуд: “… Чи хімічна поведінка в кінцевому результаті 

відрізняється від динамічної поведінки? … Чи поведінка живих організмів 

відрізняється від поведінки неживої матерії?” [226]. І справді, органічна матерія 

чимось невловимим відрізняється від неорганічної, а тому навіть сучасна наука 

не може простим змішуванням неорганічної (невітальної) матерії лабораторно 

синтезувати вітальну матерію. Ще один з ранніх прихильників емерджентизму 

(британського) – С. Александер (1859–1938) – зауважував: “Ми змушені, отже, 

вийти за межі простої кореляції ментального з нейронними процесами та їх 

ідентифікувати. Існує тільки один процес, який, як особливо складний, має 

якість свідомості” [194, с. 5]. Інакше кажучи, свідомість є унікальною якістю, 

відмінною від матерії формою буття. Зважаючи на свою оригінальність, далі 

емерджентизм був суттєво розвинутий в аналітичній філософії і філософії 

науки. Його розвивали на епістемологічному (К. Поппер, Дж. Екклс [429]) та 

онтологічному (Т. О’Коннор [419]) рівнях і навіть розробляли альтернативні 

концепції онтологічної емерджентності, в яких, що цікаво, використано і 

метафізичні аргументи (Дж. Кім [359]). 

Дещо відокремлено від епіфеноменалізму й емерджентизму можна 

витлумачити позицію нейтрального монізму, основні принципи якої, ґрунтовані 

на даних тогочасної науки, сформулював Б. Рассел (1872–1970) у творах “Наше 

знання про зовнішній світ: як підґрунтя наукового методу в філософії” [463] 

(1914), “Аналіз свідомості” [465] (1921), “Аналіз матерії” [464] (1927) тощо. 

Для нього було зрозуміло, що наші знання про навколишній світ єрезультатом 

чуттєвого пізнання, що й визначає основу нашого досвіду, виформуваного в 

межах мовно-логічних конструкцій. Навколишня природа, що становить зміст 

досвіду, за своєю суттю є нейтральною – вона не є ні фізичною, ні ментальною. 

Тому й розподіл на матерію і свідомість, на думку Б. Рассела, недоцільний. В 

епістемології не треба вдаватися до такого розподілу, тому що це призведе до 

неправильного розуміння природи світу. Матерія і свідомість – це лише окремі 
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аспекти поведінки суб’єкта пізнання, часткові прояви буття, які сутнісно не 

відрізняються між собою. 

Всесвіт – це сукупність подій (просторово-часових сутностей певної 

протяжності і тривалості), одні з яких – фізичні – аналізують і описують 

засобами фізики, а інші – ментальні – засобами психології. Досліджуючи 

природу матерії, Б. Рассел так і зазначав: “Частинка матерії, аналогічно 

просторово-часовій точці, має бути сконструйована з подій” [460, с. 289]. Для 

підтвердження цієї думки, наприклад, можна розглянути підходи 

В. Ґайзенберґа й Е. Шредінґера. На основі аналізу подій, тобто даних 

експериментів, перший з них для пояснення атомарної структури використовує 

поняття частинок, а другий – хвиль. Ці події, згідно з концепцією Б. Рассела, 

просто трапляються, а не трапляються саме з матерією. 

Поняття свідомості Б. Рассел критикував як і поняття матерії. Наявні у 

філософській літературі дефініції свідомості його не влаштовували. Свідомість 

він розглядав не більше як фікцію, у кращому разі – зручну конвенцію, яку на 

підставі аналізу чуттєвих даних виявити не вдасться. Б. Рассел розумів, що 

дослідження свідомості має відштовхуватися від аналізу того, що виникає в 

мозку. Його достатньо пояснити за допомогою подій, які залежно від наявних 

каузальних відношень і зв’язків можуть бути як ментальними, так і фізичними. 

Тому говорити окремо про матерію і свідомість некоректно. З розвитком науки 

їх замінять дослідженням каузальних законів тих подій, які ми сприймаємо й 

отримуємо на підставі аналізу безпосередніх чуттєвих даних нашого досвіду. 

Чуттєве дане “не є ні ментальним, ні фізичним” [460, с. 217], а є нейтральним. 

Для глибшого розуміння його природи науки, що вивчають об’єктивне і 

суб’єктивне (ті ж самі фізика і психологія), мають об’єднати свої зусилля. 

Звісно, що задум Б. Рассела вибудувати концепцію нейтрального монізму 

як позбавлену потреби у поділі на матерію і свідомість підтримали не всі. 

Наприклад, С. Пріст запитував: “А чи справді осмислено стверджувати, що є 

події – випадки, – але немає нічого, з чим вони трапляються?” [116, с. 216] й до 

того додавав: “… Можна також висунути заперечення проти припущення, що 
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те, що сприймається… є насправді частиною нашого власного мозку” [116, 

с. 216]. А от С. Штубенберґ, розглядаючи зауваження щодо цієї доктрини, і 

поготів зауважував, що правильно казати не “нейтральний”, а ментальний 

(причина тому – критика поняття матерії). До того ж, незрозуміло, як 

розглядати категорію “існування”. Невже існування є винятково в нашій 

свідомості (на підставі припущення, що немає фізичних речей як таких), а не в 

екстернальному (зовнішньому щодо нас) світі тощо? [510] Отже, позиція 

Б. Рассела щодо пояснення психофізичної проблеми, хоч і була своєрідною, 

втім не відкидала одне з цих понять на користь іншого й мала на меті знайти 

компромісний, альтернативний і, як йому видавалося, науково обґрунтований 

варіант, примиривши у такий спосіб кардинально протилежні одна одній 

світоглядні доктрини. 

ІІ. Матеріалістичний монізм. Успіхи природничої науки стали причиною 

того, що в середині ХХ ст. почали критикувати ідею про наявність сфери 

ментального (психічного) як окремого типу реальності, відмінного за суттю від 

фізичного. Стало переважати переконання, що всі ментальні прояви можна 

пояснити на підставі нейрофізіологічних першопричин. Основними 

концепціями, за допомогою яких пояснювали суть психофізичної проблеми 

матеріалістично, були логічний біхевіоризм, теорія тотожності, аномальний 

монізм, функціоналізм і біологічний натуралізм. У зв’язку з трактуванням усіх 

процесів і явищ через призму поняття матерії ці концепції умовно можна 

визначити як такі, що репрезентують матеріалістичний монізм. 

Серед основних представників логічного біхевіоризму, особливо 

популярного в 30–50-х роках XX ст., були К. Гемпель, Л. Вітґенштайн і Ґ. Райл. 

Згідно з переконаннями цих філософів для того, щоб зрозуміти, що таке 

свідомість, треба вивчати поведінку людини. Дескрипцію свідомості можна 

здійснити лише на підставі застосування біхевіористичних термінів. Кожен 

ментальний стан зауважують, спостерігаючи за поведінкою певної особи. Якщо 

особа щось відчуває чи переживає, то стверджують, що вона поводиться так-то 

і так-то. А якщо жодних проявів поведінки немає, то й ментальний стан не 
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матиме жодного значення. Свідомість – це не що інше, як людська поведінка. 

Тому й вдаватися до конструювання якихось додаткових сутностей 

(абстрактних, ідеальних), щоб пояснити, що таке свідомість, немає сенсу. 

К. Гемпель (1905–1997) у статті “Логічний аналіз психології” [334] (1935) 

мав намір звести психологію до фізики, у такий спосіб наголошуючи, що будь-

які психічні стани чи процеси можна описати за допомогою фізичних термінів. 

Такий переопис був важливий, зважаючи на те, що саме факти, якими оперує 

фізик, можна верифікувати. Наприклад, якщо певна особа висловить 

психологічно забарвлене висловлювання: “Я відчуваю біль”, то зрозуміти, про 

що йдеться, буде непросто й саме розуміння буде дуже нечітке. Але якщо лікар 

огляне цю особу й виявить у неї високу температуру, як наслідок запалення 

зубного нерва, все стане зрозуміліше. К. Гемпель вважав, що речення, в якому 

наявний термін “біль”, за допомогою якого описують психологічний стан 

суб’єкта, “…можна перекласти без втрати змісту в речення, яке уже не містить 

терміна “біль”, а лише фізичні поняття” [334, с. 167]. Речення, що можна 

перекласти мовою фізики й, отже, верифікувати, називають 

“фізикалістськими”. Якщо цього зробити не вдасться, то це означає, що ми 

маємо справу з псевдосудженнями, які лише затуманюють істинне розуміння 

природи речей. Наприклад, Л. Вітґенштайн, як уже зазначено у підрозд. 1.4, у 

питанні дослідження свідомості переважно у пізній період творчості проводив 

лінгвістичний аналіз тих понять, якими описують ментальні стани, досліджував 

особливості індивідуальної мови, зв’язок між остенсією і процесом формування 

значення. Згідно з ним, дитина навчається мови, повторюючи дії носіїв цієї 

мови. Процес засвоєння значень слів відбувається у формі мовної гри. Залежно 

від того, як спільнота реагує, або ж яку поведінку проявляє на промовлені нами 

слова (наприклад, схвалює чи засуджує), можна судити, чи добре ми засвоїли 

їхнє значення. Поза межами мовної спільноти навчитися мови було б просто 

неможливо. Хоча доцільно зауважити, що концепцію мови Л. Вітґенштайна не 

можна цілковито розглядати як логічний біхевіоризм, оскільки він зазначає, що 

“наше зацікавлення не переходить на ці <факти природи – А. С.> можливі 
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причини утворення образів” [35, с. 309]. Тобто він не виключав можливості 

дослідження ментальних станів якимись іншими (а не тільки лінгвістичними) 

методами. А от Ґ. Райл обґрунтовував думку, що свідомість у картезіанському 

розумінні є не що інше як “привид у машині”. Саме від цього “привида”, на 

його думку, важливо позбутися в науковій теорії. Цей термін наявний у 

науковій теорії через категоріальну помилку – вживання терміна на позначення 

загальних сутностей, яких насправді немає, що й породжує концептуальну 

плутанину: “Говорити про людський розум … означає говорити про людські 

здібності, обов’язки і наміри щось робити чи терпіти, й притому робити чи 

терпіти в повсякденному світі” [467, с. 179]. Недоцільно ділити світ на 

матеріальний і ментальний; картезіанське трактування свідомості як “духу в 

машині”, згідно з Ґ. Райлом, є помилковою гіпотезою. 

У цьому контексті важливо звернути увагу на відмінність між логічним і 

психологічним біхевіоризмом. Засобами першого з них досліджують значення 

психологічних понять і вирішують проблему співвідношення душі і тіла, не 

обмежуючись вивченням реакцій організму на певні стимули. Другий радше є 

методом дослідження поведінкових реакцій людини і тварин, а не сфери 

ментального як такої. Щоправда, незважаючи на ці відмінності, вчення 

психологічного біхевіоризму і його критика були одними з факторів розвитку 

уявлень про свідомість в аналітичній філософії і вплинули на формування 

сучасного аналітичного підходу до дослідження свідомості. 

На фоні зменшення уваги до ідей біхевіоризму, які до середини ХХ ст. 

суттєво вичерпали свій потенціал, великої популярності набула теорія 

тотожності, що значною мірою перебувала під впливом стрімкого розвитку 

нейронауки, а тому стверджувала, що ментальні стани збігаються з діяльністю 

нейронів у корі головного мозку. У зв’язку з цим свідомість треба ототожнити 

не з поведінкою людини, а з тими нейрофізіологічними процесами, що 

протікають у людському мозку. Без збудження нейронів у корі головного мозку 

ніякі ментальні образи не виникатимуть. Якщо є таке збудження, то буде й 

ментальний образ, якщо ж немає – то жодного образу не виникне. 
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Важливо зауважити, що в теорії тотожності розрізняють тотожність типів 

і тотожність токенів [537]. Наприклад, якщо думки двох людей однакові за 

типом (як-от вони мислять те саме твердження “Велосипед – це транспортний 

засіб”), то це ще не означає, що мозок двох людей перебуває в одному і тому ж 

фізичному стані. Тому краще трактувати теорію тотожності свідомості і мозку 

як тотожність конкретних предметів, властивостей, коли йтиметься про той 

самий предмет (токен) матеріального світу (“цей велосипед”), а не про 

абстрактний тип (“велосипед як такий”). У такому разі ментальні події можна 

розглядати як тотожні фізичним, хоча й не всі типи ментальних подій подібні до 

типів фізичних подій. 

Один з перших розробників теорії тотожності – У. Плейс (1924–2000) – у 

статті “Чи є свідомість процесом у мозку?” [425] (1956) доводив, що ментальні 

дії можна аналізувати мовою фізіології. Поділ на “ментальне–фізичне” 

недоречний і лише заплутує справу. Ментальні стани – це не просто частини 

мозку; це певні процеси, які в ньому протікають. Така тотожність наявна на 

рівні референції – позначення того самого. Наприклад, як у випадку, коли хтось 

один каже: “Людина в синьому костюмі”, а інший: “Викладач філософії”, – і 

притому виявиться, що вони мають на увазі ту саму особу. За цих умов можна 

говорити про тотожність. Ментальні події – це ті події, що відбуваються в 

мозку. Щоправда, треба зауважити, що У. Плейс висуває твердження про 

тотожність ментального і фізичного лише як наукову гіпотезу, яку ще треба 

верифікувати, віднайшовши нейронні кореляти станів свідомості. 

Дж. Дж. Смарт (1920–2012) у статті “Відчуття і процеси в мозку” [497] (1959) 

розвинув ідеї У. Плейса. Він вважав, що нам треба зробити вибір на користь 

матеріалізму, скориставшись бритвою Оккама, оскільки матеріалістичні 

пояснення є простішими й не потребують додаткових гіпотез про існування 

ментального, які згодом не можна буде верифікувати. Твердження про будь-які 

ментальні речі треба перекладати на аналітично нейтральну мову, якою, 

зокрема, є мова фізіології. Наприклад, висловлювання “Я відчуваю солодкий 

смак фініка” після переформулювання набуде такого вигляду: “Фінік у певний 
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спосіб діє на мої смакові рецептори”. Тотожність, про яку говорить 

Дж. Дж. Смарт, треба розуміти не як тотожність процесу в мозку й відповідного 

ментального образу, а як тотожність процесу в мозку й “досвіду наявності” 

ментального образу. Дещо відмінною від позицій У. Плейса і Дж. Дж. Смарта 

була позиція ще одного розробника теорії тотожності – Г. Фейґла (1902–1988), 

висловлена у статті “Ментальне і фізичне” [293] (1958). У ній він доводив, що 

ментальне можна інтегрувати у фізичне, а не просто редукувати до нього. 

Довести, що ментальне тотожне фізичному мав намір і Д. Армстронґ 

(1926–2014), суттєво розвинувши когнітивні ідеї У. Плейса і Дж. Дж. Смарта. 

Міркуючи про природу ментальних станів, Д. Армстронґ зауважував: 

“… ментальні стани – це такі стани людини, які можна виразити лише за 

допомогою термінів каузальних відношень об’єктів або ситуацій, що 

спричиняють ці стани, з фізичною поведінкою, яка конституює їхнє 

“вираження”, подібно до того, як гени визначають винятково за допомогою 

термінів їхніх каузальних відношень до спадкових характеристик. (Ці спадкові 

характеристики можна сказати є “вираженням” генів)” [199, с. 356]. Звісно, 

проти матеріалізму можна висунути багато критичних зауважень, що добре 

розумів Д. Армстронґ. Адже одна справа пояснити, як виникає певний 

ментальний образ, а зовсім інша – як відбувається написання літературних 

шедеврів на кшталт п’єс Шекспіра, як роблять природничі відкриття, 

наприклад, відкриття законів термодинаміки, чи як можливі паранормальні 

явища, як-от телепатія, екстрасенсорика тощо. Щоправда, те, що ми не 

спроможні покищо пояснити природу цих спостережуваних феноменів, ще 

зовсім не означає, що й у їхньому разі матеріалістичні пояснення будуть 

незадовільними. Не без того, що в майбутньому вдасться пояснити, як 

відбувається процес народження ідеї і як створити машини, наділені штучним 

інтелектом, які могли б робити відкриття, переживати, продукувати оригінальні 

ідеї тощо. Зрештою, ті ж паранормальні явища можливо згодом вдасться 

пояснити, як наразі невідомі науці фізичні зв’язки, що виникають між 

центральними нервовими системами двох осіб. Паранормальні дослідження 
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Д. Армстронґ порівняв з “…маленькою чорною хмарою на горизонті 

матеріалістичної теорії свідомості” [199, с. 364]. Незважаючи на це, він був 

оптимістично налаштований щодо вирішення подібного роду питань. Така 

позиція радше світоглядна, адже на ті наукові досягнення, які вже відомі, 

можна поглянути й скептично, запропонувати інші теорії, що претендують на 

статус науковості. 

Наприклад, Д. Девідсон, не погоджуючись з висновками теорії 

тотожності, у праці “Ментальні події” [257] (1970) заклав основи теорії 

аномального монізму, яка ґрунтована на принципах каузальної взаємодії, 

номологічного характеру каузальності й аномальності ментального. На підставі 

цих принципів він робить висновок, що свідомість матеріалістична і що немає 

жодних психофізичних законів. Іншими словами, попри те, що закони 

функціонують на фізичному рівні, а ментальне є відображенням фізичного, на 

рівні ментального законів немає (звідси й аномальність). 

Ще один, відмінний від попередніх, матеріалістичний підхід до 

вирішення психофізичної проблеми запропонували під впливом когнітивістики, 

комп’ютерних наук і теорії штучного інтелекту прихильники функціоналізму – 

напряму, що був особливо популярний у 50–80-х роках XX ст. Вони 

інтерпретували мисленнєву діяльність аналогічно роботі комп’ютера, який 

проводить обчислення. Подібно до нього ми отримуємо певну інформацію на 

вході, переробляємо її і видаємо відповідь на виході. Кожен ментальний 

процес, що протікає у мозку, можна витлумачити як обчислювальну функцію, 

яка, обробляючи вхідну інформацію, оперує відповідними аргументами. Наш 

організм – це своєрідний великий комп’ютер, мозок – процесор, а свідомість – 

комп’ютерна програма. Американський мислитель Д. К. Льюїс (1941–2001) 

зауважував, що такий підхід, на відміну від фізикалізму, має перевагу в тому, 

що “дає змогу переживанням бути чимось реальним і, отже, бути наслідками 

своїх причин і причинами своїх маніфестацій” [379, с. 21]. Окреме питання, 

доречне в цьому контексті, полягає у виявленні мови мислення (менталізу) 

[дет. див.: підрозд. 3.5], що визначає мисленнєву діяльність подібно до того, як 
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роботу комп’ютерних програм визначає відповідний машинний код, який і 

обробляє процесор. Мова думки як алгоритм взаємодії нейронів є 

праструктурою семантики і функціональним підґрунтям, що уможливлює 

процес мислення. Щоправда, підхід функціоналізму не позбавлений труднощів, 

на які вказували і його прихильники. Наприклад, Г. Патнем (1926–2016) [див., 

напр.: 436], захоплюючись ідеями А. Тюрінґа, у 60-х роках спершу розвивав 

функціоналізм машинних станів, а згодом вказав на недоліки цього підходу у 

низці своїх відомих мисленнєвих експериментів, серед яких “Мураха і портрет 

Вінстона Черчілля”, “Мізки в посудині”, “Інопланетяни і дерево”, “В’язи і буки 

на Землі-Двійнику”, “Вода із Землі-Двійника” [дет. див.: 134, с. 257–258]. 

Зокрема, у найвідомішому прикладі “Мізки в посудині” він припустив, що 

якийсь лиходій-науковець викрав ваші мізки, розмістив їх у спеціально 

підготовленій посудині і приєднав до надпотужного комп’ютера, що посилає їм 

відповідну інформацію, яка у визначений спосіб проводить нервові імпульси 

між нейронними структурами. Внаслідок цього мозок думає, що сприймає 

об’єктивну реальність й, взагалі, що все, як раніше, а саме: вас оточують ваші 

знайомі, над головою те саме небо, на якому світять ті самі світила тощо 

[див.: 110, с. 17–19]. Як зауважує далі Г. Патнем: “По суті, я хочу довести, що 

припущення, ніби ми насправді є мізками в посудині, хоч і не порушує жодного 

закону фізики й чудово узгоджується з усім, що ми переживаємо в житті, ніяк 

не може бути істинним. Воно ніяк не може бути істинним, бо воно певним 

чином є самоспростовним” [110, с. 19]. Самоспростовність цього припущення 

полягає у неможливості відповідних інтенцій мозку мати каузальну 

референцію. Відмовившись від функціоналізму машинних станів, Г. Патнем 

став розвивати психофункціоналізм (емпіричний, а не апріорний за суттю). 

Розподіл на апріорних функціоналістів (або ж просто функціоналістів), серед 

яких, зокрема, Дж. Дж. Смарт і Д. Армстронґ, і емпіричних функціоналістів 

(або ж психофункціоналістів), серед яких Дж. А. Фодор і Г. Патнем, здійснив 

Н. Блок [221]. Для психофункціоналістів властиво визначати функціоналізм як 

гіпотезу, альтернативну фізикалізму, доводити, що сприйняття відчуттів не є 
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біохімічними станами мозку, а мають дещо іншу природу – є функціональними 

станами організму як єдиного цілого. 

Прихильником функціоналізму був і Д. Деннет (нар. 1942 р.), який, 

зокрема, писав: “Функціоналізм … обіцяє полегшити життя теоретику, даючи 

можливість абстрагуватися від деяких безладних частковостей у поведінці 

системи і сконцентруватися на роботі, яку дійсно здійснюють” [60, с. 75]. Втім, 

він обґрунтовував функціоналізм із позиції ідей еволюційної теорії Ч. Дарвіна, а 

тому як матеріаліст доводив, що свідомість є одним із продуктів еволюції. Звідси 

випливає, що її можна відтворити людиною навіть ще до того, як будуть 

остаточно встановлені й осмислені всі принципи її функціонування [дет. див.: 

268]. Однією з метафор, яку можна простежити в теорії свідомості Д. Деннета, є 

його спроба витлумачити свідомість як віртуальну машину мемів – слів, що ми 

промовляємо, внаслідок чого зазнає змін функціональна архітектура мозку, адже 

повторені слова стають інстальованими у його структуру [див., напр.: 275]. 

Треба зауважити, що поняття мемів, уведене Ч. Докінзом у книзі “Егоїстичний 

ген” [263, с. 192] (1976), сьогодні дуже популярне у процесі пояснення феномену 

культури. Обсяг поняття мемів як елементарних носіїв культури, як певною 

мірою чистої інформації, що впливає на поведінку людини, становлять будь-які 

популярні слова, мелодії, ідеї, зображення, які подібно до вірусів швидко 

поширюються у масовій культурі, заволодіваючи свідомістю людей. 

Одним з перших розкритикував функціоналізм Дж. Серль. У статті 

“Розуми, мозки і програми” [128] (1980) він доводив, що комп’ютери не можуть 

осмислено сприймати інформацію, а лише оперують синтаксисом. Дж. Серль 

розкритикував теорію сильного штучного інтелекту (який є аналогом 

свідомості), однак не заперечив теорію слабкого штучного інтелекту (який 

максимально прагне наслідувати свідомість). У іншій знаковій публікації – книзі 

“Відкриваючи свідомість заново” [486] (1992) – він, окрім функціоналізму, 

розкритикував і інші погляди на природу свідомості, а саме: елімінативний 

матеріалізм П. М. Черчленда (згідно з яким свідомість і відповідні ментальні 

стани – це витвори народної психології, від яких треба відмовитися подібно до 
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того, як свого часу відмовилися від понять ефіру, флогістону, теплороду, 

електричних флюїдів), комп’ютерний функціоналізм та ін. Що цікаво, 

Дж. Серль, дотримуючись матеріалістичних поглядів на природу свідомості, 

критикував фізикалістів і біхевіористів: перших – за спробу аналізу свідомості 

винятково за допомогою об’єктивних термінів фізики й нехтування 

суб’єктивністю особи, других – за те, що прагнули всі внутрішні переживання 

окремої людини пояснювати через зовнішні прояви (поведінку), що не завжди 

можна зробити коректно, оскільки поведінка кожної людини дуже 

індивідуальна й залежить від багатьох контекстуальних факторів, які не можна 

уніфікувати в межах універсальної моделі [дет. див.: 134, с. 253–254]. Замість 

попередніх Дж. Серль висунув концепцію біологічного натуралізму, згідно з 

якою, свідомість як сукупність усіх ментальних станів є біологічним 

феноменом, невід’ємними ознаками якого є “квалітативність, суб’єктивність і 

єдність” [480, с. 274]. Ознака квалітативності, яка видається очевидною, 

констатує відмінність природи ментального від природи її матеріальних носіїв, 

хоча й неочевидною є природа зв’язку між фізичним і ментальним. Ознака 

суб’єктивності засвідчує те, що будь-які пережиті людиною ментальні стани і 

процеси не можна передати іншим як щось дане. Зі свого боку, ознака єдності 

вказує на нероздільність свідомості. Тому, якщо розбити свідомість на 

сімнадцять окремих частин, то отримаємо не сімнадцять окремих частин однієї 

свідомості, а сімнадцять окремих свідомостей. Як підсумовує Дж. Серль, 

свідомість – це “системна властивість” [480, с. 287]. Вона притаманна 

кожному окремому елементу системи і не локалізована лише в одному з них, 

наприклад, в якомусь окремо взятому синапсі, чи окремо взятій нейронній 

мережі. Щоб описати зв’язок ментального і фізичного, можна застосувати таку 

аналогію. Аналогічно до того, як плинність є властивістю всієї поверхні води, 

так і свідомість є властивістю всієї системи нейронних мереж, що й утворюють 

наш мозок. Кожна молекула води переміщується в просторі на підставі законів 

природи. Щоправда, поєднані в єдину систему молекули води створюють 

якісно нові характеристики (зокрема й плинність) цієї системи як дечого цілого. 
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Інтенціональність притаманна багатьом ментальним станам, однак не всім 

(наприклад, не будуть інтенціональними відчуття вдоволеності чи 

стурбованості). Ментальні стани як характеристики мозку вищого рівня 

детерміновані процесами нижчого рівня, тобто нейрофізіологічними процесами 

в корі головного мозку. Загалом ментальні процеси, як і фізичні, є каузальними 

за суттю (здатними впливати на фізичне), розміщеними у просторі і протяжними 

в ньому, а також їх можна пояснити за допомогою фізичних процесів. Щоправда, 

на відміну від фізичних процесів, ментальні є суб’єктивними, тобто такими, що 

володіють онтологією від першої особи, квалітативними й у своїй більшості 

інтенціональними [127]. 

ІІІ. Антиредукціонізм. У низці філософських концепцій кінця ХХ ст. їхні 

розробники різко розкритикували методологію матеріалізму й наголосили на її 

непридатності для вирішення психофізичної проблеми. Серед таких концепцій 

можна виокремити “нове містеріанство” К. Мак-Ґінна, когнітивний плюралізм 

С. Горста й натуралістичний дуалізм Д. Чалмерса. 

К. Мак-Ґінн (нар. 1950 р.) як засновник “нового містеріанства” (саме так 

уперше його філософську концепцію назвав О. Фланаґан [299, с. 313]) доводив, 

що неможливо вирішити психофізичну проблему, яка, до того ж, певною мірою 

є містична. Свою позицію К. Мак-Ґінн так сформулював у книзі “Таємниче 

полум’я: свідомі розуми у матеріальному світі” (1999): “У цій книзі я 

аргументовано доведу, що зв’язок між свідомістю і мозком є великою 

таємницею. Мало того, у підсумку він є таємницею, яку людський розум ніколи 

не розгадає. Свідомість, безсумнівно, є, вона пов’язана з мозком у якийсь 

розумний спосіб, але природа цього зв’язку необхідно вислизає від нас” [394, 

с. 5]. Аргументація цієї тези К. Мак-Ґінном виглядає так: зважаючи на те, що 

проблема співвідношення свідомості і мозку досі незрозуміла, то, можливо, це 

спричинено об’єктивними причинами. Ймовірно, є низка питань, які для нас 

завжди будуть “таємницею” у зв’язку з недосконалістю людських органів 

пізнання. Наприклад, ми ж не вимагаємо від тварин, щоб ті розуміли дані 

експериментальної науки – їхні інтелектуальні здатності є для цього заслабкі. 
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Аналогічно й людина не здатна зрозуміти низку проблем, серед яких і mind-body 

problem. У своїй аргументації К. Мак-Ґінн бере за основу модулярну теорію 

свідомості (Дж. Фодора) й переконує, що у нас просто бракує модуля, який 

відповідає за пояснення відношення між свідомістю і мозком. А без нього 

спроби дослідити свідомість нагадують намагання за допомогою телескопа 

роздивитися сам телескоп. Ця позиція подібна до скептицизму І. Канта у 

питанні можливості пізнання номенального світу, а тому не випадково, що її 

розкритикували. Зокрема, В. Васильєв стверджував, що “докази Мак-Ґінна і 

його прихильників не переконують мене хоча б тому, що вони даються їм, як і 

Канту, надто дорогою ціною, а саме: ціною введення поняття реальності самої 

по собі, принципово відмінної від емпіричних даностей” [27, с. 39]. Але чи не 

найбільшої критики заслуговує скепсис К. Мак-Ґінна щодо питання перспектив 

вирішення цієї проблеми внаслідок розвитку науки. Містицизм його концепції 

дещо надуманий, а висновки не завжди належно обґрунтовані. Ба більше, у 

зв’язку з їхньою абстрактністю взагалі не зрозуміло, як довести, які саме 

проблеми людина здатна вирішити, а які – ні. Щоправда, той же С. Горст у 

концепції когнітивного плюралізму допускав, що не вирішувані проблеми є в 

кожній науці чи галузі знань, адже “все на світі пронизано містеріанством” [340, 

с. 117]. У Всесвіті панує плюралізм, а тому не варто навіть намагатися 

редукувати всі науки до якоїсь одної, особливо ґрунтованої на принципі 

матеріалістичного монізму. У зв’язку з цим і пояснення свідомості як матеріальної 

сутності є помилковим. Н. Юліна критично оцінила позицію когнітивного 

плюралізму, назвавши її “утопічною, оскільки за плюралізмом завжди майорить 

монізм” [188, с. 164]. Втім, якщо не виробити методологію, ґрунтовану на 

чіткій логіці, то можна так само стверджувати, що й монізм не переконливий і 

від нього знову ж таки перейти до плюралізму, або принаймні дуалізму, як це 

зробив Д. Чалмерс (нар. 1966 р.). 

Концепція натуралістичного дуалізму Д. Чалмерса [див.: 239] претендує 

на науковий статус навіть попри те, що не відстоює принципи редукціонізму. 

Згідно з нею, ментальне не менш реальне, ніж фізичне, й якщо так, то ймовірно, 
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що вони можуть впливати одне на одного (хоча сам автор відповідь щодо 

питання їхнього інтеракціонізму чітко не окреслив). Після домінування 

матеріалістичних концепцій свідомості в аналітичній філософії позиція 

Д. Чалмерса була схожа на виклик, а тому й спричинила численні дискусії. 

Наприклад, чимало запитань спричиняє його розподіл на легкі і важку 

проблеми свідомості. Він вважав, що “до легких проблем свідомості належить 

пояснення таких феноменів: здатність розрізняти та класифікувати стимули 

довкілля і реагувати на них; інтеграція інформації когнітивною системою; 

повідомлюваність ментальних станів (reportability); здатність системи мати 

доступ до власних внутрішніх станів; зосередження уваги; свідомий контроль 

поведінки; відмінність між неспанням і сном” [183, с. 302]. Ці проблеми можна 

вирішити засобами науки, яких однак недостатньо для вирішення складної 

проблеми свідомості (the hard problem of consciousness), котра під силу хіба що 

філософії. От тільки філософи, міркуючи над цією проблемою, уже на стадії 

визначення запропонували стільки її формулювань, що потрібно провести 

ґрунтовне дослідження, щоб ще з’ясувати, чи можна ці визначення ототожнити. 

Зокрема, йдеться про такі формулювання складної проблеми свідомості, як: 

“Чому деякі організми мають суб’єктивний досвід?”, “Чому взагалі можливе 

усвідомлення чуттєвої інформації?”, “Чому кваліа існують?”, “Чому ми не є 

філософськими зомбі?” [див.: 137, с. 67–68]. Щоправда, це не заважає Д. Чалмерсу 

задумуватися над самою суттю проблеми і пропонувати способи її вирішення. 

Наприклад, згідно з ним, теорія, за допомогою якої пояснюють свідомість, має 

бути двоаспектною. Це означає, що навколишня реальність (як деяка патерн-

інформація) має два аспекти: перший з яких – це квалітативні ментальні стани 

(кваліа), а другий – функціональні схеми, або ж патерни. Як можна зробити 

висновок, Д. Чалмерс не заперечує (як це властиво для теорії тотожності) 

існування суб’єктивних станів. Свідомість – це внутрішній аспект патернів, а 

функціональні схеми – зовнішній. Критика такої позиції зумовлена тим, що 

оскільки Д. Чалмерс визнає нерозривність зв’язку між об’єктивними патернами 
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і суб’єктивною інформацією, то це неминуче утверджує принципи панпсихізму 

в науковій теорії [183, с. 328–331]. 

Окреме місце в концепції натуралістичного дуалізму Д. Чалмерса займає 

питання пов’язаності кваліа з фізичною реальністю. Пояснити це, на його 

думку, можна на підставі виявлення фундаментальних принципів їхнього 

взаємозв’язку, до яких він зараховує принципи структурної когерентності та 

організаційної інваріантності. Перший з них (принцип структурної 

когерентності) пояснює систематичний зв’язок між структурою свідомості 

(consciousness) і структурою усвідомлення (awareness), а другий (принцип 

організаційної інваріантності) – те, що досвід, який ми усвідомлюємо, залежить 

від функціонального організування фізичної системи, що становить його 

підґрунтя [дет. див.: 183, с. 322–328]. У теорії свідомості, побудованій на цих 

принципах, Д. Чалмерс критикує поняття супервентності, яке “… формалізує 

інтуїтивну ідею, що одна множина фактів може повністю визначати іншу 

множину фактів” [239, с. 32]. Таке відношення, зокрема, наявне між 

елементарними частинками → атомами → молекулами → клітинами → живими 

організмами → соціальними групами. Властивості вищого рівня не можна 

пояснити на підставі властивостей нижчого рівня, а отже, і свідомість не можна 

жодним чином редукувати винятково до сфери фізичного. Для Д. Чалмерса 

важливо довести, що, якщо не визнавати самостійного існування свідомості, то 

потрібно визнати, що реальними є філософські зомбі – істоти, в яких у мозку 

всі нейробіологічні процеси протікають як у людей, але не виникає свідомість, 

що явно нереально. Однак треба звернути увагу й на те, що свій знаковий твір 

Д. Чалмерс називає “Свідомий розум: у пошуках фундаментальної теорії”, 

тобто він продовжує шукати цю теорію, її досконалішу форму виразу, що дасть 

змогу знайти витонченіше рішення поточних проблем свідомості. 

Отже, під впливом розвитку експериментальної психології, нейронауки, 

комп’ютерних наук та деяких природознавчих дисциплін (як-от фізики, 

біології) в сучасній аналітичній філософії свідомості виникла низка концепцій, 

засобами яких по-різному вирішують психофізичну проблему. В ранніх 
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аналітичних концепціях 20–30-х років ХХ ст., як-от епіфеноменалізмі, 

започаткованому Т. Гекслі, й емерджентизмі Ч. Д. Броуда, наявність сфери 

ментального як дещо самостійної щодо фізичного не заперечено, а в 

нейтральному монізмі Б. Рассела, взагалі, стверджено, що розподіл на матерію і 

свідомість немає нічого спільного з істинною природою речей (чуттєвих 

даних), які за суттю є дечим єдиним. У 40–80-х роках в аналітичній філософії 

свідомості домінували здебільшого матеріалістично-моністичні концепції, 

серед яких логічний біхевіоризм К. Гемпеля, Л. Вітґенштайна, Ґ. Райла, теорія 

тотожності У. Плейса, Г. Фейґла, Дж. Дж. Смарта, Д. Армстронґа, аномальний 

монізм Д. Девідсона, функціоналізм Г. Патнема, Д. Деннета, а дещо згодом 

виникла ще й концепція біологічного натуралізму Дж. Серля. А от від 90-х 

років набули популярності концепції антиредукціоністського штибу, які 

ґрунтовані на дещо інших, не завжди матеріалістично-моністичних принципах, 

як-от нове містеріанство К. Мак-Ґінна, когнітивний плюралізм С. Горста і 

натуралістичний дуалізм Д. Чалмерса. Загалом може скластися враження, що 

мало чи не кожен учений прагне запропонувати власне пояснення особливостей 

функціонування свідомості. Важливим питанням будь-яких науково-

філософських дискусій є встановлення того, чи можна редукувати свідомість до 

нейробіологічних процесів у корі головного мозку. У зв’язку з цим одні 

філософи стали прихильниками редукціонізму, а інші – антиредукціонізму. 

Хоча й жваве зацікавлення проблемою свідомості відсунуло дещо на другий 

план мовну проблематику, це зовсім не означає, що її мало досліджують. Втім, 

зараз синтаксичний, семантичний і прагматичний аспекти мови, як буде 

проаналізовано далі, стали більше розглядати в контексті проблематики теорії 

штучного інтелекту. Що ж стосується власне психофізичної проблеми, то, на 

мою думку, її вирішення засобами філософії буде сумнівним до тих пір, поки не 

розроблять надійний метод верифікації й набагато глибше заглянуть у таємниці 

людського мозку і свідомості. А це можливо лише завдяки поступу науки, 

насамперед у сфері нейронауки і теорії штучного інтелекту [див. також: 134, 

с. 251–261; 137]. 
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3.2. Лінгво-когнітивні аспекти інтенціональності 

 

За минулі півтора століття питання інтенціональності (від лат. “intentio” – 

намір) свідомості вивчало чимало науковців: як класичні мислителі – 

Ф. Брентано [223], Е. Гуссерлем [343], так і сучасні дослідники – В. Ладов [85–86], 

А. Васильченко [30], І. Старикова та В. Целіщев [165] і багато інших. І це не 

випадково, адже свідомість прийнято розуміти як “спрямованість на щось”, як 

“свідомість про що-небудь” [14]. У зв’язку з цим свідомість має певний зміст і 

інтенціональну детермінованість. Щоправда, розібратися по суті, як саме 

проявляється її інтенціональність, як зміст свідомості співвіднести з реальними 

й ідеальними об’єктами й наскільки він зумовлений ними, не так і просто. 

Свідченням цього є, наприклад, той факт, що у сучасній філософській 

літературі виділяють три групи теорій інтенціональності: а) натуралістичні, що 

редукують інтенціональність до нейрофізіологічних механізмів утворення 

змісту свідомості; б) феноменологічні, які спрямовані на феноменологічні 

прояви інтенціональності й не розглядають її фізичну природу; в) дефляційні, 

мета яких – елімінувати концепт інтенціональності з психологічного дискурсу 

[6, підрозд. 13.6.3.1]. Найпопулярнішими в аналітичній філософії є саме 

натуралістичні (серед їх прихильників Дж. Серль та Д. Деннет), проте на їхній 

розвиток вплинули й феноменологічні теорії, започатковані свого часу 

Ф. Брентано й Е. Гуссерлем. 

Серед основних натуралістичних теорій інтенціональності К. Мак-Ґінн 

виокремив такі: а) каузальні – досліджують ментальні феномени в термінах 

причинних відношень з об’єктивною дійсністю (об’єкт Х – причина появи 

певного чуттєвого переживання); комп’ютаційні (обчислювальні) – розглядають 

інтенціональні переживання за аналогом до машинних систем; функціональні – 

визначають інтенціональні стани як елемент співвідношення до даних на вході, 

на виході й інших функціональних систем; телеологічні – ототожнюють 

інтенціональні стани з біологічними функціями цих станів (тобто згідно з ними 



182 
 
поява певного інтенціонального змісту в свідомості є детермінована 

біологічними потребами, функціями, сприйняттям цих станів тощо) [393]. 

Зміст терміна “інтенціональність” прагнули розкрити багато мислителів з 

різних історичних епох, а також філософських шкіл і напрямів. Наприклад, 

якщо коротко розглянути лише міркування мислителів ХХ ст., то з’ясуємо, що 

в екзистенціалізмі інтенціональність досліджують у контексті співвідношення з 

трансцендентністю, а Ніщо часто ототожнюють з самою свідомістю, з якої 

інтенціональність не можна виокремити. Зокрема, Ж.-П. Сартр зауважував, що 

М. Гайдеґґер “… робить із ніщо різновид інтенціонального корелята 

трансценденції, не помічаючи того, що він уже ввів його у саму трансценденцію 

як його (ніщо) першоструктуру” [123, с. 59–60]. Свідомість, яка ні на що в 

дійсності не спрямована, не містить семантичної інформації й наявна сама по 

собі, є ніщо. Феноменолог Е. Гуссерль визначав інтенціональність як основну 

дескриптивну властивість свідомості і її універсальну характеристику [343, 

с. 307]. Представник лінгвістичної філософії Ґ. Райл наголошував на тому, що 

свідомість є цілком інтенціональною у тому сенсі, що ментальні акти без змісту 

чи чиста свідомість є неможливими. Свідомість як певне ідеальне утворення є 

помилковою, її можна редукувати до даних поведінки й описати за допомогою 

мовних термінів. Свідомість сама по собі (чиста свідомість), можна так сказати, є 

“філософським міфом” [467, с. 6]. Психолог О. Леонтьєв на підставі 

об’єктивістського природничо-наукового підходу замість терміну 

інтенціональність використовував термін “предметність” [94, с. 59]. Щоправда, 

не зрозуміло, чого саме ця предметність стосується, оскільки в навколишньому 

світі її немає, а в сфері психіки вона має бути або деяким образом сприйняття, 

або певною ментальною репрезентацією. Хоча жодну з цих інтерпретацій 

О. Леонтьєв у процесі психологічних досліджень не застосовував. 

Сьогодні проблему інтенціональності свідомості, як буде з’ясовано далі, 

активно досліджують і представники аналітичної філософії. Значною мірою 

такий розвиток відбувся завдяки взаємодії цього філософського напряму з 

феноменологією, засобами якої вивчали проблему інтенціональності дещо 
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раніше. Наприклад, уже Ф. Брентано усі феномени дихотомічно поділив на 

фізичні й психічні. Інтенціональність є характерною рисою саме психічних 

феноменів, тобто таких, що містять іманентно інтенціональні об’єкти 

(ментальні ідеї, або ж психічні образи, що виникають внаслідок внутрішнього 

сприйняття предметів відображення). 

Зміст поняття інтенціональності Ф. Брентано осмислював у такому 

контексті: “Кожен психічний феномен можна охарактеризувати тим, що 

схоласти Середньовіччя називали інтенціональною (чи ментальною) 

неекзистенцією об’єкта, тим, що ми могли б назвати, хоча й не цілком 

однозначно, посиланням на зміст (який тут не треба розуміти у значенні речі) 

чи іманентною об’єктивністю. Кожен ментальний феномен включає у себе 

дещо як об’єкт, хоча трохи інакше, ніж це є в дійсності. В уявленні дещо 

уявляють; у судженні – стверджують чи заперечують, у любові – люблять, в 

ненависті – ненавидять і т. д.” [223, с. 88–89]. Отже, Ф. Брентано концепт 

інтенціональності дослідив у контексті сфери психічного (не просто 

мисленнєвого). Протиставляючи психічні феномени (а саме: уявлення, 

судження, емоції) феноменам фізичним, Ф. Брентано насамперед звертається до 

поняття інтенціональності, оскільки фізичні феномени не що інше як 

відображення у свідомості фізичних об’єктів, тобто таких, що існують 

незалежно від нас. Пізнати ці об’єкти можна саме тому, що між психічними 

феноменами і відповідними їм фізичними об’єктами виникає специфічний 

інтенціональний зв’язок, навіть попри те, що ці феномени кожна людина 

переживає суб’єктивно. Саме ось цю ознаку суб’єктивності й взявся свого часу 

досліджувати Е. Гуссерль, щоб чітко осмислити того, що робить чуттєвий зміст 

переживань свідомості унікальним порівняно з феноменами об’єктивного світу. 

Про концепт інтенціональності Е. Гуссерль висловився так: “Усе, що доступне 

нам завдяки рефлексії, має одну примітну універсальну характеристику – бути 

усвідомленням чого-небудь… маємо на увазі інтенціональність. Це сутнісна 

характеристика психічного життя… просто не віддільна від нього. Наприклад, 

як повідомляє нам рефлексія, від сприйняття невіддільне те, що воно є 
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сприйняттям того-то й того, аналогічно й переживання пригадування є саме по 

собі пригадуванням чогось, а мислення – це мислення таких-то й таких-то 

думок, люди бояться чогось, люблять щось і т. д.” [343, с. 307]. Аналізуючи 

концепт інтенціональність, Е. Гуссерль дещо залишає поза увагою розгляд тих 

випадків, у яких неможливо зрозуміти на що спрямований певний психічний 

феномен. Особа (принаймні, як вона це сприймає) може відчувати 

безпричинний страх, пам’ятати якусь думку, але бути неспроможною 

відтворити її зміст, допоки дехто чи дещо не вкаже на неї. Як тільки це 

відбудеться – все одразу стане зрозуміло. 

На відміну від Ф. Брентано, Е. Гуссерль задля аналізу явищ дійсності 

розробив метод феноменологічної редукції. Завдяки застосуванню цього 

методу знання про предмети об’єктивного світу редукують до знань про 

феномени, тобто про те, якими ці предмети постають для нас в інтенціональних 

актах. Осмислення інтенціональності в Е. Гуссерля трансцендентально-

феноменологічне й зумовлене аналізом предмета дослідження у чистому 

вигляді. Тобто він не натуралізував і не психологізував інтенціональність, що 

властиво концепції Ф. Брентано. 

Основними проявами свідомості, яким, згідно з Е. Гуссерлем, властива 

інтенціональність, є мислення, відчуття і воля. За допомогою цих 

інтенціональних проявів свідомості людина отримує різного роду знання, 

відмінність між якими така ж, як у змісту філософських наук логіки (досліджує 

мислення), естетики (зосереджена на вивченні відчуттів) й етики (спрямована 

на аналіз проявів волі). На підставі феноменологічного аналізу Е. Гуссерль 

виокремлює такі типи інтенціональності (модуси чистої свідомості), в яких 

свідомість стає реалізованою: імпресію (первинний акт свідомості, в якому 

безпосередньо сприймають дійсність); ретенцію (синтезування отриманої у 

процесі сприйняття інформації в єдине ціле), актуалізацію (звернення до 

необхідного у цей момент змісту пам’яті задля того, щоб розмірковування 

відбувалися далі) і протенцію (проектування наявного змісту пам’яті на 

майбутнє) [347, с. 16–83]. 
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Загалом структурними елементами свідомості Е. Гуссерль визначив два 

реальні компоненти – ноезу й гіле, і один інтенціонально-ідеальний – ноему. 

Ноеза – це інтеннціональна дія сама по собі, чиста свідомість, в якій прояви 

буття ще не є відображені. Вона визначає такі форми нашого світосприйняття 

як інтереси, мотиви, зацікавлення, потяги. Ноеза дає змогу гіле (чуттєвим 

даним) набути смислу, сконструювати зміст свідомості. Ноема (інтенціонально-

ідеальний зміст думок) є своєрідним відповідником осмислюваних предметів 

внаслідок синтетичної діяльності свідомості – тетично (із вказуванням на 

об’єктивний світ) чи формально (на підставі оперування змістом свідомості як 

таким, без апелювання до реального світу). Що цікаво, Е. Гуссерль трактував 

ноему як таку, що може існувати незалежно від того, чи існують об’єкти 

реального світу. Вона (ноема) є посередником між об’єктами реального світу й 

відповідними їм інтенціональними актами свідомості. З погляду 

феноменологічної методології об’єктом філософського аналізу стають не 

предмети реального світу, а лише інтенціональні об’єкти [344]. 

Попри наявність трансцендентальної компоненти в феноменології (що 

визначає статус інтенціональних відношень), яка не властива для філософської 

рефлексії засобами логічного чи лінгвістичного аналізу, безперечно, заслуговує 

на увагу психологічно-феноменологічна теорія значення. Вона пояснює, як 

формуються значення мовних виразів і як вони є конституйовані в 

інтенціональнеих актах свідомості. Виявлення семантичних передумов мови 

дає змогу більш цілісно осмислити життєвий світ людини. У зв’язку з цим 

М. Алмаєв принагідно зауважив: “… лише при реконструкції значення у 

термінах психічних актів може бути досягнута повна точність моделі” [5, с. 71]. 

Це можливо за умов дотримання наукової методології, ґрунтованої на 

принципах об’єктивності й аргументованості. 

Особливістю психологічно-феноменологічної теорії значення 

Е. Гуссерля, основи якої викладені у “Логічних дослідженнях” [345–346] (1900–

1901), є переконання в необхідності дослідження інтенціональних переживань 

ще до того, як буде проаналізовано значення мовних виразів. Оскільки люди 
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сприймають предмети дійсності за різних зовнішніх умов і внутрішніх станів, 

то їхні інтенціональні переживання можуть різнитися. Інакше кажучи, той 

самий предмет дійсності породжуватиме різні інтенціональні предмети. 

Різними будуть і мовні вирази, які використовуватимуть для опису тих чи 

інших предметів споглядання. Завдяки мовним актам знаки набувають значень, 

хоча й самі по собі вони необов’язково мають значення. Значення притаманні 

різного роду психічним переживанням, зокрема висловлюванням. На 

фізичному рівні ми лише розпізнаємо висловлювання (почуті чи прочитані), а 

на психічному – асоціативно наділяємо їх смислами (змістом преживань). 

Загалом лінгво-семантичні ідеї Е. Гуссерля знайшли свій розвиток надалі 

в різних контекстах. Наприклад, М. Мерло-Понті у “Феноменології 

сприйняття” (1945) феноменологію Е. Гуссерля з екзистенціалізмом 

М. Гайдеґґера і Ж.-П. Сартра й доповнив ідеями тогочасної науки (зокрема, 

психології). Досліджуючи особливості феноменології сприйняття, він писав, що 

“аналіз викриває в кожній якості певні значення, що її насичують” [99, с. 21]. 

Отже, семантичні особливості мови залежні від психологічних передумов. 

А в наш час здійснюють спроби витлумачити ідеї феноменології 

Е. Гуссерля в термінах нейронауки. Зокрема М. Алмаєв інтерпретує 

інтенціональність як властивість нервової системи, завдяки якій чітко 

встановлюють механізм появи думок (змісту свідомості). За відсутності цього 

механізму думки б не виникали. М. Алмаєв пише: “Такий (нейронний) 

механізм повинен мати, принаймні два очевидно відмінні стани: “увімкнено”, 

що відповідає наявності думки в нашій свідомості, і “вимкнено” – думку не 

усвідомлюють. Відповідно, такий пристрій передбачає щось на зразок 

“запускного механізму”, якогось нейтронного тріггера, що забезпечує його 

увімкнення і/чи вимкнення. Зв’язок свідомості з таким “вмикачем” і є інтенцією 

в сенсі Гуссерля” [5, с. 42]. Саме інтенція дає нам змогу встановити, де в 

свідомості наявний певний зміст, подібно до того як кожен елемент памяті 

комп’ютера має свій ідентифікатор, що чітко вказує адресу відповідного 

кластера, папки чи файлу з його місцезнаходженням. На мою думку, подібного 
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роду інтерпретації дещо радикальні і штучні, але разом з тим треба зауважити, 

що сьогодні – у час стрімкого розвитку комп’ютерів – вони просто неминучі. 

Цікаво, що теорія інтенціональності свідомості Е. Гуссерля в низці своїх 

положень співзвучна з теорією логічної семантики Ґ. Фреґе. Зокрема, 

виокремлені Е. Гуссерлем структурні компоненти свідомості– ноезу (форма 

інтенціонального акту) – ноему (смисл) – гіле (інтендований предмет) – можна 

розглядати як аналоги логічних структур мови у Ґ. Фреґе – знака (мовного) – 

смислу – значення. І справді, за допомогою мовних знаків виражають 

інтенціональні переживання, смисли як певні ідеальні сутності є відповідниками 

ноеми, а значення як реальний предмет замінене в Е. Гуссерля даними чуттєвого 

досвіду. Задля об’єктивності епістемологічного дослідження (на противагу 

релятивізму), Ґ. Фреґе обмежився лінгвосемантичною площиною аналізу й, на 

відміну від Е. Гуссерля, не вдавався до аналізу інтенціонально-суб’єктивних 

компонентів свідомості. Наприклад, розглянемо дистинкцію “ранкова зірка” 

(Геспер) і “вечірня зірка” (Фосфор), яку Ґ. Фреґе навів у праці “Про cмисл і 

значення” [175, с. 237] (1892). Греки не знали, що обидва імені позначають той 

самий предмет – планету Венеру. Тому, якщо взяти два твердження – “Паріс 

вірить, що Геспер світить” і “Паріс вірить, що Фосфор світить” – то з’ясуємо, 

що у них різний смисл. Адже Паріс переконаний, що “Геспер є Геспер” і не 

вважає, що “Геспер є Фосфор”. Інакше кажучи, в свідомості Паріса є два різні 

інтенціональні об’єкти – Геспер і Фосфор. 

Щоправда, далі в аналітичній філософії під впливом Б. Рассела і логічних 

позитивістів проблемі інтенціональності в семантиці перестали надавати 

значення. Ґ. Кюнґ охарактеризував цю ситуацію так: “У логістичній філософії 

трирівнева семантика знака, смислу і референта Фреґе поступилася місцем 

дворівневій семантиці знака і референта Рассела” [370, с. 15]. Внаслідок цього 

філософи мали намір досліджувати світ лише за допомогою об’єктивних 

термінів нейтральної мови науки й не використовувати терміносистему 

суб’єктивно-інтенціонального. Було прийнято вважати, що світ відображений у 

мові й, отже, знаки мають лише об’єктивне значення, але аж ніяк не 
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суб’єктивний смисл. Відмова від використання концепту смислу в жодному 

разі не мала б спричинити втрату істинності висловлювань. Радше навпаки, в 

контексті відношення мова–світ досягнення об’єктивної істини видавалося 

значно простішим завданням. Однак уже Л. Вітґенштайн у пізній праці 

“Зауваження з філософії психології” [548] (1946–1949) розглядав інтенцію як 

ментальну установку, на якій ґрунтовані психічні процеси. Згодом наголос на 

важливості інтенціональності свідомості у процесі конструювання семантичних 

концепцій мови зробили прихильники його творчості – британські мислителі 

Ґ. Енскомб та Ґ. П. Ґрайс. 

Незважаючи на переконання в єдності інтенціональності, у своїй знаковій 

праці “Інтенція” [197] (1957) Ґ. Енскомб (1919–2001) розрізняла три випадки 

вживання терміна інтенція (намір) в мові: 1) у значенні навмисної, або ж 

інтенціональної, дії (“Вона навмисно зробила це”); 2) у значенні інтенції з 

наміром вчинити інтенціональну дію в майбутньому (“Вона зробила Х з 

наміром виконання Y”); 3) у значенні вираження інтенції, в якій окреслено 

майбутню дію (“Вона має намір зробити це”). На специфіку наших 

мисленнєвих інтенцій впливають такі два типи факторів: когнітивні 

(визначають причинно-наслідкові зв’язки в реальному світі) і вольові (додають 

до процесу осмислення того, що відбувається, наші внутрішні переконання й 

прагнення, від чого залежатиме інтенціональна поведінка суб’єкта згодом). 

Застосовуючи метод аналізу, Ґ. Енскомб була переконана, що можна 

ґрунтовніше, ніж у випадку феноменологічної редукції, зрозуміти особливості 

ментальних процесів. Тому не випадково, у праці “Метафізика і філософія 

свідомості” (1981) вона міркувала так: “Роками я б могла, наприклад, сидіти в 

кафе і, спрямувавши свій погляд на деякий об’єкт, запитувати себе: "Я бачу 

пакет. Але, що я насправді бачу? Як я можу сказати, що бачу в цьому місці 

дещо більше, ніж жовтий простір?"” [198, с. VII]. Річ у тім, що наше 

дослідження завжди порушує межі чуттєвих даних і загалом феноменів. Ми 

оперуємо логічним (концептуальним) змістом мислення, який опредметнений у 

мові. Втім, той же Ґ. П. Ґрайс [дет. див.: підрозд. 2.4] чітко продемонстрував, 
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що аналізу значень мовних виразів має передувати вивчення суб’єктивно-

комунікативних інтенцій, тобто того, що мають на увазі, промовляючи певне 

висловлювання. Застосування поняття інтенції виводить дослідника на рівень 

ментальних процесів. Наші інтенції, часом виформувані на рівні звичок, 

впливають на значення, які надають висловлюванням. Внаслідок цього у 

повідомленнях мовця насамперед прагнуть зрозуміти, яку саме думку-інтенцію 

він має намір озвучити. Не розпізнавши намірів комуніканта, значення 

повідомлення буде незрозумілим, а саме повідомлення – неуспішним. Для 

ефективної, успішної комунікації вираження своїх інтенцій має бути якомога 

зрозумілішим (якщо, звісно, не прагнуть чогось іншого, як-от, навпаки – 

спантеличити співрозмовника), а вміння їх розпізнавати – чітким. Адже треба 

розуміти, що значення є не об’єктивними сутностями, як вважав Ґ. Фреґе, а 

суб’єктивно забарвленими інтенціональними смислами, які виражають у 

висловлюваннях. Саме такий висновок (з-поміж іншого) випливає і з 

запропонованого Ґ. П. Ґрайсом “міфу походження мови” [315, с. 290–297], 

згідно з яким на перших стадіях формування мови значення словам 

приписували випадково й тільки згодом стали надавати стабільних мовних 

значень на підставі стійких комунікативних інтенцій, керуючись чітко 

розробленою системою граматичних правил. 

Аналіз інтенціональності, який започаткували Ґ. Енскомб та 

Ґ. П. Ґрайсом, згодом продовжили й доповнили Дж. Серль і Д. Деннет. Втім, ці 

мислителі дещо змістили акценти у вивченні питання інтенціональності й 

досліджували уже не просто мову, а вираження станів свідомості за допомогою 

мовних засобів; свідомість як таку, як більш первинну реальність, ніж мовна, як 

царину існування думки. Дж. Серль визначив інтенціональність так: 

“Інтенціональність є тою властивістю багатьох ментальних станів і подій, за 

допомогою якої вони спрямовані на об’єкти і стани справ зовнішнього світу” 

[485, с. 1]. Завдяки цій властивості свідомості сприймають інформацію, 

фіксують її в мові і виражають у мовленнєвих актах, які у такий спосіб стають 

інтенціональними діями. Деякі дослідники віднаходили багато спільних рис у 
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філософії Дж. Серля з феноменологією Е. Гуссерля. Наприклад, В. Ладов писав: 

“І справді, Серль, як і Гуссерль, вважає саме свідомість і її структури 

відправною точкою філософування. В обох теоріях центральною темою є 

інтенціональність як визначальна характеристика свідомості. Обидва мислителі 

наполягають на єдиній абсолютній даності – даності первинного 

інтенціонального змісту в суб’єктивних переживаннях” [86]. Втім, попри таку 

видиму схожість, Дж. Серль розпочав свої дослідження природи 

інтенціональності з критики традиційних уявлень про неї. Він інтерпретував 

інтенціональність як властивість біологічного організму людини, а не 

мислення. Та й загалом, Дж. Серль не був схильний аналізувати речі 

об’єктивного світу через призму їхніх чистих понять. Суб’єкти пізнання 

оперують інтенціональними сприйняттями (феноменами), але речі залишаються 

частиною об’єктивного світу, а не нашої суб’єктивної свідомості. Разом з тим, 

згідно з Дж. Серлем [див.: 483, с. 49], причинність (каузальність), як і 

інтенціональність, уже закладена в акті сприйняття. В феноменології 

Е. Гуссерля про це не йдеться [134, с. 223–224]. 

Дж. Серль приписував інтенціональність багатьом психічним (ментальним) 

станам, серед яких, зокрема: “… віра, страх, надія, бажання, любов, ненависть, 

симпатія, неприязнь, сумнів, здивування, задоволення, захват, … тривога, 

гордість, покаяння, жалоба, образа, винуватість, насолода, роздратованість, … 

схвалення, … гнів, … презирство, … повага, … намір, потреба, уява, фантазія, 

сором…, відраза, жах, прагнення, розвага і розчарування” [485, с. 4]. Деякі з 

психічних станів, які ми усвідомлюємо, не є інтенціональними, як-от радість чи 

безпричинний неспокій. Але це, звісно, за умови, коли не розуміти (не 

усвідомлювати), чим саме вони зумовлені. В багатьох випадках причину їх 

настання можна пояснити, а тому і їм треба приписати властивість 

інтенціональності. 

Дж. Серль розрізняв поняття “інтенціональність” та “інтенсіональність”, 

між якими “…немає навіть віддаленої схожості. Інтенціональність – це 

властивість мислення (мозку), завдяки якій воно здатне репрезентувати інші 
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речі, інтенсіональність же полягає у нездатності певних висловлювань, 

тверджень … виконувати визначені логічні правила для екстенсіональності. 

Єдиний зв’язок між ними обмежується тим, що деякі висловлювання щодо 

Інтенціональності… є інтенсіональними” [485, с. 24]. Отже, концепт 

інтенціональності стосується сфери мисленнєвої репрезентації речей, а 

інтенсіональність – сфери мови. Інтенціональними є свідомі істоти (тому що 

вони мають схожу з нами нейрофізіологію і передбачувану поведінку), а 

інтенсіональними – тільки мовні контексти. В таких (інтенсіональних) 

контекстах не діють правила екстенсіональності (зокрема, правило підстановки 

тотожних виразів, оскільки смисл таких виразів може бути різним і правило 

екзистенціального узагальнення, адже не завжди введення квантора існування 

логічно релевантне). Зрештою, треба окремо розглядати і термін “інтенція” 

(намір) – як один з видів інтенціональних актів. 

Ґрунтовно дослідивши природу інтенціональних станів, Дж. Серль 

спробував вибудувати філософію мови на ґрунті філософії свідомості. Річ у тім, 

що мовленнєві акти щось означають лише в поєднанні з ментальними станами. 

Мовні вирази позначають певний стан справ у світі (мають репрезентативний 

зміст), тому що детерміновані інтенціональністю свідомості. Схожість 

інтенціональних станів і мовленнєвих актів, на думку Дж. Серля, полягає в 

таких чотирьох позиціях: 1) як мовленнєвим актам, так і інтенціональним 

станам притаманна відмінність пропозиціонального змісту й іллокутивної сили; 

2) напрями співвіднесення між мовленнєвими актами і світом можна 

застосувати й до інтенціональних станів; 3) кожен мовленнєвий акт, що має 

пропозиціональний зміст, є ґрунтований на певному інтенціональному стані з 

цим пропозиціональним змістом (до того ж, цей інтенціональний стан є умовою 

щирості мовленнєвого акту); 4) у випадку мовленнєвих актів і інтенціональних 

станів за наявності напряму співвіднесення можна застосовувати поняття умов 

виконуваності [485, с. 5–10]. У зв’язку з цим мовленнєві акти доцільно розуміти 

як інтенціональні дії. Хоча й не завжди те, що переживають у свідомості 

виражають за допомогою засобів мови. Розмовляючи, можна обманути 
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співрозмовника, але не себе. Річ у тім, що реальність свідомості первинніша за 

мовну. А тому особі навряд чи вдасться приховати від себе ті ментальні стани, 

які вона переживає. 

Дж. Серль зауважував: “Кожен інтенціональний стан завжди містить 

репрезентативний зміст у визначеному психологічному модусі” [485, с. 11]. 

Виразивши інтенціональний ментальний зміст у певному мовленнєвому акті, 

цей акт стає осмисленим. Інтенціональність мовленнєвих актів може бути 

спрямована або від слів до світу (word-to-world direction of fit), або навпаки – 

від світу до слів (world-to-word direction of fit). Зокерема, спрямованість “від 

слів до світу” мають репрезентативи, а “від світу до слів” – директиви і 

комісиви (обіцянки). Разом з тим у експресивів немає спрямованості, тому що 

вони уже за визначенням передбачають, що їхній зміст істинний, а декларації 

мають подвійну спрямованість, оскільки мають на меті змінити і світ, і наступні 

слова [див.: 474]. Який би мовленнєвий акт не аналізували, він буде пов’язаний 

з певним інтенціональним станом свідомості як його передумовою. 

Інтенціональні стани не існують самі по собі, а утворюють своєрідну мережу з 

нейрофізіологічним підґрунтям. Ба більше, на ці стани впливає і підсвідоме – 

їхній Фон, виформуваний у загальних схемах поведінки (практичних дій), які 

зумовлені культурно-історичним розвитком особистості. Щодо цього 

Дж. Серль так і зауважує: “Інтенціональні стани… є елементами Мережі 

Інтенціональних станів… Поряд з Мережею репрезентацій також є Фон 

нерепрезентативних ментальних здатностей; і, загалом, репрезентації тільки 

функціонують, вони тільки володіють умовами виконуваності, які 

задовольняють, на противагу цьому нерепрезентативному Фону” [485, с. 20–21]. 

Звідси випливає, що переконання в абсолютній різнорідності думок (чи то 

окремої особи чи групи осіб) некоректне, оскільки ті є елементами окремої 

Мережі [дет. див. також: 483]. 

Загалом не заперечуючи можливості поєднання ідей реалізму і 

феноменології, Дж. Серль писав: “Мій власний підхід до ментальних явищ і 

подій цілком реалістичний у тому сенсі, що я вважаю реальним існування таких 
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сутностей як внутрішні ментальні стани” [483, с. 59]. Як біологічний 

натураліст, Дж. Серль відкидав будь-які звинувачення в ідеалізмі і 

дотримувався погляду, згідно з яким суб’єктивні процеси ґрунтовані на 

матеріальній основі. Інша річ, що суб’єктивний досвід не можна виразити в 

термінах третьої особи, осільки той властивий лише самому суб’єкту. Щоб 

пояснити цю ідею, розглянемо такі два висловлювання: 1) “Я хочу яблуко”; 2) 

“Містер Х хоче яблуко”. Перше висловлювання є моїм про мене, а друге – моїм 

про мене, якби я вже був іншим. Така когнітивна специфіка впливає на 

відмінність у значеннях обох висловлювань й ставить під сумнів перспективи 

епістемології від третьої особи. Звідси випливає, що й суб’єктивні переживання 

неможливо реалізувати у носіях вторинної інтенціональності (а саме роботах, 

що мають штучний інтелект) [дет. див.: 128]. Свідомість (первинна 

інтенціональність), як міркував Дж. Серль, властива лише біологічним 

організмам. Лише вони здатні самоусвідомлювати й переживати суб’єктивні 

стани. Але й у такому разі, на мою думку, ще треба задуматися над тим, що 

буде, коли науковці створять матеріальні носії (якщо це, звісно, можливо), які 

будуть аналогами кори головного мозку [дет. див.: підрозд. 4.2]. 

Д. Деннет, на відміну від Дж. Серля, обґрунтовував ідею, що 

інтенціональність фундаментальніша за свідомість. Згідно з його т. зв. 

програмною теорією свідомості [див.: 267], людська свідомість функціонує за 

зразком комп’ютерних програм. А якщо це так, то й первинна 

інтенціональність непритаманна людині як властивість суб’єктивних 

ментальних станів, які й самі по собі не видаються чимось нередукованим до 

відтворення на матеріальних носіях. На зміну тезі про те, що свідомість 

інтенціональна, Д. Деннет обґрунтовує дещо радикальну тезу, згідно з якою: 

все, що є інтенціональним, має свідомість. У зв’язку з цим І. Старикова і 

В. Целіщев зазначали: “Стратегія Деннета полягає в тому, щоб феномени 

свідомості пояснити в термінах інтенціональності, використовуючи 

природничо-наукові уявлення з еволюціоністської теорії” [165, с. 12]. І справді, 

аргументуючи цю тезу, Д. Деннет щоразу апелює до еволюціонізму Ч. Дарвіна і 
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теорії матеріалізму. Для нього неприпустимим є визнання світу ідеальних 

сутностей, наявних поряд із матеріальними, чи, загалом, допущення 

нематеріалістичного монізму. Щоб коректно проаналізувати аргументацію 

Д. Деннета, треба внести роз’яснення щодо трьох основних типів установок, які 

він застосував для пояснення взаємодій і поведінки предметів – а саме: 

фізичної, дизайнерської (конструктивної) та інтенціональної [див.: 60, с. 26–62]. 

Завдяки наявності фізичної установки виникає внутрішнє переконання у 

тому, що будь-які процеси, які відбуваються в дійсності, підпорядковані 

фізичним законам. Саме такий висновок можна зробити на підставі аналізу 

даних досвіду (зокрема, експериментального). Якщо б усе було інакше, то 

малоймовірно, що люди змогли б передбачити ті зміни (у часо–просторі), які 

відбуваються з конкретними предметами. Наприклад, коли камінь, кинуто під 

певним кутом до поверхні землі, то він опише заздалегідь відому траєкторію. 

Його рух цілком передбачуваний, тому що жорстко детермінований фізичними 

законами. Завдяки наявності дизайнерської (конструктивної) установки, можна 

бути чітко переконаним у тому, що певні створені людиною засоби (пристрої) 

дають змогу довідатися нові факти по-іншому, ніж у випадку з фізичною 

установкою. Наприклад, необов’язково знати, як працює механізм будильника, 

чому він показує певну годину, а в певний момент часу дзвонить. До того ж, 

немає потреби бачити цей будильник раніше, знати його фірму-виробника і 

конструктора-дизайнера. Ніщо з цього не має нам завадити на підставі 

дизайнерської установки, дивлячись на циферблат, бути певним того, що у 

встановлений час цей будильник задзвонить просто тому, що конструктор 

заклав у принцип його роботи таку функцію. Отже, передбачення на основі 

дизайнерської установки складніші, оскільки не завжди вдається одразу ж 

правильно витлумачити суть задуму конструктора. Не треба виключати і те, що 

іноді речі виходять з ладу чи мають певні несправності. Втім, все одно, в 

більшості випадків користь від дизайнерської установки в рази перевершує 

потенційно можливу шкоду. Нарешті, маючи інтенціональну установку, можна 

бути твердо переконаним, що щось (хтось) діятиме не як об’єкт, а як суб’єкт. 
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Щоправда, незважаючи на суб’єктивний фактор, він все одно діятиме як 

система (інтенціональна). Звісно, що у такому разі матимемо справу з 

об’єктами набагато складнішої, ніж будильник, будови. Візьмемо до уваги один 

з улюблених прикладів Д. Деннета – комп’ютер, що грає у шахи [60, с. 37]. 

Спостерігаючи за цим комп’ютером, одразу ж легко зауважити, що його 

поведінка цілком раціональна, а у випадку, коли вибір ходів невеликий – 

зазвичай передбачувана. Незважаючи на те, що ми все ж таки звикли 

інтенціональні системи відносити тільки до сфери живого, Д. Деннет 

використовує поняття інтенціональної установки й значно розширює множину 

носіїв інтенціональності. Він звертає увагу на те, що: “Самореплікуючі 

макромолекули, термостати, амеби, рослини, щурі, кажани, люди і комп’ютери, 

що грають у шахи, – все це інтенціональні системи, одні більш цікаві, другі – 

менш” [60, с. 41]. Отже, для того, щоб вибудувати інтенціональну систему, 

насамперед треба припустити, що її носій – певна особа (агент) – матиме 

раціональну поведінку. 

На мою думку, у цьому контексті доречно висловити певні зауваження 

щодо раціональності. По-перше, при проходженні тесту Тюрінґа, завданням 

неабиякої складності для розробників є навчити мислити комп’ютер з 

помилками. І справді, прийнято вважати, що комп’ютер діє алгоритмічно на 

основі заданої формули. А як тільки він починає робити помилки, то вже 

складно зрозуміти, з чим маєш справу: із запрограмованою машиною чи 

інтенціональним сприйняттям людини. По-друге, в теорії ігор відома “Дилема 

ув’язненого” [144, с. 197], згідно з якою за певних обставин нераціональна 

поведінка буде основою дій усіх раціональних агентів, у результаті чого вони 

оберуть в абсолютних показниках менш раціональний варіант. Вся справа у 

тому, що їхній власний досвід, який становлять знання про себе й особу іншого 

суб’єкта, а також його внутрішні інтенціональні стани, переконує у 

помилковості прагнення бути наскрізь раціональним. 

Не менш дискусійним є висновок Д. Деннета про те, що, оскільки термін 

“інтенціональність” означає “спрямованість”, то інтенціональними є загалом 
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будь-які системи поєднання хоча б двох елементів за умови, якщо разом ті 

утворюватимуть єдине ціле, що виконує нову функцію. Найпростіша форма 

інтенціональності – це, зокрема, система “ключ–замок”. Самі по собі ключ і 

замок не виконують жодних функцій, а от разом вони виконують нову дію – 

закривають або відкривають двері. За аналогічним принципом діють опіоїдні 

рецептори у клітинах мозку, які регулюють больові відчуття в організмі 

людини, виловлюючи молекули ендорфіну, що відповідають за втамування 

відчуття болю. Відкривши опіоїдні рецептори, науковці припустили, що ті 

виконують певну функцію в організмі. Щоб зрозуміти як саме, до опіоїдних 

рецепторів стали шукати “ключі” – речовини, на які б організм реагував так, як 

на енфорфіни, що дало б змогу обійти систему. Як виявилося, такими 

“ключами” є молекули морфіну. Ба більше, за принципом “ключ–замок” 

функціонує кожна клітина в організмі, як зрештою і кожна окрема ланка 

організму – наприклад, молекули гемоглобіну, антитіла, нейрони, мозок і т. д. – 

які є своєрідними агентами, що виконують визначений набір завдань. А якщо 

так, то й причини виникнення психіки доцільно шукати у процесі онтогенезу 

людства, який розпочато ще задовго до виникнення класу ссавців – на стадії 

самореплікуючих макромолекул. Це вже згодом унаслідок тривалої еволюції 

виникали набагато складніші біологічні структури – одноклітинні й 

багатоклітинні організми. Самореплікуючі молекули, які фактично є 

найпростішими роботами і за певних умов можуть породжувати собі подібні 

макромолекули, є нашим спільним першопредком. “Ми походимо від роботів і 

складаємося з роботів, і вся наша інтенціональність, якою ми володіємо, є 

похідною від фундаментальнішої інтенціональності цих мільярдів грубих 

інтенціональних систем” [60, с. 62], – робить висновок Д. Деннет. 

Отже, певною мірою Д. Деннет викладає популярну і найвпливовішу в 

сучасній науці про виникнення життя на Землі гіпотезу “світу РНК”, остаточно 

сформульовану 1986 р. американським молекулярним біологом В. Ґілбертом 

[308, с. 618]. Щоправда, Д. Деннет взявся розвинути цю ідею далі й 

простежити, як еволюційно виникла людська свідомість – одна зі здатностей 
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нашого мозку. Загальну схему цього процесу Д. Деннет назвав “вежею 

породжень і перевірок” [60, с. 90] і поділив її на такі чотири рівні: 1) рівень 

дарвінівських істот – на цьому рівні у процесі сотень тисяч рекомбінацій і 

мутацій генів на підставі закону природного відбору виникли істоти, здатні до 

фенотипової пластичності. Інакше кажучи, вони пристосувалися до умов 

середовища у процесі польових випробувань, а не залишилися раз і назавжди 

детермінованими набором генів; 2) рівень скіннерівських істот – на ньому 

істоти вже у процесі зіткнень із навколишнім середовищем (за умови 

повторення тої самої дії) надалі могли вирішувати, як себе поводити. Вони вже 

могли приймати рішення, послуговуючись набутим досвідом, наприклад, 

вибирали А, а не В, оскільки вибір В зумовлював відчуття болю, пошкодження 

тощо; 3) рівень попперівських істот – за умов якого істоти мали змогу 

прогнозувати, що відбудеться в майбутньому, а тому їм уже не доводилося 

ризикувати життям, щоб пересвідчитися, що станеться далі. Ці істоти – як 

згідно з Д. Деннетом, першим висловився К. Поппер – так би мовити 

“дозволяли нашим гіпотезам помирати замість нас” [60, с. 95]; 4) рівень 

ґреґорійських істот – коли істоти уже щоразу не намагалися заново 

конструювати речі, винайдені кимось раніше – достатньо було просто їх 

скопіювати. Рівень цих істот – це фактично рівень людей, адже вони володіли 

розумовими здібностями, виготовляти знаряддя праці і, що найважливіше, 

винайшли мову [60, с. 88–108]. 

Отже, мета, яку мав намір досягти Д. Деннет, полягала в тому, щоб 

редукувати свідомість винятково до кількісних, а не до якісних показників. 

Звідси випливає, що свідомості може бути то більше, то менше, тобто її 

кількість можна регулювати. Критикуючи такий погляд, Є. Косилова у зв’язку з 

цим пише, що “відбувається цілковите ототожнення свідомості і мислення. Це 

породжує, треба зізнатися, сумне враження” [80]. Прийнявши позицію 

Д. Деннета, доречно буде погодитися з тим, що ускладнення алгоритмів 

опрацювання інформації чи збільшення обсягу пам’яті сприяє екстраполяції 

інтенціональності на штучно сконструйовані системи, які є носіями штучного 
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інтелекту. Відмінність між свідомістю і мисленням проілюстрував уже Д. Кіз у 

творі “Квіти для Елджернона” [358] (1959), герой якого з певного моменту почав 

все більше розумнішати, а згодом став втрачати свій інтелект, попри те 

спостерігаючи за цими змінами, немов збоку, усвідомлюючи їх. Зважаючи на 

сказане, напрошується висновок, що відмінність між ментальними станами є 

якісною, а не кількісною. Ще один момент критики, як вважає Є. Косилова, 

полягає у тому, що Д. Деннет, хоча й назвав одну із глав своєї книги “Від 

фототаксису до метафізики”, проте не вказав, як виникає метафізичне знання 

[80]. Щоправда, таке зауваження, на мою думку, не зовсім слушне, оскільки 

Д. Деннет мав намір довести, що будь-яке метафізичне знання є результатом 

мовних практик, вживання слів. Смисли мовних виразів також не є якимось 

ідеальним утворенням – вони породжені тілом, його потребами. 

Д. Деннет дослідив процес виникнення мови і її мету з погляду теорії 

еволюціонізму. Мова не є критерієм наявності свідомості, оскільки та 

притаманна і простішим, ніж людина, істотам. Свідомість (у ширшому значенні – 

психіка) як така можлива і без мови – засобу реалізації (опредметнення) 

мисленнєвих процесів. Саме на рівні мови виникають тонкі дистинкції між 

різноманітними термінами, яких без наявності мови ніколи б і не було. 

Наприклад, Д. Деннет, аналізуючи особливості вживання терміна 

“інтенсіональність” поряд з “інтенціональністю”, пише: “Інтенсіональність … – 

це особливість мови; її не можна застосувати безпосередньо до жодного іншого 

різновиду систем репрезентації (картин, карт, графіків, “пошукових образів”, … 

психік” [60, с. 45]. Інтенсіональність у логіці – це спосіб ставлення до змісту 

свідомості (виокремлюваних в актах свідомості референтів), який виражають 

словами “вірить”, “знає”, “переконаний”, “вважає” тощо. Інтенціональність є 

радше психологічним терміном, який вживають для характеристики змісту 

свідомості. Втім, якщо ґрунтовно проаналізувати суть проблеми, то можна 

виявити, що інтенсіональність й інтенціональність функціонально вживають 

практично у тому самому значенні. 
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Досліджуючи природу свідомості, Д. Деннет разом з Дж. Годжелендом 

[270] звертає увагу на дистинкцію понять первинної (original) та вторинної, або 

ж похідної (derivative), інтенціональності. Завдяки первинній інтенціональності 

уможливлений процес самоусвідомлення, розуміння внутрішніх 

інтенціональних станів, фактів автономного психічного життя. Вторинна 

інтенціональність виникає лише в процесі маніпулювання мовними знаками – 

оперування синтаксисом на підставі чітко визначених семантичних правил. 

Важливість цієї дистинкції, як вважає В. Ладов, зумовлена такими трьома 

фактами: “По-перше, тим, що ця дистинкція не була належно актуалізована в 

“класичній” теорії інтенціональності Брентано-Гуссерля і, отже, дає змогу чітко 

зафіксувати досягнення аналітичного способу обговорення цієї теми; по-друге, 

вона розділяє самих англо-американських мислителів на два достатньо великі 

табори, кожен з яких висуває свою власну інтерпретацію сутності людської 

свідомості; по-третє, саме ця дистинкція є визначальною щодо питання про 

принцип побудови і можливості штучного інтелекту…” [85]. Проте, як відомо, 

Д. Деннет був не схильний приписувати людям володіння первинною 

інтенціональністю. Свою думку він обґрунтував, навівши мисленнєвий 

експеримент, в якому дехто Джонс здійснив подорож на планету Земля-

Двійник [див.: 270]. Ця планета у всьому схожа на нашу за винятком однієї 

обставини – на ній живуть два види тварин: шмоні (schmorses) і коні (horses). 

Джонс жодним чином не може їх розрізнити, але жителі планети Земля-

Двійник якось навчилися це робити, хоча й вживають для їхнього позначення 

той самий термін. На думку Д. Деннета, поглянувши на таку специфічну 

тварину, схожу на коня, у Джонса в свідомості не буде жодного 

інтенціонального змісту як відповідної смислової інтерпретації. Аналогічно 

чинять і технічні пристрої – не вміючи розрізняти зміст інформації, вони, 

щоправда, успішно функціонують. Наділення свідомості інтенціональністю є 

наслідком, який приписують на підставі випадкових правил. Тому в 

майбутньому, ймовірно, не буде складно навчити роботів продукувати смисли. 

На мою думку, цей мисленнєвий експеримент непереконливий принаймні в 
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кількох позиціях. По-перше, у зв’язку зі своєю абстрактністю, якої не досягти в 

реальному світі. По-друге, не зовсім зрозуміло, чому коней і шмоней все-таки 

розрізняють – якщо вони абсолютно ідентичні, то потрібно скористатися 

бритвою Оккама й не примножувати сутності без потреби. Адже іноді така 

інтенціональна плутанина буває й за звичайних умов, коли бачать двох 

близнюків, яких усі називають за прізвищем, й імен їх ніхто не знає, а тому, хто 

саме з них перед вами – не розрізнити. По-третє, закономірно виникає 

запитання про те, як же все-таки Джонс і вчені довідався, що на Землі-Двійнику 

є шмоні [див. також: 134, с. 194–196]. 

Звісно, до честі Д. Деннета, що, досліджуючи інтенціональність 

свідомості, він застосовував не лише мисленнєві експерименти, а й 

використовував випадки з реального життя, які вивчає психологія задля 

пояснення особливостей функціонування людської психіки. Йдеться про два 

відомі випадки психічних розладів, які фактично протилежні один одному – 

галюцинацію Капґра й агнозію на обличчя [див.: 60, с. 118–120]. У першому 

випадку – хворий переконаний, що хтось підмінив його рідних і близьких 

їхніми двійниками, у другому – хворий не може згадати, як виглядають обличчя 

його знайомих, допоки не почує їхніх голосів. Пояснюють ці психічні розлади 

тим, що у нас наявні дві системи розпізнавання близьких нам людей – зір і 

шкірно-гальванічний рефлекс (як відомо, у фіксуванні змін в електричній 

провідності шкіри полягає принцип роботи “детектора брехні”). Коли перша з 

цих систем не спрацьовує, виникає агнозія на обличчя, коли не спрацьовує 

друга – галюцинація Капґра (виникають оманливі відчуття – особа впізнає 

обличчя, але її шкірно-гальванічний рефлекс притому не змінюється). На основі 

цих і багатьох інших прикладів Д. Деннет обґрунтовує ідею, що наша 

свідомість є продуктом біологічного розвитку організму і нічого метафізичного 

й ідеального в ній немає. Діяльність свідомості Д. Деннет пояснює на підставі 

“моделі множинних ескізів” [267, с. 101–138], згідно з якою у мозку як 

досконало розробленому комп’ютері паралельно функціонує багато механізмів, 

які щоразу пропонують певний варіант реакції організму на зовнішні чи 
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внутрішні виклики. Ці механізми конфліктують і взаємодіють між собою, а 

тому, якщо одного разу мозок запропонував якийсь варіант рішення, то це ще 

зовсім не означає, що й наступного разу за аналогічних умов – буде 

запропоновано ідентичну відповідь. Діяльність людського мозку не відрізняється 

від діяльності комп’ютера і є продуктом, який “зроблений радше з правил, ніж із 

проводів” [267, с. 211]. А якщо це так, то можливе створення роботів, які будуть 

відчувати й мислити усе те, що відчуває і мислить людина. Й жодних проблем з 

інтенціональністю не має виникати. Втім, лише розвиток теорії штучного 

інтелекту у наступні десятиліття зможе остаточно засвідчити або ж спростувати 

позицію Д. Деннета. 

Отже, феноменологічний концепт “інтенціональності” виявився 

ефективним у процесі аналітико-філософських досліджень свідомості [див. 

також: 1]. Тема інтенціональності була важливою як для ранніх представників 

аналітичної філософії (Ґ. Фреґе, Л. Вітґенштайна), так і для сучасних філософів-

аналітиків – як-от представників лінгвістичної філософії (Ґ. Енскомб, 

Ґ. П. Ґрайса) та аналітичної філософії свідомості (Дж. Серля, Д. Деннета). Треба 

зауважити, що сучасні мислителі Дж. Серль і Д. Деннет суттєво розвинули 

базові ідеї інтенціоналістської теорії мови Ґ. П. Ґрайса й екстраполювали їх на 

нові сфери досліджень – теорію мовленнєвих актів (Дж. Серль) чи когнітологію 

й теорію штучного інтелекту (Д. Деннет). Залучення феноменологічних ідей у 

предметне поле дослідження аналітичного методу сприяє теоретико-

методологічному збагаченню як аналітичної філософії, так і власне 

феноменології, оскільки між ними на ґрунті вивчення інтенціональності 

свідомості виникає можливість для проведення конструктивного теоретико-

методологічного діалогу [див. також: 134, с. 187–197; 138]. 
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3.3. Онтологічні підстави кваліа – суб’єктивних властивостей 

чуттєвого досвіду 

 

Розкриття суті принципів функціонування свідомості значною мірою 

залежить від знання специфіки процесу самоусвідомлення. Феномен 

самоусвідомлення був предметом дослідження багатьох мислителів різних 

історичних епох. Тому не випадково, що сьогодні в науково-філософській 

літературі наявні численні споріднені поняття, що стосуються суті процесів 

самоусвідомлення, зокрема, такі: душа, самість, самосвідомість, суб’єктивність 

сприйняття, особистий досвід, ментальне, психічне, розумове, інтелектуальні 

здібності, механізми самомоніторингу тощо [див. також: 158, с. 144]. Звісно, 

кожне з цих понять набуло своїх характерних особливостей, проте всі вони 

більшою чи меншою мірою фіксують один важливий момент людської 

свідомості – те, як ми здатні відчувати, сприймати, переживати й 

усвідомлювати процеси, що відбуваються у нашій свідомості. Розмірковування 

над цим аспектом людської свідомості зумовило появу в аналітичній філософії 

ще однієї варіації цієї проблеми – вивчення кваліа (від лат. quale – якість), або ж 

суб’єктивних властивостей чуттєвого досвіду. 

Мислителі-аналітики визначали цей термін по-різному. Наприклад, 

Ф. Джексон характеризував кваліа як “певні властивості – насамперед тілесних 

відчуттів, але також і деяких перцептивних переживань, – які не охоплює жоден 

обсяг питомо фізичної інформації” [64, с. 260–261]. Особливістю такої 

інформації є можливість бути повідомленою іншим, коли інші можуть її одразу 

засвоїти, сприйняти і зрозуміти. Кваліа не можна скопіювати й миттєво 

розмножити, оскільки вони, по суті, унікальні, не редуковані до чогось іншого 

(фізичного). Д. Деннет, пишучи про кваліа, зауважує, що термін “кваліа” 

позначає ті “способи, якими нам репрезентовані речі” [276]. Це визначення 

потребує конкретизації, і то насамперед остенсивно. Коли йдеться про кваліа, 

то мають на увазі певні суб’єктивно-ментальні якості, які виникають унаслідок 

сприйняття щонайрізноманітніших предметів, явищ і процесів. Зокрема, такі 
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внутрішні якості виникають під час того, як споглядають кружляння-опадання 

осіннього листя, слухають музику Моцарта, вдихають аромат щойно звареної 

кави, смакують свіжоспеченим хлібом чи відчувають біль від порізу пальця. 

Переживання сенситивного досвіду в кожної особи суб’єктивне. А тому 

суб’єктивний досвід однієї особи, очевидно, неможливо пережити іншій. Ба 

більше, кваліа – унікальні, й кожен раз при переживанні того самого феномену 

мали б бути різними. Щоправда, Д. Деннет іншої думки. Він твердо 

переконаний, що кваліа є дещо надуманою проблемою й не треба порушувати 

межі матеріалістичного фізикалізму, щоб і її, і загалом проблему свідомості 

повністю пояснити й у такий спосіб вичерпати. А от Дж. Серль, на відміну від 

Д. Деннета, переконував, що пояснити свідомість винятково в термінах 

інформаційного компоненту (кількісних характеристик ментальних процесів) 

без залучення феноменологічного (якісного) компоненту – неможливо. 

Дж. Серль, співставляючи фактично поняття кваліа та свідомості, не 

погоджується з можливістю каузального пояснення свідомості як породження 

мозку, адже в такому разі буде втрачена сама свідомість як суб’єктивно-

феноменологічна реальність. Він вважає, що “де має місце свідомість, там 

феномен є реальністю” [484, с. 112]. Подібно, в дусі антиредукціонізму, 

міркував і Д. Чалмерс, звертаючи увагу на те, що термін “кваліа” близький за 

значенням до таких термінів, як “свідомість”, “феноменальна свідомість”, 

“свідомий досвід” [див.: 183, с. 304] тощо. Тому зрозуміти природу кваліа 

означає не що інше, як зрозуміти, чому є суб’єктивний досвід, чуттєва 

інформація, які й шукають у пошуках відповіді на важку проблему (the hard 

problem of consciousness). 

Потрібно зазначити, що дослідження даних чуттєвого досвіду проводив 

уже Дж. Локк. Зокрема, у праці “Досвід про людське розуміння” [97, с. 444] 

(1690) він зацікавився ідеєю інверсії (заміни) чуттєвих даних, витлумачених 

ним як прості ідеї, що виникають у свідомості людини [дет. див.: 228]. 

Щоправда, у розумінні Дж. Локка прості ідеї речей відповідали радше 

“ментальним образам”, ніж кваліа як таким. Теперішнього значення “кваліа” 
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надав К. І. Льюїс у праці “Розум і світовий порядок: нарис теорії знання” 

(1929), стверджуючи, зокрема, таке: “Існують розпізнавані якісні 

характеристики сприйманого, які повторюються в різних актах сприйняття і 

тому є одним з типів універсалій; я називаю їх “кваліа”. Але хоча ці кваліа є 

універсаліями (в тому сенсі, що вони впізнавані в кожному наступному акті 

сприйняття), їх потрібно відрізняти від властивостей об’єктів. Змішування цих 

двох речей було характерне як для багатьох концепцій у минулому, так і для 

сучасних теорій про сутність. Кваліа безпосередньо інтуїтивно сприймається, є 

даним і не може бути помилковим, оскільки повністю суб’єктивне. Властивість 

об’єкта є об’єктивною…” [377, с. 121]. Треба зауважити, що для К. І. Льюїса 

з-поміж іншого важливими були питання онтологічного статусу кваліа й 

розрізнення понять властивостей речей і того, як ми сприймаємо ці речі. 

Дискусія щодо природи кваліа в аналітичній філософії набула розвитку 

лише в 70-х роках ХХ ст. у наукових статтях Т. Наґеля [103], С. Шумейкера 

[493], Н. Блока [221] та ін. Хоча Т. Наґель у своїй широковідомій статті “На що 

схоже бути кажаном?” [103] (1974) і не вживає термін “кваліа”, зосереджуючи 

увагу на питанні суб’єктивного характеру досвіду, ця стаття у питанні 

дослідження природи кваліа отримала чималий резонанс. Адже її автор 

висловив низку тверджень, що не узгоджувалися з даними сучасної науки, 

матеріалістично-редукціоністської за суттю. Наприклад, він вважав, що: 

1) завдяки свідомості не можна вирішити психофізичну проблему; 2) ментальне 

не може бути редуковане до фізичного, особливо якщо користуватися 

експлікаціями на основі мислення за аналогією (на кшталт співвідношень вода – 

Н2О чи блискавка – електричний заряд); 3) організм володіє свідомістю у тому 

разі, коли бути цим організмом для нього на щось схоже (чи, іншими словами, 

якщо є щось таке, як воно бути цим організмом); 4) багато фактів (особливо, 

даних у чуттєвому досвіді) не можна виразити мовними засобами; 5) зрозуміти 

природу фізичних феноменів – хмар, блискавки, веселки – до снаги і без 

зорового сприйняття, але так само збагнути, яке значення мають ці явища в 

феноменальному досвіді зрячих людей – ніколи не вдасться. 
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Такі висновки Т. Наґель робить на підставі мисленнєвого експерименту з 

суб’єктивним досвідом кажана, який використовує у процесі пошуку відповіді 

на запитання, чи може людина збагнути, на що це схоже – бути кажаном? Він 

пише саме про цих істот не випадково, оскільки, з одного боку, кажани 

поводяться достатньо розумно, щоб визнати у них наявність власного 

суб’єктивного досвіду, а з другого – їхня фізіологія сприйняття унікальна й 

цілковито відмінна від людської. Просторова орієнтація в кажанів відбувається 

за допомогою ехолокації. Вони видають звуки частотою 40–100 кГц, які 

людське вухо не сприймає, а потім вловлюють відлуння цих звуків, що 

відбивається від довколишніх предметів. Треба додати (на чому Т. Наґель не 

наголошував), що звуки кажанів мають до 20 складів, завдяки чому вони здатні 

повідомляти дуже багато важливої інформації – від залицянь чи впізнавання 

один одного і до позначення меж своєї території чи статусу у зграї. Їхні засоби 

вираження внутрішніх станів, безумовно, не такі багаті, як у людей, але 

принаймні функціонально схожі за призначенням [дет. див., напр.: 452]. 

Щоправда, Т. Наґель мав намір довести, що ми ніколи не зрозуміємо 

внутрішній світ кажанів, природа яких виробила специфічне світосприйняття і 

відношення до навколишнього світу. Кажани, безперечно, точно визначають 

відстані, розміри, форму, рух, текстуру й інші параметри речей, але роблять це 

по-іншому, ніж ми. Як зрозуміло з тексту, збагнути, на що схоже бути кажаном 

здатний лише він сам. Чуттєвий досвід кажанів в жодному разі не буде 

доступний людині, оскільки в нас немає таких звукових аналізаторів, а ще – 

тому що феноменальний досвід взагалі не можна редукувати і виразити 

об’єктивно-нейтральними фізикалістськими термінами. Інакше кажучи, 

суб’єктивний характер досвіду не підлягає відтворенню на фізичних носіях. 

Засоби феноменологічного аналізу досвіду свідчать про неточність 

фізикалістського аналізу і не можливість за його допомогою схопити саму суть 

суб’єктивного, кваліа як такі. 

Звісно, що позицію Т. Наґеля щодо суб’єктивного характеру досвіду 

невдовзі розкритикували. Наприклад, американський науковець-когнітивіст 
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Д. Гофштадтер [181] (нар. 1945 р.) передусім вирішив розширити проблему 

особливостей сприйняття. Якщо дещо поміркувати, то нам незрозуміло не лише 

те, на що схоже бути кажаном, а й, виявляється, що не так і просто зрозуміти, 

на що схоже вірити в те, що Земля кругла; на що схоже виграти золоту 

олімпійську медаль з гімнастики; на що схоже досягти 38 років; на що схоже 

бути молекулою; на що схоже бути набагато розумнішим, ніж ти є, чи набагато 

дурнішим і т. д. А хіба все однозначно з тим, на що схоже бути мною? Зовсім 

ні. Зрештою, і сам вираз “на що схоже бути кимось?” неочевидний за змістом. 

Мабуть ще складніше зрозуміти, “на що це схоже бути чимось?”. Ймовірно, що 

це запитання взагалі позбавлене сенсу, адже за визначенням неживі предмети 

не володіють свідомістю, й тому, коли ми спробуємо уявити (усвідомити) себе 

ними, то вже проявимо свідомість, чим порушимо вихідну умову. У зв’язку з 

цим не так складно уявити, на що схоже бути кажаном чи неживим предметом, 

як збагнути, на що схоже бути вигаданим персонажем-людиною, наприклад, 

Девідом Коперфільдом, характеру якого можна приписати зрозумілі нам 

почуття, думки, морально-вольові якості тощо. 

Не все зрозуміло і з граматично-семантичними особливостями фраз типу 

“на що схоже бути кимось?” чи “на що було б схоже бути кимось?”, смисл яких 

різний. Перша з них містить вимогу, згідно з якою особа має повністю втратити 

власне “Я” і стати кимось іншим; у випадку другої – така вимога необов’язкова 

і суб’єктність особи, що уявляє, буде збережена. Зрештою, очевидно, за 

потреби не становитиме труднощів розрізнення смислів таких словосполучень 

на кшталт “на що схоже”, “як воно”, “що нагадує”, які є українськими 

варіантами перекладу фрази “what is it like”. Нарешті, ще один важливий 

момент статті Т. Наґеля, як вважає Д. Гофштадтер, полягає у тому, щоб 

зрозуміти, кого саме стосується фраза “на що це схоже бути Х?”: конкретно 

мене, одухотворених чи неодухотворених об’єктів, що обмінюються 

перцептивним досвідом, спостерігачів чи, просто, “об’єктивно”? У зв’язку з 

цим Д. Гофштадтер зауважує, що Т. Наґеля “не цікавить, чи здатний він влізти 

в шкіру кажана. Він хоче знати об’єктивно, на що суб’єктивно схожі його 
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відчуття… Він боїться, що поняття “особистий досвід” знаходиться за межами 

об’єктивного” [181, с. 366]. Розмірковуючи в такому ключі, Т. Наґель 

підсумовує, що вирішити цю проблему найімовірніше неможливо. Людина не 

може зрозуміти, на що схоже “бути кажаном”, тому що кількісно-якісні 

характеристики сенсорних аналізаторів цих істот, множина звуків (примітивних 

одиниць їхньої мови) й особливості пристосування до умов навколишнього 

середовища кардинально відрізняються від нашого перцептивно-когнітивного 

досвіду. Якби людина спробувала все ж таки уявити, як це бути кажаном, то й 

тоді б вона все одно мислила. А завдяки мисленню (зокрема, абстрактному) 

люди дуже відрізняються від інших істот. Навіть якщо б вдалося якимось чином 

зробити так, щоб людина за рівнем мислення не відрізнялася від кажана, то тоді 

вона не змогла б розповісти, що саме відчуває, адже б не володіла категоріальним 

апаратом мови. А якщо б вона могла про це розповісти, то стверджувати, що 

вона схожа на кажана, не було б підстав. 

Очевидно, що умову, яку Т. Наґель ставить перед тими, хто матиме намір 

зрозуміти, на що схоже бути кажаном, в жодному разі не виконати, оскільки, 

щоб це зрозуміти, людина має кардинально змінити свої органи чуттів, 

поведінку, мислення. Вона має змінити своє світосприйняття, а як захоче 

повернутися до свого нормального стану, то весь набутий досвід одразу буде 

втрачено. Ба більше, такий досвід неможливо буде передати за допомогою 

мови. Саме мовну складову питання дослідження світосприйняття кажанів 

Т. Наґель недооцінив, про що Д. Гофштадтер зауважив: “У своїй статті Наґель, 

очевидно, залишив поза увагою те, що мова (між іншим) – це міст, що дає нам 

змогу заглянути на чужу територію” [181, с. 369]. Кажани через те, що не 

мають розвиненої мови, ніколи не запитають себе “на що це схоже бути іншим 

кажаном?” чи “на що це схоже бути людиною?”. А от люди за допомогою 

природної мови, з усім її багатством виражальних засобів, без проблем 

обмінюються інформацією, намагаються правильно витлумачити думку іншого 

й порозумітися між собою. Використовуючи поняттєвий апарат мови, описують 

особистісні переживання, які не можна просто взяти й пересадити в голову 
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іншому, але які за певних умов також би могли бути відтворені (принаймні 

приблизно) в головах інших. Річ у тім, що зафіксовані в мові людські знання є 

єдністю особистісного (суб’єктивного) і загального (об’єктивного). 

Втім, позиція Т. Наґеля така, що, як може видатися, кваліа в його 

розумінні є настільки унікальними сутностями, що їх не передати не лише від 

кажанів до людей, а й поготів, кваліа двох людей відрізнятимуться. Мало того, 

навіть ті кваліа, що людина переживала вчора чи миттю раніше уже буде 

чимось відмінним від того, що вона переживає зараз. Така інтерпретація, на 

мою думку, взагалі унеможливлює пізнання природи кваліа. Тому, очевидно, 

проблема з суб’єктивним досвідом полягає дещо в іншому. Доцільно 

припустити, що кваліа, які переживають дві функціонально ідентичні особи є 

принаймні схожі між собою, а тому більш-менш зрозуміло, що переживатиме 

інший за тих чи інших умов. Тоді як кваліа істот, принципово відмінних від нас 

за будовою (як у випадку з ехосонаром кажанів), справді будуть чимось 

унікальним. Тому марно сподіватися на те, що враження від одних органів 

чуття будуть передані за допомогою мовних засобів у термінах інших. 

У зв’язку з цим треба зауважити, що висновку, в якому переконаний 

Т. Наґель, стверджуючи, що переживання чуттєвого досвіду є унікальні і не 

підлягають фізикалістській редукції, також дотримувалися автори статті “Чим 

не є психологічні стани” [220] (1972) Дж. Фодор і Н. Блок. Хоча вони й 

вважали, що “різні організми часто мають психологічні стани точно такого ж 

типу на той чи інший момент, і певний організм перебуває часто у 

психологічному стані точно такого ж типу у різний час” [220, с. 159]. Йдеться 

про т. зв. тотожність типів. Щоправда, психологічні стани не є повністю 

тотожними за всіма ознаками, насамперед, коли йдеться про кваліа, коли 

прагнуть відповісти на питання, як суб’єкт переживає певний стан. Саме у 

зв’язку з кваліа виникають труднощі в функціоналізмі, засобами якого 

обґрунтовують ідею, що психологічні стани є, по суті, функціональними, а тому 

відтворюваними на інших носіях. 
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Щоб довести, що квалі унікальні, а отже, редукціонізм хибний, Н. Блок у 

статті “Труднощі з функціоналізмом” [221] (1978) навів цікавий мисленнєвий 

експеримент “Китайська нація”, який проаналізуємо детальніше. Втім, згідно з 

Н. Блоком, насамперед треба поміркувати над допоміжним аргументом з 

гомункулусоголовими роботами (homunculi-headed robots) [221, с. 277–278]. Для 

цього потрібно уявити тіло, яке зовні є копією нашого, однак усередині – це 

електронний механізм, яким керують маленькі чоловічки – гомункулуси. 

Будова електронного механізму така, що нейрони від сенсорів (чуттєвих 

аналізаторів) з’єднані з табло в голові, на якому висвічуються різного роду 

символи, що позначають певні психологічні стани. Після цього на основі 

інструкцій гомункулуси, натискають на кнопки, які зумовлюють певні моторні 

реакції організму, що є правильною поведінкою у визначеній ситуації. Не буде 

проблемою заміна гомункулусів електричними схемами, що в жодному разі не 

має позначитися на процесі симуляції дій індивіда, якого копіюють. У такий 

спосіб Н. Блок вирішив довести, що тіло з гомункулусами (а в більш загальній 

перспективі мається на увазі комп’ютер) не матиме кваліа й взагалі йому буде 

не властива жодна ментальність. В аргументі “Китайська нація” (або ж 

“китайський мозок” чи “китайська гімнастика”) [221, с. 279–282] Н. Блок 

дослідив цю думку ще ґрунтовніше. Він запропонував уявити – на мою думку, 

дещо непереконливо – надзвичайно велику групу людей, які б своїми діями 

імітували діяльність нейронів у корі головного мозку. Для цього б підійшла 

китайська нація, яку, втім, довелося б суттєво збільшити за чисельністю, але це 

вже інше питання, не настільки важливе в даному контексті. Кожна людина, 

відповідаючи за діяльність одного нейрона, передає сигнали іншим, 

скориставшись рацією, що, за задумом автора, є аналогом передання сигналів 

між нейронами. І ніщо б не мало завадити припущенню, що в певний момент 

цих людей зменшать до неймовірно маленьких розмірів (гомункулусів) і тепер 

у своїх масштабах всі вони разом будуть завбільшки з мозок. 

Втім, на мою думку, на практиці досягти такого результату просто не 

вдасться, оскільки на мікрорівні починають діяти закони, які суттєво 
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відрізняються від тих, що описують взаємодію на рівні макротіл. До того ж, 

швидкість протікання процесів у мозку й загалом їхня складність, 

багаторівневість, нелінійність ставлять під сумнів можливість ефективної 

реалізації експерименту “Китайська нація”. Якщо ж дотримуватися логіки 

цього аргументу далі, то можна з’ясувати, що вся ця система людей з’єднана з 

сенсорними сигналами від деякого тіла на вході й імітує поведінку цього тіла 

на виході. Наприклад, така система успішно симулюватиме відчуття болю. 

Функціонально вона є аналогом людської свідомості, проте абсурдно вважати, 

що їй буде притаманний розум чи якийсь її елемент відчуватиме біль. Ця 

система буде аналогом філософських зомбі, які незважаючи на успішну 

симуляцію людської поведінки, насправді нічого не відчувають. Як не 

парадоксально, але Д. Деннет на підставі принципів матеріалізму переконував, 

що така система цілком успішно може продукувати ментальні стани (кваліа) 

[267, с. 431–455]. Ба більше, зовсім неважливо, на яких носіях реалізовувати 

кваліа. Скепсис щодо висновків Н. Блока полягає ще й у тому, що виникнення 

свідомості в людському мозку з властивою йому будовою є також чимось 

неймовірним, але ж ніхто не заперечує, що мозок активно функціонує і 

породжує свідомість. 

Доцільно зауважити, що експеримент “Китайська нація” є одним із 

варіантів логічного аргументу від відсутності кваліа (absent qualia argument), 

основні положення якого сформульовані у процесі дискусії між 

американськими мислителями: антиредукціоністом Н. Блоком (нар. 1942 р.) і 

функціоналістом С. Шумейкером (нар. 1931 р.) у 1970–1980-х рр [дет. див. 

також: 69]. З аргументу від відсутності кваліа випливає, що функціоналізм 

хибний, тому що ситуація відсутності кваліа у зв’язку з тим, що її можна 

помислити, можлива. Отже, демонстрація аргументу від відсутності кваліа 

побудована у формі дедуктивного умовиводу, щоправда, з дискусійними 

засновками. На мою думку, помилку в цьому аргументі зроблено через 

змішування логічної і фактичної можливостей. Припущення, що якщо щось 

можна помислити, то воно можливе, ґрунтоване на логічній можливості, а згідно 
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з логікою розглянутого аргументу ситуація відсутності кваліа вже фактично 

можлива. Однак, якщо щось логічно несуперечливе, то це ще не означає, що 

його можна практично реалізувати. Наприклад, можна помислити живу людину 

без голови, але навряд чи її можна такою створити. Тому на підставі цього 

аргументу не можна довести хибності функціоналізму. Щоправда, його 

спростування також не доводить істинності функціоналізму. 

С. Шумейкер як один з критиків аргументу від відсутності кваліа в статті 

“Функціоналізм і кваліа” [493] (1975) обґрунтовує думку, що якщо ситуація 

відсутності кваліа можлива, то іноді вони (кваліа) позбавлені каузальної сили, 

наприклад, у разі відчуття болю не породжують у свідомості переконання, що 

“Я відчуваю біль”. Якщо так, то є кваліа чи немає – їх пізнати не можливо, 

оскільки бракуватиме каузальної залежності й осмисленості репрезентації 

психологічних станів у мові. Але й за цих умов, виникає питання, як бути із 

ерзац-болем – психологічним станом, коли здається, що відчуваєш біль, але 

немає його видимої причини? Наслідки в поведінці, які зумовлюють біль і ерзац-

біль, можуть бути однакові, попри те, що природа їхнього утворення різна. 

Навіть якщо припустити, що людина й деякий марсіанин перебувають в 

однакових функціональних станах, за яких людина відчуває біль, а марсіанин – 

ерзац-біль, то все одно вони відрізнятимуться між собою на квалітативному 

рівні, бо в першому випадку йтиметься про біль, який відчуває людина, а в 

другому – про ерзац-біль марсіанина [див. також: 492]. 

З критикою аргументу від відсутності кваліа виступив і австралійський 

філософ Д. Чалмерс (нар. 1966 р.), на противагу якому навів контраргументи 

“кваліа, що згасають” і “кваліа, що мерехтять” (який, до того ж, є 

контраргументом до інвертованих кваліа) [див.: 236; 239, с. 247–275]. Суть 

першого мисленнєвого експерименту полягає в тому, що особі частину за 

частиною замінюють мозок (носія суб’єктивного досвіду) на високотехнічні 

чіпи, що виконують ту саму функцію. Виникає запитаня, чи буде в процесі 

такої заміни втрачатися частинами досвід кваліа? Згідно з експериментом, 

заміна нейронних мереж на кремнієві дублікати-чіпи не мала б спричинити 
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втрату свідомості (питання, як досягти такої заміни, винесене за межі 

експерименту). Звідси випливає, що свідомість залежить від функціонального 

організування системи, а не від її носія. І якщо система відтворює 

функціональні принципи організування мозку, то кваліа не зникнуть і будуть 

надалі. Тому, припустивши, що можливі відсутні кваліа, доведеться припустити 

і наявність кваліа, що згасають. Втім, сам Д. Чалмерс своїми міркуваннями про 

них, хоче переконати, що вони (майже напевно) неможливі, а тому 

неможливими будуть і відсутні кваліа. А от мисленнєвий експеримент “кваліа, 

що мерехтять” передбачає заміну нейронних мереж, що відповідають за синій 

колір, їхніми кремнієвими дублікатами, які позначають червоний колір. 

Д. Чалмерс обґрунтовує думку, що, перемикаючись з нейронних мереж на 

кремнієві чіпи, кваліа не мають зникати і змінюватися, якщо функціональні 

схеми однакові, а їхній носій – ні. Цей мисленнєвий експеримент засвідчує, що 

майже напевно є неможливими як відсутні кваліа, так і інвертовані кваліа. 

Проти “кваліа, що мерехтять” висунув аргумент С. Шумейкер [493], який 

переконував, що такі заміни не враховують феномен пам’яті, адже, змінюючи 

нейронні мережі на чіпи, змінюють не лише відчуття, а й збережені в пам’яті 

спогади про них. Аналогічно й певні психічні стани можна отримати різними 

способами (буде різним каузальний ланцюжок подій, що зумовив ці стани). У 

такому разі заміна нейронних мереж чіпами призведе до втрати цієї 

каузальності й не вдасться отримати такого самого стану. Д. Іванов, 

коментуючи аргумент “кваліа, що мерехтять”, зауважував, що “заміна 

функціонально ідентичних елементів (нейронів і мікрочіпів) має зберегти 

функціональну тотожність систем, проте зміна квалітативного досвіду свідчить, 

що функціональна тотожність не може бути збережена” [69, с. 149]. Звісно, і сам 

Д. Чалмерс не до кінця був упевнений в істинності наведеного аргументу. Він 

радше схилявся до позиції натуралістичного дуалізму, обґрунтовано навівши на 

її користь і інші аргументи, зокрема, аргумент від логічної можливості 

філософських зомбі [дет. див.: підрозд. 3.4]. 
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Задля доведення нередукованості свідомості до її фізичного носія ще 

один австралійський філософ Ф. Джексон (нар. 1943 р.) у статті 

“Епіфеноменальні кваліа” [64] (1982) навів на користь кваліа “аргумент 

знання”, описаний у двох мисленнєвих експериментах – із Фредом, у якого 

унікальний зір, та з нейрофізіологом Мері, яка все життя пробула в чорно-білій 

кімнаті. Зміст першого експерименту викладено так: “Фред має краще 

кольорове бачення, ніж усі, про кого нам відомо… Фред бачить два кольори 

там, де ми бачимо один, і як наслідок, аби позначати різницю, винайшов для 

власного вжитку два слова – "червоний1" і "червоний2"” [64, с. 262]. Завдяки 

фізіології свого зору Фред щоразу розрізняє ці два кольори, різниця між якими 

така ж суттєва, як, наприклад, у випадку нашого сприйняття жовтого і синього 

кольорів. Схожим чином дальтоніки не розуміють, як інші розрізняють певні 

кольори. Безумовно, дослідження особливостей зору Фреда не становить для 

нас проблеми. Проблема в іншому – в тому, що нам ніколи не вдасться 

дізнатися, як це подібно Фреду розрізнити “червоний1” і “червоний2”, адже у 

нас інша фізіологія сприйняття цих кольорів, а отже, його суб’єктивний досвід 

нам недосяжний. 

Другий мисленнєвий експеримент Ф. Джексон описав у такому 

фрагменті: “Мері є блискучою вченою, яка, з невідомих для нас причин, 

змушена досліджувати світ з чорно-білої кімнати та через чорно-білий 

телевізійний монітор. Вона спеціалізується на нейрофізіології зору і, 

припустімо, володіє всією фізичною інформацією, яку лише можна отримати 

про те, що відбувається, коли ми бачимо стиглі помідори, або небо, або коли 

використовуємо терміни “червоний”, “синій” тощо. Вона, наприклад, відкрила, 

які комбінації довжин хвиль з неба подразнюють сітківку і як саме через 

посередництво центральної нервової системи це зумовлює скорочення 

голосових зв’язок і викид повітря з легенів, унаслідок чого вимовляється 

речення "Небо синє"” [64, с. 264]. Якщо ж припустити, що Мері залишить межі 

кімнати й побачить усю барву кольорів, чи отримає вона якийсь новий досвід? 

Ф. Джексон переконує, що саме так і буде. Мері набуде досвіду бачення нових 
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кольорів й тепер знатиме, як це бачити їх (мати новий суб’єктивний досвід), або 

ж як переживати відповідні кваліа. Звідси неминуче можна виснувати думку, 

згідно з якою її знання, ґрунтовані на фізикалістській основі, були неповні, а 

отже, й те, що “інформація є чимось більшим, ніж фізичні дані, а фізикалізм 

хибний” [64, с. 264]. Окрім хибності доктрини фізикалізму, цей мисленнєвий 

експеримент засвідчував, що кваліа існують. Треба зауважити, що Ф. Джексон 

чітко пояснював, чому саме кваліа є епіфеноменами, тобто наявними в 

дійсності, але такими, що не чинять жодного впливу на фізичний світ. 

Ймовірно, йому важливо було продемонструвати, що кваліа існують у 

фізичному світі, який є моністичним, а не дуалістичним. Хоча з проблемою 

епіфеноменальності виникли чималі труднощі у зв’язку з тим, що незрозуміло, 

як можна довідатися про речі, які не чинять жодного впливу на фізичний світ. 

Зрештою, таке припущення, було б помилковим, адже якщо Мері вперше у 

житті побачить червоний колір, то, з чим погодився б і Ф. Джексон, вона 

вигукне “Вав!”. А це вже буде щонайменше свідченням того факту, що кваліа 

впливають на фізичний процес артикуляції звуків. 

У будь-якому разі аргументи Ф. Джексона спричинили бурхливу 

дискусію в аналітичній філософії свідомості і були розкритиковані багатьма 

дослідниками. Зокрема, канадський філософ П. М. Черчленд (нар. 1942 р.) у 

статті “Пізнавальні кваліа: відповідь Джексону” [249] (1992) переконував, що 

певні структури мозку, ізольованої в чорно-білій кімнаті Мері, неодмінно б 

здеградували, і вона б уже була не здатна розрізнити, ані червоний колір, ані 

будь-який інший, окрім чорного і білого. Тому нічого нового про барви світу, 

вона б не змогла дізнатися. А от американський філософ Д. К. Льюїс у статті 

“Чи повинен матеріаліст вірити у кваліа?” [381] (1995) обрав інший спосіб 

критики, який ґрунтований на розрізненні поняття знань і здатностей. Мері, 

побачивши вперше в житті червоний колір, мала б отримати не нові знання 

(інформацію), а нову здатність. Специфіка цієї здатності полягає в 

спроможності розрізняти кольори, їх уявляти, зокрема й червоний. Окрім 

розрізнення кольорів, є багато речей (здатностей), які не можна опанувати, 
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перебуваючи в кімнаті, наприклад, катання на лижах, водіння автомобіля, 

плавання тощо. Ці здатності не є “знанням, що”, це – “знання, як”. Відтак, не 

матиме жодного значення, що переживе Мері, побачивши кольори, – це все 

одно буде нове вміння, а не нова інформація. 

Чи не найвідомішим критиком мисленнєвого експерименту з Мері є 

американський філософ Д. Деннет, який розмірковуючи над тим, що означає 

знати все про колір, дійшов висновку, що та мала б спрогнозувати, що саме 

переживе, вперше побачивши невідомий раніше для неї колір. Для пояснення 

цієї думки у праці “Пояснена свідомість” (1991) Д. Деннет розвинув історію із 

Мері так: “… одного разу ті, хто утримував Мері у неволі, вирішили, що для неї 

настав час побачити кольори. Замисливши хитрість, вони підготували яскраво-

синій банан, аби Мері набула першого у своєму житті досвіду кольору. Вона 

взяла банан, поглянула на нього і сказала: "Агов! Ви намагаєтеся мене 

обдурити! Банани жовті, а цей-от – синій!". Ті, хто її полонив, були вражені. Як 

їй це вдалося? "Просто", – відповіла вона. "Ви, мабуть, пам’ятаєте, що мені 

відомо все – абсолютно все, що лише може бути відомо про фізичні причини та 

наслідки бачення кольорів"” [267, с. 399; а також у: 62, с. 415]. Д. Деннет 

вважає, що, оскільки Мері знає абсолютно все про кольори, то ще до 

споглядання відповідного кольору здатна передбачити, які переживання він 

зумовить. Такий лінгво-семантичний аналіз Д. Деннета, на мою думку, 

імпліцитно містить невирішуване завдання, відоме в логіці як парадокс 

“всезнаючого інтелектуального суб’єкта” [144, с. 93–94]. Його суть полягає у 

тому, що логічно вивести з певної суми знань можна тільки одиничні, 

ймовірнісні висновки, однак аж ніяк не все. Тому важливо розмежовувати 

реальні можливості людини і її прагнення мати абсолютно достовірні й 

всеохопні знання. 

Щоправда, Д. Деннет, щоб розвіяти сумніви в правильності свого погляду 

на природу кваліа, навів низку інших, не менш відомих і водночас дискусійних, 

мисленнєвих експериментів – зокрема з Болотяною Мері (або СвомпМері) 

[див.: 62, с. 432–433] і РобоМері [62, с. 434–444]. 
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Насамперед треба зауважити, що Болотяна Мері, як видається, є алюзією 

на Болотяну людину, Свомпмена (від англ. swamp – болото), про якого писав 

Д. Девідсон, припускаючи, що одного разу під час прогулянки болотистою 

місцевістю від удару блискавки його могло б повністю анігілювати, а за мить 

від удару іншої блискавки виникла б його цілковита матеріальна копія. Ця 

копія – Свомпмен – як гадає Д. Девідсон, не зможе розпізнавати знайомі йому 

речі фактично, оскільки ніколи їх не бачила (див.: [256]). Згідно з Д. Деннетом, 

Болотяна Мері – це та ж Мері, але з якою трапився один неприємний інцидент. 

Унаслідок удару блискавки в її мозку виник стан, який цілковито аналогічний 

тому, що виникає після споглядання червоної троянди. Як гадає Д. Деннет, 

якщо Болотяна Мері тепер вирішить поглянути на червону троянду, то буде 

достеменно переконана, що вже бачила її раніше. А відповідне переживання, 

зафіксоване в пам’яті Болотяної Мері, буде лише тому підтвердженням. 

Нарешті, не надто міркуючи над тим, як відбувається процес фіксування 

кваліа в пам’яті, Д. Деннет описує випадок РобоМері – високотехнологічного 

робота, носія штучного інтелекту, який бачить світ через чорно-білі 

відеокамери, хоча й пристосований до бачення в кольорі за умови, що буде 

задіяне відповідне обладнання, яким він оснащений. Очевидно, РобоМері без 

зайвого клопоту здатна дослідити мозок інших роботів, здатних бачити всі 

барви світу і цього буде достатньо, щоб ще до того, як виникне нагода, уже 

знати, попередньо уявивши, все про кольори (зокрема те, які нервові імпульси 

збуджуються, коли їх споглядають) й не отримати жодних нових вражень. 

Треба уточнити, що, на думку Д. Деннета, приклад із роботами є цілком 

доречний у процесі дослідження сприйняттів людини, оскільки люди – це такі 

самі роботи, які складаються з менших роботів, а ті – ще з менших [див.: 60, 

с. 29]. Щоправда, у своїх висновках Д. Деннет фактично ототожнив свідомість і 

мислення. Начебто алгоритмізовані комп’ютерні програми, в основі яких є 

відповідний машинний код, цілковито відображатимуть усю множину 

суб’єктивних переживань конкретної особи. Але сфера ментального набагато 

складніша й включає в себе свідомі, несвідомі, підсвідомі процеси, не всі з яких 
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підлягають вираженню мовними засобами. Врешті-решт, й мова, як зауважував 

Н. Хомський [див.: 246], є реалізованою на різних рівнях (тих же поверхневих і 

глибинних структур), когнітивно пов’язаних з іншими ментальними процесами, 

що відбуваються в людському мозку. 

Однак, зауважимо, що Д. Деннету не бракує наполегливості у доведенні 

правоти власної матеріалістичної позиції. Втім, він не завжди використовує 

релевантні аргументи. Наприклад, на його думку, випадок із кваліа непросто 

пояснити лише тому, що наша мова не містить належних термінів для 

вираження відповідних психічних станів. Пояснення кількома словами, що 

означає червоне, може, й складне тому, хто ніколи не бачив цього кольору, але 

якщо таких слів буде тисячі–мільйони, то це більш ймовірно. Як гадає 

Д. Деннет, ніхто не буде сперечатися, що якби Мері ніколи не бачила 

трикутників, то без проблем змогла б уявити їхню форму, маючи уже знання 

про многокутники з кількістю сторін, більше трьох [див.: 62, с. 426–427]. Але 

очевидним є те, що уявлення про форму і колір кардинально відмінні. Тому 

екстраполювати знання про форми на знання про колір некоректно хоча б тому, 

що колір можна лише побачити, а форму, що набагато простіше, ще й уявити 

чи, принаймні, відчути на дотик. 

Щоб навести контраргументи Д. Деннету, як попередньо зазначено [див.: 

158, с. 147–148], не становитиме труднощів уявити РобоМері-2 – абсолютно 

ідентичну копію РобоМері. Одразу ж після створення РобоМері-2 її досвід 

стане щомиті все більше відрізнятися від досвіду РобоМері. По-іншому 

розміщуючись у просторі, обидва роботи по-різному сприйматимуть 

навколишній світ. Розмірковуючи в термінах першої особи, референтом 

займенника “я” буде в одному випадку РобоМері, а в іншому – РобоМері-2. До 

того ж, вони й самі розумітимуть, що є різними. Як висновок, обоє будуть 

функціонально ідентичними, але на суб’єктивному рівні ідентичності між ними 

не спостерігатиметься. Зрештою, без особливих зусиль можна вигадати чимало 

інших мисленнєвих експериментів – така практика в сучасній філософії дуже 

поширена. Хоча жоден із цих експериментів ніколи не примирить протилежні 
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позиції у дискусії, оскільки не матиме емпіричної бази й не підлягатиме 

процедурі верифікації. Тому вирішити подібні проблеми спроможна хіба що 

наука, якщо звісно їх буде сформульовано з використанням наукового 

термінологічного і методологічного інструментарію. Переконаним у тому, що 

науково-технічний прогрес у майбутньому привідкриє ще багато таємниць у 

дослідженні свідомості, був і сам Д. Деннет. Як науковець-матеріаліст, він 

схилявся до пояснення природи кваліа на принципах редукціонізму. Будь-яке 

пояснення, ґрунтоване на інших принципах, не підлягає запропонованій у 1935 

р. К. Поппером методологічній процедурі фальсифікації [430, с. 40–51], тобто 

не є експериментально спростовним. Щоправда, застосування цієї процедури 

доречне у разі хіба що фізичних сутностей. Якщо ж йтиметься про сутності 

ментальні, то досліджувати їхню природу треба на підставі інших 

методологічних принципів. 

Спроби науково-філософського осмислення природи кваліа сьогодні дуже 

популярні. Серед пропонентів кваліа можна виокремити В. С. Рамачандрана і 

В. Гірштайна [446], Е. Габбарда [447] та багатьох інших. Зокрема, відстоюють 

кваліа автори збірки “Аргументи на користь кваліа” за наук. ред. Е. Райта [521], 

які її інтерпретують у науково-філософському контексті: Г. І. Браун, Е. Дж. Лав, 

В. С. Робінзон, Р. Дж. Говелл, К. Л. Гардін, Р. Манзотті, Г. Робінзон, Б. Маунд, 

Д. Раффман, Е. Райт тощо. Водночас, хоча Д. Деннет і висунув низку аргументів 

проти кваліа, у статті “Квайнування кваліа” [276] (1988) він виокремив чотири 

властивості, які традиційно їм приписують: 1) невимовність (ineffable) – 

неможливість передання знань про кваліа словами (такі знання можна отримати 

лише завдяки безпосередньому спогляданню); 2) іманентність (intrinsic) – 

незмінність кваліа за умов змін інтенціональних об’єктів; 3) особистісність 

(private) – неможливість будь-яких інтерсуб’єктивних порівнянь кваліа; 

4) безпосередня або негайна апрегензія у свідомості (directly or immediately 

apprehensible in consciousness) – наявність миттєвих знань про те, що ми 

переживаємо кваліа, й навпаки, кваліа знають тільки тоді, коли його 

переживають (або ж, іншими словами, допоки переживають кваліа його знають, 
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а як перестають переживати – то й знати перестають). Звісно, ці властивості, на 

думку Д. Деннета, не мають якогось наукового підґрунтя, тому що й самі кваліа 

є позанауковою сутністю і мають бути редуковані до інших феноменів, природа 

яких фізична. 

Щоправда, дослідники виокремили не лише властивості кваліа, які навів 

Д. Деннет, а й спробували з’ясувати, яким законам (функціональним критеріям) 

мають відповідати спостережувані нейропсихічні феномени-кваліа. Індійський 

нейронауковець і психолог В. Рамачандран (нар. 1951 р.) разом із 

американським філософом В. Гірштайном обґрунтовували думку, що таких 

законів кваліа є три (подібно до того, як в класичній механіці Ньютона є три 

фундаментальні закони). Перший з законів кваліа вказує на те, що кваліа є 

безповоротними (irrevocable), тобто одне з них не можна сприйняти як інше. 

Наприклад, якщо ми бачимо червоний колір, то його не можна за таких самих умов 

бачити як жовтий. Згідно з другим законом, поведінка на підставі кваліа не є 

одноваріативною, а отже, переживаючи якісь кваліа, щоразу можна діяти по-

різному. Мабуть, тому що на поведінку впливають не лише чуттєві фактори, а й 

мисленнєві. У зв’язку з цим третій закон чітко засвідчує те, що кваліа 

переживають у короткотерміновій пам’яті. А вже у разі тих процесів, які впливають 

щоразу на нашу поведінку, почасти неусвідомлювано, задіяні інші механізми 

функціонування нашого мозку [446, с. 429]. Треба додати, що згодом 

В. С. Рамачандран, цього разу у співавторстві з американським філософом 

Е. Габбардом, сформулював ще й четвертий закон (функціональний критерій): 

“Кваліа й увага тісно пов’язані. Потрібна увага, щоб задовольнити другий 

критерій – для того, щоб вибрати” [447, с. 25]. Отже, автори доводять, що 

кваліа не існують самі по собі, а є пов’язаними з іншими психічними 

процесами. Хоча зауважимо, що В. С. Рамачандран та Е. Габбард у 

процитованій статті більше зосередилися на вивченні синестезії – психічного 

розладу, суть якого полягає у змішуванні відчуттів. На їхню думку, вивчення 

цього розладу дасть змогу краще зрозуміти природу сприйняття, мислення й 

мови [дет. див.: 447]. 
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Окрім дослідження різних психічних процесів, розладів чи феноменів, 

важливого значення у питанні вивчення природи кваліа набули дослідження 

нейронауковців – зокрема, відкриття дзеркальних нейронів у 1990-х роках у 

мавп групою вчених під керівництвом італійського нейробіолога 

Дж. Ріццолатті [див., напр.: 453]. Наявність цих нейронів у людському мозку 

вдалося експериментально підтвердити групі американських вчених на чолі з 

Р. Мюкамелем у 2010 р. [407]. Дзеркальні нейрони збуджуються в нашому 

мозку під час виконання певних дій чи, щонайважливіше, коли ми 

спостерігаємо, як їх виконує хтось інший. Навіть незважаючи на те, що наразі 

не до кінця відомо, які функції виконують дзеркальні нейрони в людському 

організмі, але принаймні більшість навичок (зокрема, мовних), людина 

здобуває, імітуючи діяльність інших. У разі активування дзеркальних нейронів 

люди здатні зрозуміти переживання інших й збагнути, що впливає на їхню 

поведінку. Завдяки наслідуванню індивіди долучаються до певної культурної 

традиції, соціалізуються тощо. Оскільки в корі головного мозку в аналогічних 

випадках активуються ті самі нейронні структури, то ще потрібно буде 

з’ясувати, наскільки можна бути категоричним у питанні того, що різним 

людям притаманні відмінні кваліа, а свідомість за своює суттю є 

антиредукціоністським феноменом. 

Наразі про природу кваліа ще дуже багато неясно. Скажімо, навіть нині 

дискусійним залишається питання, чому при спогляданні, наприклад, 

червоного яблука, кажуть, що кваліа – це “червоність”, а от яблуко як кваліа 

ніхто не розглядає. Виникають запитання: які кваліа вроджені, а які – набуті й 

чи всі кваліа (візуальні, смакові, звукові, нюхові, дотикові) є однаково унікальні 

й непояснимі з погляду фізикалізму? На мою думку, методологічний підхід, 

який застосовують філософи у процесі дослідження кваліа, не зовсім 

коректний. Вивчаючи суб’єктивність сприйняття, більше уваги звертають не на 

рецептори чи канали передання інформації, а одразу на особливості 

відображення навколишнього світу у мозку. Але ж природа кваліа, які, власне, 

й наявні у мозку, значною мірою визначена заздалегідь. Наприклад, специфіка 
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візуальних кваліа залежить від світлової чутливості сітківки, контрастності, 

адаптивності зору, гостроти і поля зору, дефектів кришталика (що спричиняють 

далекозорість, короткозорість, астигматизм) і сітківки (що зумовлюють, 

зокрема, дальтонізм), пошкоджень зорового нерву, психічних розладів 

(галюцинації) тощо. Крім того, на специфіку сприйняття впливають вікові 

зміни організму і медичні технології. Скажімо, хоча й сприйняття кольорів 

тими, хто має таку особливість зору, як дальтонізм, відмінне від решти, але 

завдяки методам генної інженерії (наприклад, вживлення відповідних генів у 

сітківку) чи за допомогою спеціальних лінз можна суттєво вплинути на 

здатність розрізняти кольори й позбутися дальтонізму. Цілком ймовірно, що 

технології майбутнього визначатимуть особливості світосприйняття, 

забезпечуватимуть інверсію спектра, впливатимуть на змішування відчуттів 

(синестезію). Приклади з експериментальної науки, яких сьогодні чимало, 

значно суттєвіше наближають нас до розуміння природи кваліа, ніж результати 

мисленнєвих експериментів. Адже надміру абстрактні гомункулуси, марсіани, 

філософські зомбі й інші чудернацькі істоти мало чим відрізняються від 

науково-фантастичних персонажів й не можуть бути верифіковані в реальних 

умовах. Тому практичної користі від них небагато. У звязку з цим не дивно, що 

сучасні мислителі розділилися на антиредукціоністів (Т. Наґель, Ф. Джексон, 

Н. Блок, Д. Чалмерс), які переконують, що природа кваліа не є фізичною й не 

підлягає відтворенню на фізичних носіях, і редукціоністів (Д. Деннет, 

Д. Гофштадтер, С. Шумейкер, Д. К. Льюїс, П. М. Черчленд), які, навпаки, 

вважають, що всі розмови про унікальність кваліа і їхню нередукованість до 

фізичного є результатом неправильного розуміння психічних процесів, що 

відбуваються в мозку. Яка з контрадикторних одна одній позицій щодо 

природи кваліа правильна – редукціонізм чи антиредукціонізм – у площині 

філософії не вирішити. Таке рішення, на мою думку, ймовірно можна буде 

віднайти в царині нейронауки, доповнивши її здобутки даними когнітивної 

психології і теорії штучного інтелекту, Внаслідок цього вчені уже в недалекому 

майбутньому зможуть на основі природничих експериментів отримати нові 
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науково-обґрунтовані дані про людську свідомість (зокрема, й кваліа), що 

будуть більш однозначні і переконливіші, ніж результати мисленнєвих 

експериментів [див. також: 158]. 

 

 

3.4. Логічна можливість філософських зомбі: критичний аналіз 

 

Досліджуючи сферу ментального, в аналітичній філософії часто 

вдавалися до проведення різного роду мисленнєвих експериментів, ґрунтованих 

на розрізненні понять мислимого (того, що можна помислити, уявити), логічно 

можливого (несуперечливого в межах відповідних мовно-логічних систем), 

фактично можливого (несуперечливого фактам дійсності, потенційно наявного 

в об’єктивній реальності). Співвідношення між цими поняттями, як буде 

продемонстровано далі, настільки неоднозначні (особливо, якщо порівняти 

мислиме і логічно можливе), що не раз ставали причиною виникнення 

суперечностей у процесі аргументації і, як наслідок, появи хибних висновків. 

Особливо чітко цю проблему можна окреслити в контексті аргументу від 

логічної можливості філософських зомбі, передумови якого було закладено ще 

в дуалістичній філософії Р. Декарта. Той доводячи нетотожність свідомості і 

тіла сформулював відомий аргумент від сумніву, який дедуктивно можна 

викласти так: 

Якщо певну ситуацію можна уявити (мислити), то вона – метафізично 

можлива. 

Ситуацію існування свідомості без тіла можна мислити. 

Отже, така ситуація метафізично можлива. 

Розвиваючи це міркування далі, можна зробити висновок про те, що 

свідомість нетотожна тілу [161, с. 60–61]. Вона нетотожна уже тому, що можна 

засумніватися в існуванні тіла, але не можна сумніватися в тому, що ти 

сумніваєшся. А сумнів – це не що інше, як один з проявів мислення. У зв’язку з 

цим у “Метафізичних роздумах” Р. Декарт зауважив: “… мислення – справді 
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мій атрибут. Воно єдине не може бути відчужене від мене” [56, с. 29]. Тобто 

мислення (свідомість) є визначальним критерієм існування людини як тотожної 

самій собі. 

Окрім того, Р. Декарт писав: “… досліджуючи, хто ми такі… ясно 

вбачаємо, що до нашої природи немає стосунку ані будь-яка протяжність, ні яка 

б то не була фігура, ні переміщення у просторі, ні будь-що інше, що є 

властивістю тіла, але їй притаманне одне лише мислення, яке можемо пізнати 

набагато достовірніше, ніж будь-яку тілесну річ, адже наше мислення ми уже 

сприйняли, а щодо будь-чого іншого й далі продовжуємо сумніватися” 

[57, с. 315]. Здатність до усвідомлення, розуміння може бути розглянута 

відокремлено від тіла. Онтологічний статус свідомості (мислення) можна 

розглянути за аналогією зі статусом душі щодо тіла. В її концепті зафіксована 

можливість самостійного існування. Незалежно від того, як є насправді, ми 

можемо помислити самостійність свідомості (душі) щодо тіла й припустити, що 

її природа відмінна від фізичної. Від мислення нефізичності свідомості 

переходять до переконання, що це справді можливо. Хоча такий висновок, 

очевидно, дискусійний. Адже чому б тоді не можна було помислити й того, що 

свідомість фізична? Хай там як, але дотримуючись логіки Р. Декарта, із 

твердження про нетотожність ментального і фізичного висновують думку про 

хибність доктрини матеріалізму (фізикалізму). 

У ХХ ст. ідеї Р. Декарта підхопили багато антиредукціоністів задля того, 

щоб довести хибність фізикалізму й засвідчити, що мислителі, які 

стверджують, що ментальна субстанція неможлива, не мають рації. Серед 

основних логічних аргументів антиредукціоністського штибу можна 

виокремити модальний есенціальний аргумент С. Кріпке (в якому 

розкртитиковано теорію психофізичної тотожності й обґрунтовано 

нетотожність свідомості тілу) [див.: 82; 364, с. 163], аргумент прогалини у 

поясненні Дж. Левіна (що констатує неможливість пояснення ментальних 

процесів за допомогою фізичних) [374–375], уже згаданий аргумент знання 

Ф. Джексона (необхідного набуття нових знань у результаті безпосереднього 
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сприйняття чогось, що раніше не було сприйнятим) [див.: 64], й аргумент 

зомбі, який набув особливої популярності в 90-х роках XX ст. завдяки низці 

мислителів, серед яких і Д. Чалмерс, що послідовно критикували 

першопринципи фізикалізму. 

Важливо додати, що за допомогою модального есенціального аргументу, 

суть якого пояснено у праці “Тотожність і необхідність” [82] (1971), С. Кріпке 

розкритикував теорію психофізичної тотожності. Це змушувало засумніватися 

в істинності матеріалістичного потрактування свідомості. Підставою для цього 

аргументу було розрізнення необхідних і випадкових властивостей. Власне, 

есенціалізм і переконує, що речам притаманні необхідні фізичні, хімічні, 

біологічні властивості, які й роблять їх (речі) неповторними. Наприклад, 

необхідною властивістю будь-яких матеріальних речей є їхня молекулярна 

структура. Але якщо розглянути конкретні речі, то неоднозначно, чи є якийсь 

матеріал необхідним для того, щоб вони були названі так, а не інакше. 

Очевидно, що необов’язково, щоб стіл був завжди дерев’яним. Його можна 

зробити й з іншого матеріалу (пластику, льоду, металу). 

А як щодо тепла? Чи є воно необхідною властивістю речей. Згідно з 

С. Кріпке, воно є випадковою ознакою руху молекул. У такий спосіб ми 

ідентифікуємо цей рух. Інший відомий приклад, який аналізує С. Кріпке, – про 

взаємозв’язок між болем і стимуляцією С-волокон – не настільки однозначний. 

Якщо виходити з принципів теорії тотожності, то між болем і стимулюванням 

С-волокон необхідно наявна тотожність, адже і біль, і С-волокна є жорсткими 

десигнаторами (істинними у всіх можливих світах). Але ж цілком ймовірно 

уявити ситуацію, за якої наявний біль, але стимулювання С-волокон не 

відбувається. Оскільки цю ситуацію можна помислити, то непотрібно 

доводити, що такий висновок хибний. Якщо матеріалісти матимуть намір 

спростувати його, то, як гадав С. Кріпке, їм “… потрібно довести ілюзорність 

нашої думки про можливість наявності болю без відповідного стану мозку ... 

Через це перед матеріалістом постає надзвичайно складна проблема. Йому 

потрібно довести, що те, про що ми думаємо як про можливе, фактично 
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неможливе. Йому потрібно довести, що речі, які ми можемо уявити, ми 

фактично уявити не можемо” [364, с. 163]. Отже, психофізична тотожність не є 

необхідною тотожністю. Вона радше є випадковим збігом. 

Загалом модальний есенціальний аргумент С. Кріпке можна записати так: 

1. Якщо ствердження тотожності з двома жорсткими десигнаторами є 

істинним, то воно необхідно істинне. 

2. Ствердження хибності психофізичної тотожності можна уявити. 

Отже, свідомість не є тотожна тілу. 

Висновок неочевидний, оскільки ґрунтований на припущенні, що річ 

неможлива (логічно й фактично), якщо її не можна уявити. Наприклад, не 

можна уявити круглий квадрат, не порушивши закон несуперечності. А 

оскільки, як гадає С. Кріпке, можна уявити (помислити) нетотожність 

свідомості і тіла, то все видається дещо інакшим. У цьому аспекті дискусійним 

є саме припущення про наявність необхідного взаємозв’язку між уявлюваними 

і можливими речами. Її то і треба ще попередньо довести. 

Дискусія щодо можливості розрізнення ментальної і фізичної природи 

свого часу зацікавила й Т. Наґеля, який, міркуючи про ідеї матеріалістичної 

теорії свідомості Д. Армстронґа, мав намір також спростувати твердження про 

те, що “… тотожність психічного й фізичного не вимагає перевірки чи заміни 

наших простих психологічних понять” [410, с. 394]. Т. Наґель зробив 

припущення, що можна уявити, як ситуацію, що існує свідомість без тіла, так і 

зворотню – що існує тіло без свідомості. Всередині такого тіла не виникатимуть 

ментальні стани, хоча зовні його поведінка не відрізнятиметься від поведінки 

свідомих істот. Оскільки можна припустити подібного роду речі (хоча й не 

зрозуміло, як це можливо), то, очевидно, що тотожність фізичних і ментальних 

станів хибна. У такий спосіб Т. Наґель одним з перших формулює ідею 

філософських зомбі (істот, які не переживають ментальних станів, хоча й 

поводяться як люди), хоча й не називає їх. Для нього насамперед важливо 

довести відмінність фізичного і ментального. Він навіть висловився так: 

“нередукованою особливістю реальності є суб’єктивність свідомості, без чого 
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ми б не могли займатися фізикою чи будь-чим іншим. У будь-якому погляді на 

світ, що заслуговує довіри, цьому поняттю має бути відведене таке ж 

фундаментальне місце, як матерії, енергії, простору, часу і числу” [411, с. 7–8]. 

Отже, свідомість як таку не можна пояснити засобами фізикалізму. Проблема 

суб’єктивності має бути осмислена за допомогою нефізикалістських 

концептуальних схем. 

Критику фізикалізму здійснив і американський філософ Дж. Левін (нар. 

1952 р.). У праці “Матеріалізм і кваліа: пояснювальний провал” (1983) він 

зауважив, що ставить собі за мету “трансформувати аргумент Кріпке з 

метафізичного в епістемологічний” [375, с. 354]. Дж. Левін мав намір 

продемонструвати, що апелювання С. Кріпке до понять і тверджень 

метафізичного штибу (як от жорстких десигнаторів чи до переконання у 

необхідності випливання з мислимої можливості хибності тотожності 

ментального і фізичного їхньої хибності як такої) не до кінця пояснює 

психофізичну проблему. Суть аргументу Дж. Левіна полягає в тому, що між 

сферами фізичного і ментального наявна прогалина, подолати яку в жодному 

разі не вдасться. Ця прогалина має епістемологічну природу. Річ у тім, що із 

припущення про наявність яких завгодно логічно можливих світ ще не 

випливає обґрунтованість тверджень про світ об’єктивних сутностей. 

Наприклад, ми можемо припустити, що тепло відчувають без руху молекул, а 

біль отримують на інших носіях. Але це не вирішить ту проблему, яку 

Дж. Левін називає “пояснювальним провалом” (explanatory gap) [375, с. 354]. 

Коли природничі науки пояснюють природу об’єктивних фізичних, хімічних чи 

біологічних феноменів, вони апелюють до принципів пояснювального 

редукціонізму. Але у випадку із феноменом суб’єктивності нашого сприйняття 

(тобто, чому сприйняття одних кольорів дає одні відчуття, а інших – 

кардинально відмінні) природнича наука не має однозначних і вичерпних 

пояснень. Це зумовлено наявністю прогалини між феноменальним характером 

свідомості, з одного боку, і її фізичним субстратом, з іншого. На думку 

Дж. Левіна, пояснювальна прогалина між ментальним і фізичним нездоланна. 
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Хоча й у зв’язку з цим він зауважує: “Аргумент “прогалини у поясненні ” не 

демонструє нам прогалини у природі, він демонструє прогалину у наших 

поясненнях природи” [374]. Такі пояснення надає методологія дуалізму, що 

констатує наявність сутностей нефізичної природи. А от редукціоністська 

методологія фізикалізму наразі не може пояснити ментальне через фізичне, що, 

очевидно, зумовлено рівнем наших знань. Можливо, у майбутньому у зв’язку з 

розвиток науки прогалину в наших поясненнях і буде заповнено, що наразі 

неоднозначно. 

Втім, наприкінці ХХ ст. критика фізикалізму була конкретизована і в 

інших аргументах, найвідомішим з яких є, власне, аргумент від логічної 

можливості філософських зомбі. Одразу ж треба звернути увагу на надзвичайну 

популярність у філософії теми зомбі – істот, в яких усі процеси в мозку 

протікають, немов у темряві, без проявів свідомості. Сьогодні розрізняють різні 

види зомбі: біхевіоральні (behavioral zombie) – поводяться як люди, але не 

володіють свідомістю; неврологічні (neurological zombie) – мають мозок, 

ідентичний людському, проте свідомості в ньому не виникає; бездушні (soulless 

zombie) – позбавлені душі, але в усьому іншому схожі на людей [357, с. 165]. 

Як би могли виникнути ці істоти, філософів цікавить мало. В межах 

мисленнєвих експериментів просто обмежуються констатацією логічної 

можливості філософських зомбі. Звісно, можна припустити, що утворення чи 

перетворення на зомбі можливе різними способами: 1) на Землі-Двійнику; 2) 

завдяки медико-хірургічному втручанню; 3) в лабораторних умовах; 4) з 

допомогою дії хімічних препаратів на свідомість людини тощо. Деякі 

дослідники, зокрема А. Алексєєв, Т. Кураєва й А. Тумасян [2], звертають увагу 

на те, що у процесі реалізації проекту конструювання зомбі виникає і низка 

складних комплексних (теоретичних і практичних) проблем. Йдеться 

насамперед про запропонований О. Фланаґаном і Т. Полджером принцип 

неважливості свідомості або свідомого інесенціалізму [298], згідно з яким через 

те, що у нас дуже багато психофізіологічних процесів відбувається в темряві, 

несвідомо, то самою свідомістю можна знехтувати для пояснення діяльності 
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людського мозку; свідомість як така не є логічно, метафізично чи номінально 

необхідною. Серед інших проблем конструювання зомбі, зокрема, розглянуто 

проблему взаємозв’язку зомбі і штучного інтелекту, можливість проходження 

зомбі тесту Тюрінґа і можливість конструювання штучної особистості [див.: 2]. 

Треба зауважити, що термін “зомбі” у науково-філософський 

слововжиток увів Р. Кірк. У науковій статті “Чуттєвість і поведінка” (1974) він 

обґрунтовував думку, що відповідність дескрипції зомбі “не містить 

суперечностей чи концептуальних абсурдів… є логічно можливою” [360, с. 43]. 

Постановка питання подібним чином породила у філософії тривалу дискусію 

довкола теми зомбі, якій присвячені праці Д. Деннета [278], С. Гарнада [328], 

О. Фланаґана з Т. Полджером [298], Д. Чалмерса [239], Р. Столнейкера [499], 

К. Франкіша [172] та ін. 

Щоправда, сам Р. Кірк з часом змінив свої погляди щодо можливості 

існування зомбі. Наприклад, у книзі “Зомбі і свідомість” [361, с. 45–50] (2005) 

він обґрунтовував думку, що не можна уявити зомбі й, до того ж, неправильно 

припустити можливість епіфеноменалізму. Власну аргументацію Р. Кірк 

побудував на підставі вкрай неоднозначного мисленнєвого експерименту зі 

специфічним видом зомбі. У цього зомбі оброблення візуальної інформації 

щоразу супроводжує поява зображень на ступнях, які відповідають аналогічним 

сприйняттям людини. Р. Кірк переконаний, що зображення на ступнях зомбі і 

кваліа людини – це феномени різної природи. Втім, якщо б кваліа були 

епіфеноменальними, то не мали б відрізнятися від зображень на ступнях зомбі. 

Недоліком такого припущення, очевидно, є нехтування здатністю переживати 

кваліа. Адже за умов їхньої появи на ступнях зомбі жодні переживання не 

виникатимуть. Й загалом природа таких феноменів кардинально 

відрізнятиметься від природи кваліа. 

Висловлюючи свої міркування, Р. Кірк у такий спосіб наводив 

контраргумент проти логічної можливості філософських зомбі – одного з 

ключових аргументів антиредукціоністів, разом з аргументом від мислимості, 

інверсією спектра, аргументом знання, аргументом прогалини у поясненні і 
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багатьма іншими. Доведення логічної можливості філософських зомбі означало 

б, зокрема, й те, що ментальне не випливає з фізичного. І як вважає Д. Чалмерс, 

“будь-яка спроба такого випливання приречена на провал” [239, с. 104]. Щоб 

довести, що це саме так, Д. Чалмерс різноманітними способами відстоює 

істинність аргументу від логічної можливості філософських зомбі. Він навіть 

зробив зомбі невід’ємною складовою філософського фольклору, персонажем 

анекдотів і численних мисленнєвих експериментів. 

Загалом аргумент від логічної можливості філософських зомбі зазвичай 

викладають так: 

1. Зомбі – мислимі. 

2. Якщо зомбі мислимі, то вони метафізично можливі. 

3. Якщо зомбі метафізично можливі, то свідомість нефізична. 

4. Отже, свідомість – нефізична [237, с. 249; див. також у: 172, с. 342]. 

Метафізична (логічна) можливість зомбі для Д. Чалмерса цілковито 

прийнятна. Тому він переконаний, що немає жодної суперечності в тому, щоб 

його двійник – якийсь зомбі – як і він, спостерігав за довколишнім світом, але 

притому не переживав жодних кваліа, тому що їх взагалі б не виникало. Втім, у 

цьому контексті номологічну (природну) можливість зомбі не беруть до уваги. 

Отже, хибність фізикалізму констатують лише на підставі логічної можливості, 

що, на мою думку, аж ніяк не переконливо. На один із недоліків таких 

міркувань вказав А. Еліцур, зазначаючи, що Д. Чалмерс і його зомбі-двійник 

інколи все ж таки не будуть міркувати однаково. Наприклад, міркування 

Д. Чалмерса будуть ґрунтовані на припущенні, що у нього є свідомість – й 

отже, можуть бути зомбі, тоді як зомбі не зможе припустити, що є інші зомбі, 

оскільки він сам не володіє свідомістю [292]. 

А от Дж. Серль, залишаючись на матеріалістичних позиціях, вважав, що 

підстави аргументу від логічної можливості філософських зомбі помилкові. Він 

навіть раніше за Д. Чалмерса навів подібний аргумент – від мислимості людини 

з силіконовим мозком [486, с. 65–70]. Та все ж висновки, зроблені Дж. Серлем 

як прихильником методології біологічного натуралізму, переконували його в 
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тому, що, якби філософські зомбі були аналогами людини, то у їхньому мозку 

мала б виникати свідомість як невід’ємна біологічна властивість вищого рівня, 

сформована завдяки функціонуванню нейронних структур головного мозку. 

Зі свого боку, мною уже вказано на логічні суперечності в аргументації 

Д. Чалмерса [див.: 161, с. 61–62]. І справді, не становитиме труднощів 

побудувати два такі умовно-категоричні силогізми (modus ponens): 

1. Варіант людини 

Якщо у нас є структура мозку, аналогічна людській, то в ній виникає 

свідомість. (А → В) 

У нас є структура мозку, аналогічна людській. (А) 

Отже, в ній виникає свідомість. (В) 

2. Варіант зомбі 

Якщо в нас є структура мозку, аналогічна людській, то в ній не виникає 

свідомість. (А → В) 

У нас є структура мозку, аналогічна людській. (А) 

Отже, в ній не виникає свідомість. ( В). 

Іншими словами, виникає суперечність, якщо припустити, що у випадку 

людини свідомість виникає, а у випадку зомбі – ні. Не менш несподіваним і 

переконливим є аргумент антизомбі, запропонований британським мислителем 

К. Франкішем [172] у 2007 р. Він припустив, що якщо в нашому світі, який, на 

думку Чалмерса, не є цілковито фізичним за суттю, можливі зомбі (істоти без 

свідомості), то чому б не припустити, що є цілковито фізичний світ, в якому 

наявні такі істоти, як антизомбі – в яких, щоправда, виникає свідомість. 

Аргумент антизомбі має такий вигляд: 

1. Антизомбі мислимі. 

2. Якщо антизомбі мислимі, то антизомбі можливі. 

3. Якщо антизомбі можливі, то свідомість – фізична. 

4. Отже, свідомість – фізична [172, с. 345]. 

К. Франкіш обґрунтовує думку, що його аргумент має таке ж право на 

використання в науково-філософському дискурсі, як і протилежний йому 
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аргумент Д. Чалмерса. Звісно, виникає запитання, як це можливо, зважаючи на 

те, що згідно з законом несуперечності висновки обох умовиводів одночасно не 

можуть бути істинними? Втім, наводячи цей аргумент, К. Франкіш мав іншу 

мету. Він мав намір довести, що “дуалісти не повинні бути зомбістами” [172, 

с. 360] (серед них і Д. Чалмерс) і що “аргумент зомбі – це витончена та 

спокуслива частина філософської аргументації. Але ідея про те, що ми можемо 

визначити природу свідомості завдяки використанню уяви, видається надто 

хорошою, щоб бути правдивою, і той факт, що ми можемо побудувати 

аргумент антизомбі, свідчить, що вона хибна” [172, с. 360]. Інакше кажучи, за 

допомогою логіки можливо створити дуже багато уявних світів, які за суттю 

суперечитимуть один одному, але це ще зовсім не означає, що у такий спосіб 

ми довідаємося хоч щось про реальний світ. Без експериментального 

підтвердження і без фактичних даних, на підставі одних лише логічних 

аргументів, можна довести як хибність фізикалізму (як у випадку із зомбі), так і 

його істинність (як у випадку з антизомбі). 

Окремо звернемо увагу на критику концепту зомбі з боку Д. Деннета як 

одного з прихильників методології фізикалізму. Він не погоджувався з ідеєю 

біологічної необхідності концепту свідомості, а також з позицій еволюціонізму 

відкидав можливість існування свідомості як окремого субстрату нефізичної 

природи. Тому, можна припустити, що немає потреби у відчутті болю аж так 

сильно. Що б було, якби його просто замінити на сигнали певного індикатора, 

котрий би негайно повідомляв, які відповідні дії треба зробити задля усунення 

болю? В такому разі, свідомість можна було б зобразити у вигляді машини фон 

Неймана, що не суперечитиме принципам еволюціонізму. Базові теоретичні 

рамки сильного варіанта штучного інтелекту, як вважає Д. Деннет, “є не чим 

іншим, як прямолінійним поширенням – на людський мозок і весь його 

периферійний апарат і інтерфейси – дарвінівської програми без свідомого 

механізму, що виконує у кінцевому результаті всю роботу” [273]. Ба більше, 

ідея трактування свідомості як продукту еволюції чітко наводить на думку про 

те, що дискусії щодо зомбі як якихось специфічних істот невиправдані, тому 
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що самі люди є зомбі. Щоправда, Д. Деннет вносить роз’яснення щодо 

твердження “Всі люди є зомбі”, уточнюючи, що “було б вищим проявом 

інтелектуальної нечесності цитувати це твердження відірвано від контексту” 

[267, с. 406]. Адже людська свідомість розвивалася поступово. А тому ідея 

розподілу на первинну інтенціональність, якою володіють люди, і на вторинну 

інтенціональність, якою мали б володіти штучно сконструйовані пристрої, є 

помилковою. Люди самі набули інтенціональності в процесі еволюції, у зв’язку 

з чим їх доречно буде розуміти як особливий вид зомбі – зімбо. 

Пояснюючи свою позицію, Д. Деннет уточнює, що “зімбо – це зомбі, який 

у результаті самоконтролю має внутрішній (але несвідомий) інформаційний 

стан вищого порядку про його інші інформаційні стани нижчих порядків” [267, 

с. 310]. Інакше кажучи, свідомість аналізує (здійснює самомоніторинг) сама 

себе. Завдяки цьому суб’єкт має змогу поглянути на себе, наче збоку (як інший 

суб’єкт), що й зумовлює виникнення феномену самоусвідомлення. Критично 

поставившись до такої ідеї, Н. Юліна звернула увагу на те, що “деннетівський 

суб’єкт схожий не стільки на зомбі, скільки на кіборга, тобто істоту, зрощену з 

двох субстанцій – біологічної і соціальної, інтелект якої виник у результаті 

їхньої складної взаємодії” [187, с. 169–170]. Зрештою, не так важливо на кого 

він схожий, як те, яким суб’єкт є насправді. Щоб з’ясувати це, згідно з задумом 

Д. Деннета, треба розробити нову методологію, яку він називає 

гетерофеноменологією [дет. див.: 267, с. 66–100], протиставляючи її 

традиційній феноменології, або ж автофеноменології. Серед її 

(гетерофеноменології) основних принципів, услід за Н. Юліною, можна 

виокремити такі: 1) дослідження свідомості, враховуючи всі її когнітивні, 

інформаційні й еволюційні аспекти, має бути емпіричним і інтерсуб’єктивним, 

тобто відбуватися з “перспективи третьої особи” (the third-person perspective); 

2) з пояснень свідомості треба елімінувати всі ментальні чи феноменальні 

об’єкти, а апелювання до трансцендентних чи метафізичних підстав замінити 

використанням лише нейтральної, суб’єктивно незабарвленої термінології; 

3) починаючи з’ясовувати особливості свідомості, важливо насамперед 
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звернути увагу на її контент, а вже потім – на онтологічні підстави; 

4) системний аналіз зафіксованого в свідомості досвіду, потребує ґрунтовного 

вивчення його нейрофізіологічного, феноменального, когнітивного, 

лінгвістичного і біхевіористичного аспектів [див.: 187, с. 101–109]. 

Наголошуючи на значущості лінгвістичного аналізу людської поведінки, 

Д. Деннет вказував на те, що дослідження чуттєвої інформації явно недостатньо 

для розуміння суті людської свідомості. Тому, аналізуючи особливості 

людського досвіду, Д. Деннет зробив “зміщення від акустичних, фізичних 

властивостей до ланцюжків слів” [271, с. 160]. У таких ланцюжках зафіксовано 

інформацію, яку відтворюють різними способами – зокрема, записують на 

паперових чи цифрових носіях, виражають у театральних діях, висловлюють в 

усних повідомленнях тощо. У кожному випадку філософ матиме справу з 

аналізом тексту (певними обчисленнями), однак треба буде зрозуміти, яка саме 

інформація в ньому закладена. 

З критикою обчислювальних концепцій свідомості (а Д. Деннет саме на 

них покладає великі надії, тому що сам, фактично, ототожнює свідомість із 

мисленням) виступив С. Брінґсджорд. У статті “Атака зомбі на комп’ютаційну 

концепцію свідомості” [224] (1999) він доводить, що логічна можливість зомбі 

веде до хибності обчислювальних концепцій свідомості, й обґрунтовує думку, 

що зомбі є логічно й фактично можливими. Отже, проблема зомбі лише 

поділила мислителів на прихильників (як-от Д. Чалмерс) і противників (як-от 

Дж. Серль, Д. Деннет) їхнього існування, залишившись і надалі дискусійною. 

Щоправда, на мою думку, ця дискусія радше вигідна зомбістам, оскільки сама 

проблема зомбі не зовсім обґрунтована у зв’язку зі змішуванням понять 

мислимості, логічної і фактичної можливостей. На підставі аргументів із зомбі, 

які є відмежованими від фізичної реальності, не вдасться ні довести, ні 

спростувати фізикалізм. У цьому питанні доречно як погодитися з 

К. Франкішем, так і, услід за Дж. Серлем, прийняти міркування про те, що якщо 

у нас справді буде аналог людського мозку, то в ньому має виникнути 

свідомість. Не зовсім вірогідно, щоб зомбі зумів поводитися як свідома людина, 
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але нічого притому не усвідомлював, оскільки саме процеси усвідомлення, 

переживання власних ментальних станів формують підґрунтя людської 

поведінки. Наприклад, у нових ситуаціях особа діє не завжди передбачувано. 

Зрештою, навіть за умов повторення тих самих ситуацій її поведінка може бути 

різною. А от як діятиме робот у ситуаціях, які заздалегідь незапрограмовані – 

незрозуміло. Одна справа імітація поведінки, а зовсім інша – осмислена 

діяльність. Очевидно, що дії робота як нашого високотехнологічного аналогу 

все одно більше нагадуватимуть поведінку людини, а не зомбі. Реалізація такої 

перспективи наразі потребує поглиблення науково-теоретичних і практичних 

знань, розширення фізикалістсько-функціоналістської методології, появи нових 

нейробіологічних технологій, не виключено й клонування, вирощення мозку і 

його імплантації. На підставі даних науки (нейронауки, нейропсихології, 

нанотехнологій, теорії штучного інтелекту та ін.) філософське осмислення 

свідомості буде набагато наближенішим до істини, ніж у разі саморефлексії чи 

логічних умовиводів, які не підкріплені експериментальними даними й 

природничими фактами [див. також: 161]. 

 

 

3.5. Перспективи гіпотези про мову думки (менталіз) 

 

Людська свідомість є не лише інтенціональною, тобто спрямованою на 

щось, а й репрезентативною, адже у більшості випадків спрямована на речі, які 

є зовнішніми щодо неї і не становлять її змісту. Рефлексія над природою 

репрезентативності зумовлює низку запитань, зокрема, таких: якою є природа 

зв’язку, наявного між реальними об’єктами і їхніми ментальними 

репрезентаціями; наскільки достовірно за допомогою процесів, що протікають 

у мозку, відбувається відображення дійсності; які механізми знаходяться в 

основі ментальної репрезентації й забезпечують можливість пізнання світу; чи 

вся інформація, яку сприймає людина, має репрезентативний компонент; чи 

збігається зміст, отриманої різними суб’єктами тої самої чуттєвої інформації 
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тощо. Множина цих філософських питань залишалася поза увагою 

представників лінгвістичної філософії, які услід за Л. Вітґенштайном [дет. див.: 

підрозд. 1.4] здійснювали здебільшого лінгвістичний аналіз ментальних 

термінів. А от одним з перших, хто ще у 50–60-х роках XX ст. взявся 

досліджувати когнітивні структури мови, був американський мислитель 

Н. Хомський (нар. 1928 р.), автор генеративно-трансформаційної граматики 

[див., напр.: 240; 246]. Його ідеї, як буде доведено далі, вплинули на появу 

гіпотези про мову думки, яку в межах комп’ютаційної теорії свідомості 

розвивали Дж. Фодор [301] і С. Пінкер [113], щоправда, дещо по-різному. 

Загалом у генеративно-трансформаційній граматиці універсальні 

властивості мови проаналізовано як первинніші, важливіші, ніж властивості 

ідіоетнічні; семантичні категорії стали невід’ємною складовою синтаксичних 

мовних моделей; мову витлумачено як когнітивно-ментальний феномен, 

завдяки якому, зокрема, успішно функціонує сфера психічного життя людини 

тощо [19, с. 13–14]. Сама граматика мала б пояснити, як і чому в мові слова 

поєднують у словосполучення і речення, а отже, чому, наприклад, допустимо 

сказати, що “Яблуко в корзині”, але не допустимо “Яблуко корзині в”. Засоби 

граматики потрібні для регламентації зв’язку між змістом і формою 

висловлювання, між різними структурними складовими висловлювання, 

механізми функціонування яких є вродженими й універсальними для всіх мов. 

У цьому контексті звернемо увагу на те, наскільки підхід генеративно-

трансформаційної граматики контрастує з підходами, що розробляли в 

структурній (дескриптивній) лінгвістиці і біхевіоризмі. Н. Хомський вважав 

лінгвістику галуззю когнітивної психології, оскільки “мовна здібність – дуже 

важливий елемент когнітивної здібності” [178, с. 71]. А якщо так, то для 

розуміння законів і правил лінгвістики, насамперед потрібно з’ясувати 

нейробіологічні основи ментальної діяльності (включно з розумовою 

активністю). Незважаючи на те, що Н. Хомський називав мову “розумовим 

органом” [178, с. 67], він недостатньо уваги приділив саме нейробіологічній 
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(матеріальній) складовій мовної діяльності, більше зосередившись на 

менталістському аналізі. 

У своїх дослідженнях Н. Хомський поєднував ідеї лінгвістики, психології 

і філософії задля того, щоб “показати, як певною мірою технічне вивчення 

структури мови може сприяти розумінню людського інтелекту” [242, с. XIV]. 

Згідно з ним, дослідження мови не мали б відбуватися відокремлено від 

досліджень людського розуму. Кожній людині притаманна когнітивна 

здатність, завдяки якій вона може комунікувати з іншими і розуміти мову. 

Якщо б у нас не було вроджених задатків (вроджених знань), підґрунтя яких 

однозначно є біологічним, у нас не було б і можливості навчитися мови, 

зрозуміти самих себе чи інших, осягнути феномени довколишнього світу 

завдяки, так би мовити, співзвучності іманентних розуму ідей і сутності речей. 

Володіючи вродженими механізмами – насамперед когнітивними структурами 

(універсальною граматикою) – діти, не докладаючи значних зусиль, навчаються 

мови й одразу проектують граматику на нову інформацію, почерпнуту з 

поведінки оточення. Роз’яснюючи особливості гіпотези вродженості знань 

(“innateness hypothesis”), Н. Хомський наголошує на вродженості окремих 

аспектів наших знань і розумінь, на їхньому біологічному підґрунті, генетично 

обумовленому, завдяки чому цілком закономірно “у нас виростають руки, а не 

крила” [243, с. 12]. Щоправда, він лише констатує цей факт, покладаючи надії 

на відкриття у сфері нейронауки – як уже наявні, так і ті, які ще належить 

зробити [див.: 131, с. 105–106]. 

Треба зауважити, що гіпотеза про вроджені знання не виникла зненацька. 

На мою думку, їй передували міркування різних мислителів і науковців, 

зокрема, таких: 1) Р. Декарта [56, с. 34–45; 57, с. 331], який розглядав наявні в 

розумі вроджені ідеї (наприклад, Бога чи свободи волі) як важливу умову 

процесу пізнання; І. Канта [див.: 74, с. 39], що запропонував дистинкцію 

апріорного-апостеріорного; 2) П. Брока [227] й К. Верніке [536], котрі у другій 

половині ХІХ ст. виявили ділянки кори головного мозку, що відповідають за 

процес мовлення (П. Брока описав зону, що відповідає за моторику мовлення, 
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тобто рухи м’язів обличчя, язика, гортані, а К. Верніке виявив у корі головного 

мозку окремий центр, що відповідає за розуміння мовлення, тобто за 

формування на основі перетворених слухових сигналів відповідних образів і 

понять); 3) Е. Сепіра [468] та Б. Ворфа [542], які в 30-х роках XX ст. розробили 

гіпотезу лінгвістичної відносності, згідно з якою структура мови впливає на 

спосіб мислення, сприйняття фактів, визначає поняттєву систему й, загалом, 

світогляд. Філософсько-наукове дослідження цих ідей зумовлювало потребу 

віднайти когнітивні, нейробіологічні передумови мислення людини і мови як 

визначального засобу його опредметнення. 

Зважаючи на те, що мова є однією зі здатностей організму, процес 

набуття досвіду навчання мови відбувається у спосіб, подібний до набуття 

інших типів перцептивного досвіду. Наприклад, британський психолог 

Р. Ґреґорі (1923–2010) сформулював ідею “граматики бачення” [див.: 313], 

згідно з якою людські нахили сприймати структуру навколишнього світу є 

апріорними, адже вони є частиною нашої нервової системи. Такі висновки він 

зробив після ґрунтовного аналізу особливостей сприйняття дитини, 

формування у неї навичок розпізнавати і розрізняти об’єкти, вибудовувати 

логічні послідовності задля передбачення незнаних властивостей чи настання 

певних подій. Як процес набуття візуального досвіду, так і будь-якого іншого 

типу перцептивного досвіду відбувається завдяки наявності відповідних 

нейробіологічних структур. Але одна річ – віднайти нейробіологічне підґрунтя 

для чуттєвого досвіду, а зовсім інша, що й мав намір здійснити Н. Хомський, – 

для мови. 

Використовуючи мовну здібність, наш розум на основі граматичних 

правил формує комбінації слів і в такий спосіб утворює потрібні 

висловлювання, забезпечуючи передання інформації іншим людям у процесі 

комунікації. Граматичні правила визначають синтаксис і семантику мови, які 

повною мірою відображають усі властивості, що притаманні практично 

безмежній кількості комбінацій слів. Звісно, мовна здібність встановлює межі 

застосування граматик в узагальненій, абстрактній формі. Коли відбувається 
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розумова діяльність, то до процесу передання інформації і її осмислення, 

безперечно, долучені й інші розумові здібності, а не лише мовна. Щоправда, без 

уважного вивчення мовної здібності навряд чи вдасться зрозуміти, як працює 

людський розум. А він у своїй основі, безумовно, має визначені механізми 

функціонування і заздалегідь встановлені правила. У зв’язку з цим 

Н. Хомському видається цілком обґрунтованим припущення про наявність 

універсальної граматики мови як системи “… принципів і правил, які є 

основами або властивостями всіх людських мов, не лише через випадковість, а 

й через необхідність – зрозуміло, я маю на увазі біологічну, а не логічну 

необхідність” [178, с. 59]. Окрім того, універсальна граматика як складова 

навчання мови у своїй основі, незалежно від носіїв мови, є незмінною. Завдяки 

їй люди (а універсальна граматика притаманна лише їм) спроможні засвоювати 

знання про речі у чітко визначений спосіб. 

Кожна конкретна граматика, ґрунтована на принципах універсальної 

граматики, набуває специфічних (випадкових) ознак. Тому й відповідні 

когнітивні структури, сформовані у процесі навчання мови, матимуть 

притаманні лише їм характерні особливості. Загалом специфічні ознаки 

вкорінені на рівні поверхневих структур мови, а необхідні – на рівні її 

глибинних структур. Додамо, що саме глибинні структури мови “… задають 

семантичну інтерпретацію речення” [240, с. 99]. Щоправда, довідатися хоча б 

щось про глибинну структуру можна лише на основі аналізу того, чим є 

поверхнева структура, тобто “… поверхневе організування одиниць, що 

визначає фонетичну інтерпретацію висловлювання і пов’язане з фізичною 

формою фактичного висловлювання, з його сприйнятою чи інтендованою 

формою” [241, с. 79]. Поверхневі структури виражені по-різному, зокрема, за 

допомогою звуків чи в письмових текстах. Генерування поверхневої структури із 

глибинної ґрунтоване на підставі трансформаційних правил. Кожна мова має 

свій набір трансформаційних правил, що регулюють процес утворення різних 

типів висловлювань – як-от запитань, наказів, прохань. Втім, у 80-х роках XX ст., 

коли Н. Хомський розвивав теорію керування і зв’язування як один з варіантів 
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генеративно-трансформаційної граматики [244], він перестав дотримуватися 

дистинкції поверхневих і глибинних структур. А отже, й концепт 

трансформаційних правил втратив своє значення. Процес побудови граматики 

конкретних мов на основі універсальної граматики Н. Хомський розглядав як 

наслідок процесу взаємодії кількох незалежних один від одного модулів, а саме 

модуля керування і модуля зв’язування. Ці модулі визначають тип зв’язків між 

словами у словосполученнях і реченнях, а також пояснюють, як поєднують слова 

у складніші синтаксичні конструкції. 

Отже, Н. Хомський лише окреслив нейробіологічні основи лінгвістичної 

теорії й волів оперувати переважно менталістською термінологією, а не 

фізичною. Тому щодо його теорії, що не заперечувала ідеї картезіанського 

дуалізму, в когнітивній лінгвістиці не раз висловлювали критичні зауваги. 

Зокрема, “одним із найсильніших аргументів проти картезіанської лінгвістики є 

той багаторазово підтверджений факт, що немовлята, загублені в джунглях і за 

декілька років знайдені живими, не тільки не створюють мови самі, а й 

практично не в змозі оволодіти мовленням своїх рятівників. Виявляється, що в 

подібних ситуаціях “вроджені ідеї” непробудно сплять, глибинні структури 

рішуче відмовляються виходити назовні, а механізми універсальної граматики 

за роки джунглів непоправно ржавіють…” [цит. за: 19, с. 18]. Втім, подібного 

роду критика не зовсім коректна. Н. Хомський добре розумів, що нейронні 

структури мозку, які відповідають за навчання, атрофуються, якщо їх не 

розвивати. Без процесу соціалізації людина втрачає низку важливих вроджених 

мовних задатків. А от їхня реалізація – це вже питання нейробіології, а не 

лінгвістики. Звісно, наявні й інші інтерпретації. З погляду діяльнісної теорії 

оволодіння мовою, яку розвивав, зокрема, О. Леонтьєв [див., напр.: 94], люди 

набувають мовної здатності завдяки тому, що успішно проходять процес 

соціалізації. У підсумку “… здібності людини як такі не наслідуються. Мозок 

людини тільки робить можливим формування психічних властивостей” 

[65, с. 56]. Ба більше, мовні знання, зокрема й правила граматики, не можуть 

бути закладені в мозку, хоча мовні структури мають певну нейробіологічну 
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основу, оскільки в іншому разі навчання мові було б неможливим. Загалом, 

окрім критичних зауваг, ідея вроджених знань, яку запропонував Н. Хомський, 

отримала чимало схвальних відгуків. Та все ж, вона потребувала суттєвого 

доопрацювання в контексті досліджень свідомості, що було цілком виправдано, 

тому що “Хомський трактував здатність людей до навчання мови як відносно 

автономний модуль, що лише опосередковано пов’язаний з іншими людськими 

здібностями” [27, с. 24]. З тим, що мова – це автономна структура, 

погоджувався американський філософ і когнітолог Дж. А. Фодор (нар. 1935 р.), 

учень Н. Хомського [див. також: 131]. 

Дж. А. Фодор, хоч і дотримувався ідеї розподілу на автономні й загальні 

ментальні процеси [304, с. 5] й заперечував фізикалістську редукцію сфери 

ментального, проте критикував менталістські ідеї на кшталт Декартових. 

Незважаючи на це, з позицій матеріалізму Дж. А. Фодора можна розглядати як 

прихильника методології наукового варіанта когнітивного менталізму. Окрім 

неприйняття менталізму в дусі Р. Декарта, Дж. Фодор критикував і ідею 

Л. Вітґенштайна про неможливість існування приватної мови. Він був схильний 

вважати, що діти здатні думати ще до того, як оволодіють розмовною мовою. А 

все тому, що в них є певна внутрішня мова. Завдяки їй зовнішні факти дійсності 

й можуть бути відображені в межах системи ментальних репрезентацій 

внутрішніх когнітивних символів [дет. див.: 301]. 

Дж. А. Фодор виділив такі чотири підходи в інтерпретації ментальних 

структур: 1) з погляду неокартезіанства ментальні структури є структурами 

знання; 2) з погляду горизонтальних здібностей – функціональними 

структурами; 3) з погляду вертикальних здібностей – функціональною 

архітектурою; 4) з погляду асоціанізму – наслідком перманентної взаємодії між 

станами мислення, які виникають завдяки аналогіям, подібностям чи контрасту 

[301, с. 2–38]. Якщо ж заглибитися у структуру свідомості, то, згідно з 

Дж. А. Фодором, вона становить собою поєднання трьох окремих модулів: 

системи входу, провідників і центральної системи. Система входу (органи 

чуттів) забезпечує сприйняття предметів, явищ і процесів довколишнього світу; 
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провідники перетворюють сприйняту органами чуття інформацію на 

послідовність кодів, або ж систему репрезентацій, а центральна система 

опрацьовує отриману систему репрезентацій. Саме в центральному модулі 

реалізують когнітивну діяльність, формують зміст думок, вибудовують систему 

тверджень і переконань, координують ті процеси, що протікають на периферії. 

Особливості кожного модуля полягають у їхній вузькій спеціалізації, 

наприклад, зорові відчуття сприймаються одними системами входу, слухові – 

іншими і т. д. Система входу не може вибірково одні дані сприймати, а інші – 

ні. Це вже в центральній системі фокусують увагу на чомусь одному й не 

зауважують інше. Автономність модулів проявляється в тому, що при 

пошкодженні одного з них, це не впливатиме на роботу інших. Разом з тим, 

кожен із них займає своє місце у структурі організму людини. У подібний 

спосіб відбувається ментальна діяльність і в інших біологічних видів. 

Запропоновані Дж. Фодором ідеї можна екстраполювати й за межі теорії 

модулярності свідомості. Наприклад, А. Кармілофф-Сміт доводила, що 

“еволюція порушує межі теорії модулярності” [355, с. 4] й розглядала процес 

набуття знань людиною як дослідження розумом вродженої і набутої 

інформації з можливістю її редескрипції надалі (що можна порівняти з ідеями 

платонівської епістемології). Отже, змінюється не лише комплекс знань 

окремої людини – трансформаційних (еволюційних) змін зазнає весь комплекс 

людських знань, що надалі впливатиме на окрему людину, її вроджені знання. 

Це відбувається значною мірою завдяки тому, що функціональні можливості 

людської свідомості пристосовані до умов навколишнього середовища. 

Екстраполюючи основні положення теорії свідомості на інші предметні сфери, 

треба мати на увазі, що вона існує хіба що на рівні принципів. Як зауважив 

В. Дем’янков, процес розроблення деталей цієї теорії “може перетворитися у 

безконечне заняття” [58, с. 99–101]. Це зауваження, на мою думку, не зовсім 

коректне, оскільки наші знання уже за визначенням незавершені, а отже, в 

будь-якій теорії знайдуться такі місця (деталі), що потребуватимуть 

розроблення надалі. 
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У контексті пояснення специфіки функціонування мисленнєвої діяльності 

як одного з ключових проявів свідомості Дж. А. Фодор розвинув гіпотезу про 

мову думки (the language of thought) [303; також див.: 305]. Якби не було мови 

думки (менталізу), то малоймовірно, що міг би відбуватися процес зіставлення 

даних від різних органів чуття, різних когнітивних систем тощо. Втім, чим є 

така мова, зрозуміти не так і просто, адже вона не подібна ні на природні мови, 

ні на штучні. Мова думки уможливлює мислення, онтологічно передує йому, 

хоча у випадку мислення як такого прийнято вважати, що за допомогою мовних 

засобів думку опредмечують. Мова думки – це визначений набір правил, який 

становить підґрунтя ментальної діяльності і уможливлює коректне оперування 

репрезентативною інформацією в центральному модулі. На вході така 

інформація має вигляд певної фізичної енергії, тоді як центральний модуль 

(який можна розглядати як своєрідний процесор) оперує отриманим через 

провідники і переробленим набором символів. Як виглядають ці символи мови 

думки, які містять репрезентативну інформацію, отриману в перцептивний 

спосіб, не зовсім зрозуміло. Щоправда, і слова, почуті людиною, 

перетворюються на мову думки. Потім символи мови думки перетворюються 

знову у слова, що їх і промовляє людина до себе чи комусь іншому. У цьому 

контексті немає значення, якою мовою її носій виражатиме свої думки – рідною 

чи іноземною. Ба більше, за умови доброї обізнаності в іноземній мові особі не 

становитиме труднощів мислити нею. У такому разі мова думки є 

універсальним, вродженим засобом формулювання думок і їхнім 

опредметненням у мові. Звісно, що вона передує природній мові. Інакше – якщо 

б вона була частиною природної мови – то мала б бути ще одна мова, що б 

визначала її передумови. Але і для неї мала б знайтися своя мова-попередниця і 

т. д. Як наслідок, ми отримали б регрес у безкінечність. 

Ще одним питанням репрезентативного погляду на природу свідомості є 

й питання наявності репрезентативного змісту у кваліа, тобто чи кваліа також 

кодує мова думки? Якщо так, то, очевидно, що й феноменологічний досвід є 

репрезентативним, що, звісно, дискусійно. Втім, зокрема, М. Тай називає 



243 
 
фундаментальним припущенням когнітивної психології таке: “Когнітивний 

розум – це репрезентаційна система-посередник між чуттєвими даними входу й 

поведінкою людини на виході” [527, с. 223]. Аналізуючи кваліа болю, М. Тай 

підсумовує, що “феноменологічний характер мого болю інтуїтивно є чимось, що 

дане через інтроспекцію того, що я переживаю, коли маю цей біль. Але те, що я 

переживаю, є тим, що репрезентує моє переживання. Отже, феноменологічний 

характер є репрезентативним” [527, с. 236]. Наші переживання, попри 

унікальність, мають певне нейрофізіологічне підґрунтя, передане мовою думки. 

Щоправда, Дж. А. Фодор, зі свого боку, не підтримував ідеї цілковитого 

пояснення свідомості винятково за допомогою термінів еволюціонізму. При її 

дослідженні завжди залишатиметься щось таємниче. Разом з тим, не пізнаними 

буде і природа наших сприйняттів. Сам еволюціонізм у випадку людини не 

спрацьовує, тому що вона аж надто відрізняється в розумовому плані від інших 

істот. Не без того, що у разі формування свідомості людини мав місце вплив 

інших факторів – зокрема й випадковості, що зумовила такі фундаментальні 

когнітивні зміни [див.: 304]. 

Звісно, що з філософськими міркуваннями концепції Дж. А. Фодора 

погоджувалися не всі. Одним з її найвідоміших критиків є канадсько-

американський учений-неодарвініст і популяризатор науки Стівен Пінкер (нар. 

1954 р.). Свого часу між ним і Дж. А. Фодором розгорнулася відома дискусія 

уже на рівні назв книг. Зокрема, у 1997 р. С. Пінкер опублікував працю “Як 

працює розум” [423], в якій сформулював основні приципи мисленнєвої 

діяльності в термінах еволюційної теорії. У відповідь Дж. Фодор написав 

працю “Розум працює не так” [304] (2000), в якій обґрунтовував ідею, що наші 

спроби пояснити мисленнєву діяльність за допомогою різноманітних 

комутаційних моделей ще надто віддалені від істини й тому розуміти 

мисленнєву діяльність як комп’ютер, складений з окремих модулів, без жодних 

інтеграційних частин, неправильно. У відповідь С. Пінкер знову запитує у 

заголовку праці “То як же працює розум?” [424] (2005) й серед ключових 

аргументів, наведених Дж. А. Фодором, виокремлює такі: 1) переконання в 
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тому, що машина Тюрінґа (тобто фактично будь-який комп’ютер) не повторить 

спосіб мислення людини; 2) свідомість може виникнути лише в мозку; зробити 

це на будь-яких інших фізичних носіях – марна справа; 3) зрозуміти природу 

розуму з погляду теорії еволюції не вдасться. Ба більше, аргументи 

когнітивного менталізму Дж. А. Фодора видалися С. Пінкеру дуже 

необґрунтованими, тому що, окрім критики, той не пропонував власного, 

прийнятного і належно аргументованого варіанта пояснення особливостей 

функціонування сфери ментального, постійно залишаючи у своїх міркуваннях 

місце недомовленості [див.: 424]. 

В еволюціоністській концепції свідомості С. Пінкера мову розглянуто як 

біологічну складову людського мозку, як “складний, спеціалізований навик, 

який мимовільно розвивається в дитині і не потребує усвідомлених зусиль або 

систематичних настанов; не пов’язаний цей розвиток і з осягненням глибинної 

логіки мови” [113, с. 11]. Така теза, з якої випливає, інстинктивність природи 

мови, дуже дискусійна. Втім, спершу треба проаналізувати аргументи, які 

наводить С. Пінкер [див.: 113, с. 8–44]. Він не заперечує, що на розвиток його 

теорії вплинуло вчення Н. Хомського про вроджене знання, проте має намір 

подолати скепсис останнього у питанні того, чи можна розглянути мову як 

наслідок природного відбору, який виник у процесі адаптації людини до умов 

довкілля. Адже ж є культура часів кам’яного віку, однак немає мови, яка б у 

своєму розвитку була на рівні кам’яного віку. Граматика діалектів мало в чому 

поступається граматиці провідної мови. Виникнення мови пов’язане з 

настанням відповідних нейробіологічних змін у корі головного мозку. 

Наприклад, у мавп також наявні ділянки мозку гомологічні зонам Верніке і 

Брока, проте зв’язок з цими ділянками голосового апарату суттєво відмінний 

від людського. Цілком вірогідно, що ці зони могли б еволюціонувати, й у мавп 

була б своя мова з власною граматикою, подібною до граматики звичайних мов. 

Однак мова, що формує підґрунтя мисленнєвої діяльності, специфічна, відмінна 

від природних мов, що містять низку недоліків. 
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По-перше, природні мови не є однозначними за суттю. Лише з контексту 

(і то не завжди) можна довідатися про що йдеться у висловлюваннях, в яких 

наявні двозначні терміни. Наприклад, висловлювання “Iraqi Head Seeks Arms” 

можна перекласти двояко – і як “Глава Іраку в пошуках зброї”, і як “Іракська 

голова шукає руки”. По-друге, для природних мов характерний брак логічної 

ясності. Для пояснення цієї думки С. Пінкер навів умовивід Д. Мак-Дермотта: 

“Ральф – це слон. Слони живуть в Африці. У слонів є бивні”. З нього можна 

виснувати, що Ральф живе в Африці і має бивні. Але за таких умов матимуть на 

увазі Африку, в якій живе багато інших слонів, і власні бивні Ральфа. Згідно з 

принципом здорового глузду, цей висновок доречний, щоправда, він не випливає 

із засновків. По-третє, природні мови є кореферентними. Наприклад, 

розмірковуючи про давньогрецького мислителя Аристотеля, хтось називає його 

то “засновником науки логіки”, то “найвідомішим вихідцем з міста Стагіри”, то 

просто “він”. Кожне з цих слів і словосполучень має той самий референт, однак 

закладені в них смисли відрізняються. Щось у корі головного мозку має 

співвідносити ці терміни з тим самим референтом. Набір висловлювань 

звичайної мови, які взяті окремо, нам про це не повідомить. По-четверте, в 

природній мові виникає проблема дейксису, адже у ній є чимало слів, значення 

яких можна встановити лише контекстуально. Вони зазвичай засвідчують 

просторово-часову локалізацію суб’єкта чи виокремлюють когось із групи 

людей (тут, там тепер, тоді, сюди, туди, мені, я, ми, ти, ви, вони). Аналогічно і в 

англійській мові вживають артикль the, що виокремлює певну особу, про яку 

нам уже відомо раніше. Наприклад, коли кажуть a policeman і the policeman, то 

значення їхнє за межами контексту однакове, а от у певному контексті різне – у 

випадку із а – йдеться про будь-якого поліцейського, а у випадку із the – про 

конкретного поліцейського, відомого слухачу, мовцю чи ще якійсь сторонній 

особі, про яку відомо слухачу і/чи мовцю. По-п’яте, в природній мові 

поширене явище синонімії, тому за допомогою того самого терміна можна 

позначати різні поняття, наприклад, слово spray позначає і процес 

розпорошування, і нанесення, і розпилювання тощо [113, с. 67–69]. 
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На те, що має бути наявна певна мова думки, вказує і той факт, що саме 

мислення за природою відмінне від мови. Адже людина запам’ятовує не так 

слова, як думку, що в них сформульована, й прагне переповісти саме її. Думки 

не можуть залежати від слів ще й у зв’язку з тим, що дитина просто б не змогла 

вивчити своє перше слово, невідомо, як би прийшлося вигадувати нові слова, 

перекладати на іншу мову і т. д. Але в такому разі, якщо є певна мова думки, то 

не буде зайвим засумніватися в можливості того, що мова суттєво впливає на 

думку (гіпотеза Сепіра-Ворфа). С. Пінкер доводив, що все саме так і є. Адже всі 

люди на біологічному рівні схожі між собою. Пояснюючи механізм 

функціонування свідомості, й зокрема мову думки, він використовує 

комп’ютаційну модель – погляд на роботу мозку за аналогією з 

функціонуванням комп’ютера. Мислення людини відбувається як процес 

обчислення, за якого мозок – це процесор, що рефлексивно виконує роботу. Те, 

як працює наш мозок-комп’ютер, С. Пінкер пояснив на підставі прикладу з 

широковідомим у логіці умовиводом “Усі люди смертні. Сократ – людина. 

Отже, Сократ – смертний”. Він обґрунтовував думку, що ймовірно в мозку є 

три групи нейронів, одна з яких позначає імена (як-от Сократ, Аристотель, 

Шекспір), друга – логічні співвідношення, наявні у висловлюваннях (якщо…то, 

якщо не… то, або … або і т. д.), третя – родові поняття, чи то пак, класи, типи 

(люди, собаки, курчата тощо). Оскільки нейрони кодують відповідні поняття, 

то й виходить, що на мисленнєвому рівні оперують поняттями, яким на рівні 

мови відповідають визначені нейрони. У процесі умовиводу відповідні нейрони 

поєднуються між собою і люди можуть зробити висновок [113, с. 65]. Наше 

мислення значною мірою функціонує аналогічно, оперуючи й іншими типами 

нейронів, перцептивними здатностями тощо. Немає нічого контрадикторного в 

тому, щоб реалізувати мисленнєвий процес і на інших матеріальних носіях, за 

умови, звісно, що будуть збережені принципи функціонування мислення 

людини. Найперше мають бути наявні ментальний словник, до складу якого 

входять слова й поняття, і ментальна граматика, тобто набір правил оперування 

елементами ментального словника. 
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Основними характеристиками ментальної граматики є дискретність, 

комбінаторність і вродженість. Навчаючись мові, особі не потрібно в процесі 

побудови речення перебирати щоразу всі можливі варіанти послідовностей 

слів, оскільки додавання кожного наступного слова збільшуватиме кількість 

таких варіантів у геометричній прогресії. Достатньо просто запам’ятати, як 

розміщені частини мови в реченні. Тому й не дивно, що, наприклад, на перший 

погляд безглузде речення, яке запропонував Н. Хомський, “Colorless green ideas 

sleep furiously” [246, с. 15] (“Безбарвні зелені думки шалено сплять”) побудоване 

за правилами граматики і може бути осмисленим. Можна взяти й інший, 

наведений ще у 30-х роках XX ст. приклад, який запропонував Л. Щерба: “Глока 

куздра штеко будланула бокра і курдячить бокрьонка” [171, с. 346]. З погляду 

граматики все правильно, хоча слова вигадані. 

Розвиваючи ідею нейробіологічних основ мови, С. Пінкер допускає 

віроогідність існування граматичного гена. Це поняття дискусійне, як і концепт 

“егоїстичного гена”, який проаналізований Р. Докінзом в однойменній книзі 

[263] 1976 року, що популяризувала ідею тлумачення еволюції як еволюції 

генів. С. Пінкер, зі свого боку, відштовхувався у міркуваннях від низки 

емпіричних фактів, що наводять на думку про наявність біологічних передумов 

можливості опанування граматикою мови. Адже, наприклад, є щось, що 

змушує говорити нас неправильно, вивчаючи у зрілому віці іноземну мову; є 

щось, що не дає змоги позбутися акценту; є спадкові дефекти мовлення; є щось, 

що робить вивчення мови в дитинстві легким, однак з часом це стає набагато 

складніше; є щось, що впливає у деяких випадках афазії не лише на вимову, а й 

на написання того, що говориш (тоді проблема з мовою, але не з мовленням); є 

проблеми з засвоєнням тональності, інтонацій, артикуляції звуків інших мов; є, 

власне, центри Верніке і Брока в корі головного мозку і т. д. С. Пінкер 

зауважує: “Граматичні гени можуть бути послідовностями ДНК, що кодують 

білки, або такими, що запускають процес транскрипції білків у певний час і в 

певних зонах мозку, які направляють нейрони, привертають або зчіплюють 

нейрони в мережі, що в поєднанні з синаптичним налаштуванням, яке 
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відбувається під час навчання, необхідне, щоб вирахувати рішення тієї чи іншої 

граматичної проблеми (наприклад, вибору суфікса слова)” [113, с. 306]. Такі 

припущення узгоджені з результатами досліджень в сучасній нейронауці. 

Наприклад, науковці з Каліфорнійського університету на чолі з М. Церфом 

[див., напр.: 235], вивчаючи роботу мозку, аргументовано довели, що ті самі 

слова чи картинки збуджують у мозку ті самі нейронні системи. Якщо ж 

правильно декодувати ті електромагнітні хвилі, що виникають у мозку під час 

розмірковувань, то можливо буде довідатися, про що саме людина мислить – 

які слова спадають їй на думку чи які образи вона уявляє. Нині вчені 

сподіваються, що подібного роду технології стануть досяжними в недалекому 

майбутньому. Якщо їхні сподівання справдяться, то, це, безумовно, буде 

важливим науковим проривом, який матиме суттєві наслідки для розвитку науки 

про мову. 

Щоправда, саме обґрунтування гіпотези про мову думки містить ще 

багато проблемних питань. Треба ж пояснити і специфіку утворення 

дескрипцій, що поєднують у собі низку понять, виявити механізми взаємодії 

вроджених і набутих знань у процесі опанування мови, врахувати можливі 

закиди з погляду релятивістів, які навряд чи приймуть ідею генетичної 

визначеності мовних знань. Не менш складно дослідити специфіку 

коннективістських моделей свідомості, які на противагу формальним за суттю 

комп’ютаціоналістським моделям на кшталт запропонованих Дж. А. Фодором і 

С. Пінкером, пояснюють природу мисленнєвої діяльності на підставі принципів 

асоціанізму й динамічності. Попри наявну критику, коректно буде вважати, що 

ідея мови думки відкриває нові можливості у вивченні кореляції свідомості і 

мови. Втім, вивчення мови думки, зважаючи на її нейробіологічні основи, має 

бути детерміноване даними сучасної науки, бо інакше ця ідея ризикує 

залишитися ще однією правдоподібною гіпотезою і не досягти рівня наукової 

теорії [див. також: 132]. 
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Висновки до розділу 3 

Як засвідчило дослідження, когнітивний поворот в аналітичній філософії 

був зумовлений, з одного боку, кризою лінгвістичної філософії, а з другого – 

стрімким розвитком нейронауки, експериментальної психології і комп’ютерних 

наук. Після того як тема прагматики мови стала значною мірою розкрита, а 

можливості застосування природної мови з’ясовані, виникла потреба у вивченні 

мовних передумов, що й спричинило зростання зацікавлень проблемою 

свідомості. 

Серед основних періодів розвитку аналітичної філософії свідомості, 

розглянутих через призму дослідження психофізичної проблеми, виокремлено 

(1) ідеалістичний дуалізм (20–30-ті роки XX ст.), (2) матеріалістичний монізм 

(40–80-ті роки) і (3) антиредукціонізм (від 90-х років). В межах першого з них 

(зокрема, в епіфеноменалізмі й емерджентизмі) існування ментального не 

заперечували, хоча й вказували, на його залежність від сфери фізичного; в 

межах другого (особливо в теорії тотожності й функціоналізмі) – наголошували 

на тому, що будь-які прояви ментального можна редукувати до пояснення 

природи фізичних феноменів, що є в їхній основі; в межах третього (наприклад, 

у натуралістичному дуалізмі) – навпаки, можливість такої редукції 

заперечували. 

Вивчення теми свідомості відкрило можливість для діалогу між 

аналітичною філософією і феноменологією через призму поняття 

інтенціональності (властивості низки ментальних станів бути спрямованими на 

об’єкти і стани справ зовнішнього світу). Завдяки Дж. Серлю в аналітичній 

філософії навіть здійснили спробу побудови філософії мови на основі філософії 

свідомості. У такий спосіб було обґрунтовано необхідність взаємодії між 

дослідженнями мови і свідомості. Втім, розуміння інтенціональності було 

настільки широким, що, наприклад, Д. Деннет вважав її фундаментальнішою за 

свідомість. Таке трактування було матеріалістичним і редукціоністським. 

Загалом дискусії редукціоністів і антиредукціоністів яскраво проявили 

себе щодо понять кваліа (суб’єктивних властивостей чуттєвого досвіду), 
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філософських зомбі (істот, позбавлених здатності суб’єктивно переживати свій 

досвід) чи мови думки (гіпотетичного нейронного коду, який забезпечує процес 

виформування думок). З’ясовано, що більшості цих дискусій бракує наукової 

бази, яка з багатьох питань у зв’язку з їхньою складністю наразі просто 

відсутня. Тому учасники цих дискусій більше апелюють до результатів 

мисленнєвих експериментів, які не можна верифікувати, а тому треба 

розцінювати скептично. 
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РОЗДІЛ 4 

КОГНІТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУ ШТУЧНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ 

 

Ключовим питанням, довкола якого буде розвинуто дискусію у цьому 

розділі, є осмислення когнітивних аспектів філософії штучного інтелекту, яку 

витлумачено як напрям аналітичної філософії свідомості. У зв’язку з цим у 

першому підрозділі детально проаналізуємо проблему вираження смислів за 

допомогою символів. Особливу увагу звернемо на досягнення процедурної 

семантики Ф. Джонсон-Лерда у процесі моделювання мовленнєвої комунікації і 

потребу доповнити теоретико-методологічний інструментарій досліджуваної 

проблеми засобами немонотонної логіки, логіки перегляду переконань й, 

зокрема, динамічної епістемічної логіки. У другому підрозділі детально 

розглянемо комп’ютаціоналістський і коннективістський підходи в реалізації 

феномену розуміння на штучних носіях, виявимо труднощі цих підходів і їхні 

перспективи. Від проблеми розуміння у третьому підрозділі перейдемо до 

деконструкції самості і конструювання штучної особистості. У контексті цих 

питань важливо буде звернути увагу на природу свободи волі, на перспективи 

створення штучних спільнот, електронної культури тощо. Четвертий підрозділ 

буде присвячено аналізу морально-етичного виміру теорії штучного інтелекту, 

зокрема, впливу новітніх технологій на людину, який досліджують у філософії 

трансгуманізму, проблемам робо етики й перспективам створення дружнього 

штучного інтелекту. 

Запропонований до розгляду перелік запитань, звісно, не вичерпує всю 

множину проблем теоретико-філософського осмислення концепту штучного 

інтелекту, але дасть змогу зосередити увагу на знакових моментах розвитку 

сучасної аналітичної філософії у мірі достатній для реалізації поставлених у 

дисертації завдань. 
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4.1. Специфіка вираження смислів за допомогою символів 

 

Специфіка соціального буття сьогодні значною мірою визначена 

розвитком комп’ютерних наук. Новітні технології все частіше застосовують не 

лише в науці, а й у культурі. Наслідком цього стає поява нових напрямів 

наукових досліджень і осучаснення мистецьких жанрів. Наприклад, у 

тематично близьких до аналітичної філософії науках виникли такі напрями, як 

комп’ютерна лінгвістика (аналізує природні мови на підставі застосування 

математичних моделей і комп’ютаційного опрацювання даних, 

репрезентованих у цифровій формі) й комп’ютерна логіка (встановлює 

особливості цифрового й аналогово опрацювання інформації, вивчає логічні 

моделі обчислювальних систем, розробляє методи аналізу логічних 

комбінаційних схем тощо). Під впливом розвитку інформаційних технологій 

змінився спосіб життя людини, особливо сфера міжособистісного спілкування і 

процес пошуку та засвоєння знань. Спілкування за допомогою новітніх 

технічних засобів, з одного боку, зблизило людей і дало можливість швидше 

обмінюватися інформацією, а з другого, – спричинило до зменшення 

безпосередніх соціальних контактів, духовного відчуження особистостей. 

Аналогічно й у випадку зі знаннями, доступ до яких став набагато простішим, 

втім, вони перестали бути осмисленою складовою людського духовного буття, 

перетворившись на доповнену реальність, інформацію ззовні, яку можна 

віднаходити, але не переживати. 

Усі ці зміни були настільки стрімкими й масштабними, що одразу ж 

стали предметом філософської рефлексії, зокрема й засобами аналітичної 

філософії. На характер філософування представників аналітичної філософії 

особливо вплинули здобутки теорії штучного інтелекту, мета якої полягає у 

розробленні комп’ютерних (штучних) аналогів людського мислення, зокрема 

інтелектуальних комп’ютерних програм. Отримавши значний розвиток, теорія 

штучного інтелекту уже наприкінці ХХ ст. охоплювала широке коло проблем, 

серед яких С. Рассел і П. Норвіґ [див.: 466] виокремлювали питання щодо того, 
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хто ж може бути носієм інтелекту (зрештою, не лише штучного, а й людського), 

як відбувається процес розв’язку питань, які є засоби репрезентації знань і 

аргументації, в який спосіб можна вирішити проблему невизначених знань 

тощо. До того ж, потрібно було визначити найоптимальніші способи навчання, 

окреслити основні механізми і засоби спілкування, сприйняття, свідомих дій. 

Зрештою, не менш важливим було і залишається питання філософського 

підґрунтя теорії штучного інтелекту. Адже багато питань цієї теорії – зокрема, 

проблеми осмислення мовних виразів і репрезентації мисленнєвих процесів – є 

дуже неоднозначними й потребують залучення науково-філософських знань, 

застосування методології філософського аналізу. 

Тому не дивно, що починаючи з 1950 р. – коли вийшла друком наукова 

стаття А. Тюрінґа “Обчислювальні машини й інтелект” [524], в якій поставлено 

питання з’ясування того, чи притаманне мислення машинам (тест Тюрінґа), – 

починає розвиватися й філософія штучного інтелекту. Окремі питання 

філософського характеру було порушено і на першій конференції, присвяченій 

теорії штучного інтелекту. Ця конференція відбулася 1956 р. і відома як 

Дартмутський семінар. Учасники семінару – Дж. Мак-Карті, М. Мінські, 

К. Шеннон, Н. Рочестер, А. Самуель, А. Ньюелл, Г. А. Саймон, Т. Мур, 

Р. Соломонов, О. Селфрідж – з-поміж інших, подискутували щодо питань 

можливостей і перспектив тогочасних комп’ютерів, способів опрацювання 

інформації (зокрема, й закодованої засобами природної мови), специфіку 

моделювання подій і ситуацій за допомогою комп’ютерних технологій і, що 

важливо, те, наскільки на комп’ютерах вдасться реалізувати процеси людського 

мислення, творчогой нешаблонного за суттю. Уже тоді науковці висловлювали 

оптимістичну думку, що: “Кожен аспект навчання чи будь-якої іншої 

властивості інтелекту може в принципі бути настільки точно описаний, що 

машина зможе його симулювати” [392]. Безумовно, й сьогодні знайдеться 

чимало скептиків, які вважатимуть, що за минулі понад шістдесят років 

науково-технічний розвиток нітрохи не підтвердив такої перспективи. 
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Зрештою, вона й досі не спростована. Хоча сучасні технології, безперечно, 

зробили її набагато осмисленішою, зрозумілішою і почасти ближчою. 

Сьогодні філософія штучного інтелекту є окремим напрямом досліджень 

на межі науки і філософії. Загалом її ідеї ґрунтовані на висновках математики, 

лінгвістики, нейронауки, кібернетики, комп’ютерної інженерії, логіки, етики 

тощо. В філософії штучного інтелекту досліджують питання розумної 

поведінки машин, а також тотожності людського і машинного інтелекту, 

вираження мислення людини у термінах комп’ютерної науки, можливості 

вирішення проблем, що постають перед людиною (зокрема й етичного 

характеру), за допомогою комп’ютерів й перспективи постання подібного роду 

проблем перед носіями штучного інтелекту. Проблематику цього напряму 

філософської думки слушно розглядати як складову філософії свідомості. 

Зрештою, саме так і учинив Д. Чалмерс, який вважав, що філософія свідомості 

вивчає питання самосвідомості, інтенціональності, сприйняття, метафізики 

свідомості, філософії когнітивістики, філософські аспекти науки свідомості 

(нейробіології, нейрофізики, нейропсихології тощо), штучного інтелекту [див.: 

238]. А от власне у філософії штучного інтелекту, на його думку, треба 

зосередитися на вивченні таких питань: 1. Чи можуть машини мислити? (тест 

Тюрінґа, аргументи Ґьоделя, китайська кімната, свідомість і інтелект машини); 

2. Обчислення і репрезентація (символи і символьні системи, комп’ютаційна 

семантика, імпліцитні/експліцитні правила і репрезентаціонізм, штучний 

інтелект без репрезентації); 3. Філософія коннективізму (коннективізм і 

композиціональність, репрезентація в коннективізмі, коннективізм і 

елімінативізм, дискусія між коннективістами і “класиками” (тобто 

репрезентативістами), субсимволічна комп’ютація, фундаментальні емпіричні 

питання філософії коннективізму; 4. Спеціальні теми в теорії штучного 

інтелекту (кіборги, трансгуманізм, кібернетика, динамічні системи, природа 

штучного інтелекту, проблема фреймів, методологія штучного інтелекту, 

робототехніка); 5. Комп’ютаціоналізм (комп’ютація і фізичні системи, 

аналогові і цифрові комп’ютації, комп’ютери, реалізація обчислень, 
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необчислювані процеси, панкомп’ютаціоналізм, квантова комп’ютація) [238]. 

Звісно, перелік цих тем не є вичерпним і з часом доповнюватиметься. 

Важливою відмінністю філософії штучного інтелекту від філософії свідомості у 

розумінні Д. Чалмерса є насамперед те, що в першій більше звертають увагу на 

синтаксичний аспект мови, а в другій – на її семантичний і прагматичний 

аспекти. Хоча, на мою думку, синтаксичний аспект мови загалом недоцільно 

досліджувати відмежовано від її семантичного і прагматичного аспектів, 

оскільки, якщо навіть йтиметься про формально-символьну реалізацію 

виражальних можливостей мови, то питання значення мовних виразів і їхнього 

контекстуального осмислення за таких епістемологічних умов щоразу будуть 

дуже важливими. 

Зрозуміло одне, в філософії штучного інтелекту мова стає способом 

змістового організування знань. Для моделювання структур мови спершу треба 

чітко ідентифікувати її складові. В результаті такого моделювання можна було 

б розробити системи накопичення інформації, які враховуватимуть процес 

перманентного збільшення кількості знань, випадки появи неточностей, 

суперечностей, помилок у знаннях, якими доведеться оперувати. До того ж, 

незважаючи на усю формальність, такі системи мають враховувати 

метафоричність, образність знань, їхню змінність і гнучкість. Треба розуміти, 

що інформація, яка закодована мовними символами, буває не лише явно 

(експліцитно) вираженою, а й неявною (імпліцитною). Між формальними 

системами і природною мовою наявні суттєві відмінності, що пов’язані з 

комунікативно-прагматичними аспектами мовлення. Їх чітко помітно на 

прикладі п’ятдесяти двох опозицій між науковою і поетичною комунікацією, на 

які вказав С. Маркус. Зокрема, серед них можна виокремити такі: раціональне – 

емоційне, поясниме – невимовне, загальне й універсальне значення – окреме й 

часткове значення, об’єктивне значення – суб’єктивне значення, багатство 

логічних засобів – багатство натяків і навіювань тощо [391, с. 83–84]. Все це 

вказує на унікальність вираження думок засобами природної мови і складність її 

формалізації. Особливо, зважаючи на специфіку мовлення, його наскрізь 
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діалогічний характер. Поетичне вираження знань дуже неоднозначне й 

полісемантичне. Крім того, багато смислів, виражених у поетичній формі, 

приховані. Втім, із набуттям досвіду комунікативно-прагматичні аспекти 

мовлення уже на рівні автоматизму стають невід’ємною складовою людської 

мовної здатності, а отже, й вони вірогідно можуть бути належно досліджені в 

межах формальних моделей. 

Як вважає Б. Городецький, підхід до мови з погляду комп’ютерного 

моделювання, а якщо точніше, – з позиції розвитку теорії моделей спілкування, 

“… продиктований нетерпимістю дальшого застою, який став очевидним у низці 

розділів теоретичного мовознавства. Зокрема, повторення думки про 

комун ікативну природу мови, мовлення, речення, висловлювання, значення і 

т. п. стало загальним місцем курсів загального мовознавства, монографій із 

природи мови і мовлення. Але повторення цієї тези протягом десятиліть ні на 

крок не зрушило вирішення задачі конструктивного моделювання 

комунікативного боку мовних явищ” [48, с. 13]. Ймовірно, зацікавлення 

комп’ютерним моделюванням у сфері лінгвістики було неминучим і зумовленим 

насамперед стрімким розвитком комп’ютерних наук, а не лише незадовільним 

станом науки про мову. 

Вагомих результатів у процесі моделювання мовленнєвої комунікації 

досягли засобами процедурної семантики, яку розробляв британський філософ і 

психолінгвіст Ф. Джонсон-Лерд [353, с. 243–265] (нар. 1936 р.). Ця семантика 

релевантна засадам теорії штучного інтелекту, тому що її засобами людську 

життєдіяльність трактують як систематичний процес оброблення інформації. 

Сутність такого оброблення полягає у тому, що інформація, поступивши в 

організм через органи перцепції, стає переробленим засобом оперування в 

мозку, який її систематизує, класифікує, зберігає і відтворює чи продукує на її 

підставі щось нове. Засобами процедурної семантики навіть розуміння 

інтерпретують як опис за допомогою програм. У такий спосіб забезпечують 

процес інформаційного переходу від наявних перцептивних даних до форм 

мислення і мовних знаків, оскільки зрозуміло, що, з одного боку, мова потребує 
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наявності слухового сприйняття, а з другого – згідно з гіпотезою лінгвістичної 

відносності, структури мови зумовлюють спосіб мислення. Дж. Міллер і 

Ф. Джонсон-Лерд зауважили, що особливістю дієслів, які позначають рух, в 

англійській мові є наявність перцептивної природи деяких спільних 

семантичних компонентів цих дієслів, що стосувалися, зокрема, руху, 

швидкості, напряму. У зв’язку з цим вони й вважали, що “когнітивна структура, 

що зв’язувала ці дієслова між собою, відображає базові механізми, які 

здійснюють сприйняття руху” [397, с. VI]. Загалом зв’язок мови і сприйняттів 

спричинений внутрішньою концептуальною структурою людського мислення, 

яка, зокрема, й визначає специфіку каузальних і просторово-часових відношень 

між предметами, явищами і процесами навколишньої дійсності, що їх сприймає 

й осмислює людина. Дж. Міллер і Ф. Джонсон-Лерд обґрунтовували думку, що 

в процесі опису сприйняття світу засобами мови доцільно використати низку 

психологічних предикатів, які можна записати з відповідним роз’ясненням у 

такий спосіб: perceive (person, x) – людина сприймає об’єкт перцепції х, intend 

(person, x) – людина має намір досягти мети х, remember (person, x) – людина 

пам’ятає х, який є фрагментом змісту пам’яті; know (person, x) – людина знає 

факт х; feel (person, x) – людина відчуває емоцію х [див.: 397, с. 115]. На 

підставі засобів такого роду предикації оперують вже не даними перцепції, а 

переходять на вищий, концептуальний, рівень і оперують концептами. А їх (ці 

концепти) не буде складно зробити частиною певної формалізованої мови, 

наприклад, мови програмування, внаслідок чого в символьній формі будуть 

виражені елементи когнітивно-мисленнєвої сфери людського буття. 

Підхід процедурної семантики має свої особливості, про які Е. Саарінен 

міркував так: “Треба звернути увагу на психологічну орієнтацію цього підходу. 

З самого початку припусти́мо, що вирішальні семантичні фактори – це 

концептуальна структура та механізми функціонування людської свідомості. 

Прихильник теоретико-модельної семантики з цим, звичайно, ніколи не 

погодиться, – і це має вияв не тільки у відповідній цій позиції семантичній 

теорії, а й у виборі релевантних “дотеоретичних” фактів” [122, с. 129]. Звісно, 
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можна по-різному підходити до першопринципів, на яких виформувана певна 

семантична теорія. Щоправда, у кожному разі матиме значення саме результат, 

якого досягають, пояснюючи природу того чи іншого феномену на підставі 

ґрунтовно розробленої наукової методології. 

Ф. Джонсон-Лерд як один із творців когнітивної психології, що стала 

альтернативою генеративно-трансформаційній граматиці Н. Хомського, 

розвиваючи свою теорію, припускає, що щоразу коли чують деяку систему 

висловлювань, кожне з яких має певне значення, то вибудовують скорочену 

модель почутого. Така модель не обов’язково має бути набором фраз, а може 

бути й послідовністю образів. У процесі побудови моделі важливо, щоб були 

враховані просторово-часові відношення. Коли ж відтворюють цей текст згодом 

у пам’яті, то апелюють якраз до цієї моделі, реконструюючи її. Якщо, 

наприклад, мають намір зрозуміти наявні просторові відношення між 

предметами, то саме розуміння включає дві стадії. Перша стадія забезпечує 

утворення пропозиціональної репрезентації, тобто особа чує певний текст і 

намагаємося його повторити. Така ідея сумісна з міркуванням про те, що 

процес утворення висловлювань відбувається завдяки наявності деякої 

ментальної мови (мови думки). Багатство виражальних засобів цієї мови мало б 

бути достатнім для фіксування всіх виражальних можливостей розмовної 

(природної) мови. А от на другій стадії розуміння будують деяку ментальну 

модель, для чого за основу беруть пропозиціональну репрезентацію. Така 

ментальна модель має якомога чіткіше репрезентувати наявний стан справ. 

Отже, якщо мають намір встановити смисл певного висловлювання, то 

насамперед важливо чітко співвіднести його пропозиціональну репрезентацію з 

цією моделлю. Смисл висловлювання залежить також від рівня наших знань 

про предмети, явища і процеси навколишнього світу. На підставі наявності 

ментальних моделей у свідомості відбувається розуміння, уможливлюється 

логічне мислення [дет. див.: 353, с. 182–265]. 

Ментальні моделі, як вважає Ф. Джонсон-Лерд, можуть бути двох видів – 

фізичні (репрезентують феномени довколишнього світу) і концептуальні 
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(репрезентують феномени й відношення абстрактної природи). Серед фізичних 

моделей бувають реляційні, просторові, часові, кінематичні (враховують 

темпоральний компонент), динамічні (враховують темпоральний і каузальний 

компоненти), образи, а серед концептуальних – одновалентні (стосуються 

окремих об’єктів чи їхніх властивостей), реляційні, метамовні (стосуються 

мовно-дискурсивного аналізу суті самої мови, дискурсу) і теоретико-множинні 

(стосуються символів, які вживають на позначення множин) [353, с. 422–447]. 

Ментальні моделі мають важливе значення в теорії розуміння. 

Ф. Джонсон-Лерд вважає, що ця теорія ґрунтована на таких п’яти положеннях: 

“1. Процеси, за допомогою яких ми розуміємо вигаданий дискурс за суттю не 

відрізняються від тих, що настають у разі істинних тверджень… 2. Розуміючи 

дискурс, створюють його єдину ментальну модель … 3. Інтерпретація дискурсу 

залежить як від моделі, так і від процесів, що її будують, розширюють, 

переглядають та оцінюють… 4. Процеси, що будують, розширюють, оцінюють 

і переглядають ментальні моделі, на відміну від інтерпретаційних функцій у 

теоретико-модельній семантиці, не можна трактувати абстрактно… 5. Дискурс 

істинний, якщо він має принаймні одну ментальну модель, що задовольняє його 

умовам істинності, яку можна вбудувати в модель, відповідну цьому світові” 

[353, с. 246–247]. 

Можемо зробити висновок, що коли вдається перетворити набір 

пропозицій у ментальні моделі, то в такий спосіб виникає розуміння смислу 

дискурсу. Формулюючи ментальну модель, з огляду на специфіку 

комп’ютерного програмування, розробленого для аналізу природної мови 

насамперед важливо звернути увагу на процедурні моменти. Досліджуючи 

відношення мови і світу, у такий спосіб вивчають особливості процедур, які 

визначають контекстуальну доцільність того чи іншого слова. Зрозуміло, що в 

різних контекстах мовні вирази набуватимуть різних значень, оскільки їх 

можна вжити метафорично, іронічно, із запитальною чи окличними 

інтонаціями тощо. Тому процес ідентифікації значень мовних виразів 

Ф. Джонсон-Лерд розпочинає із встановлення того, яку процедуру доцільно 
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застосували при побудові певної ментальної моделі, й виокремлює такі сім 

абстрактних процедур: 

1. Процедура побудови нової ментальної моделі для інформації, що 

незафіксована в попередній моделі. Щоправда, треба зауважити, що ця модель, 

на мою думку, має хоча б асоціативно узгоджуватися з певними уже наявними 

моделями, інакше просто не виникне розуміння, оскільки не буде точок 

переходу від однієї моделі до іншої. 

2. Процедура, на підставі якої можна було б додати до певної моделі нові 

сутності, властивості чи відношення за умови, що в певному твердженні 

згадана уже наявна в цій моделі сутність. Таку процедуру має виконувати і 

комп’ютер, адже йдеться про однопорядкові величини, які ми й замінюємо одні 

одними в нашій ментальній моделі. 

3. Процедура, що поєднує дві і більше моделей між собою, виконувана у 

тому разі, коли в певному твердженні встановлено зв’язок між сутностями, які 

входять до складу цих моделей. Тобто мовні засоби можуть значною мірою 

коригувати наші ментальні моделі. Втім, незрозуміло, як саме поєднати 

ментальні моделі, якщо у відповідних їм висловлюваннях йтиметься про 

взаємовиключні чи суперечливі одна одній сутності. Доречно припустити, що 

за таких умов у процесі програмування треба обов’язково послуговуватися 

даними параконсистентних логік. 

4. Процедура перевірки, яку застосовують у тому разі, коли треба 

з’ясувати, чи будуть виконувані в певній моделі властивості і відношення для 

згаданих у висловлюванні сутностей, що уже репрезентовані в цій моделі. Але 

за цих умов треба чітко розмежовувати класи сутностей, властивостей і 

відношень. Іноді відношення можна витлумачити як єдині властивості 

предметів, наприклад, у разі співвідносних понять, якими є полярні категорії 

(праве – ліве, суб’єкт – об’єкт, форма – зміст і т. д.). Дещо пояснити суть можна 

було б на підставі п’ятої процедури. 

5. Процедура, за допомогою якої до моделі додають описані в твердженні 

властивості чи відношення. 
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6. Процедура, яка сприяє тому, щоб не відбувалося дублювання 

інформації в різних моделях. Наприклад, якщо на підставі верифікації 

встановлено, що певне висловлювання є істинним, то треба перевірити, чи не 

можна його вивести з інших висловлювань. Якщо так, то й окрему модель для 

нього розробляти не доцільно. 

7. Процедура, на підставі якої перевіряють, чи хибне твердження в межах 

поточної моделі можна перетворити на істинне, рекурсивно модифікувавши 

модель у спосіб, узгоджений з попередніми твердженнями. Якщо цього зробити 

не можна, то твердження суперечитиме попереднім [353, с. 249–250]. 

Загалом ці процедури мали б стати підґрунтям для створення 

комп’ютерних програм, які б уже не на абстрактному, а на конкретному рівні 

оперували потрібною інформацією. Сам Ф. Джонсон-Лерд на підставі цих 

процедур мав намір розробити програму орієнтування в просторі, яка б давала 

змогу розрізняти, де праве, а де – ліве [353, с. 250–257]. Насамперед у процесі 

побудови такої програми треба вибудувати структуру на основі фіксованої 

точки, що була б центром системи координат, довкола якої, застосувавши 

відповідні формальні вказівки, можна було визначити праву і ліву сторони, 

тобто задати програмну семантику. Якщо б у процесі реалізації цієї програми 

виникав певний термін, до того не включений у ментальну модель, то на основі 

засобів програми мала б бути вибудувана нова структура, а самі ментальні 

моделі мали б бути зіставленими між собою. Однією зі складностей реалізації 

семантичних аспектів подібного роду програмування є проблема значень 

висловлювань, оскільки при формуванні відповідних їм ментальних моделей 

треба зважати, зокрема, на попередні знання (пресупозиції), внутрішній світ 

мовців (їхні наміри, прагнення, інтереси), способи виконання дії, наявність 

каузальних відношень між елементами моделі. За потреби значення ключових 

понять, які становлять ядро моделі, можна змінити за допомогою введення 

оператора заперечення, долучення до значення дієслова інструментального 

компонента, інкорпорування об’єктів дії тощо [397, с. 666–667]. 
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Зауважимо, що дослідження Ф. Джонсон-Лерда були не єдиними у сфері 

вивчення семантичних і прагматичних аспектів кодування інформації 

(програмування). У 70–80-х роках XX ст. науковці розробили низку програм, 

які “вміли орієнтуватися” в інших предметних сферах. Наприклад, Т. Віноґрад 

[546] у 1972 р. розробив комп’ютерну експертну систему SHRDLU, що “знала” 

значення багатьох слів англійської мови й могла відповідати на запитання, 

пов’язані з розміщеними на столі кубиками. Зокрема, на запитання “Скільки 

блоків не в ящику?” комп’ютер, послуговуючись SHRDLU, відповідав 

“Чотири”, а на запитання “Чим підтримується піраміда?” давав відповідь – 

“Скринькою”. Також SHRDLU була здатна розрізняти кольори і планувати 

виконання команди. Т. Віноґрад добре розумів, що “для того, щоб написати 

комп’ютерну програму, яка розуміє природну мову, ми маємо розуміти, якою є 

мова і як вона працює. Її треба розглядати не як набір математичних правил і 

символів, а як систему, призначену для передання думок від мовця до слухача... 

Комунікацію між ними можна розглянути як процес перекладу структур 

"понять" у свідомості мовця на ряд звуків чи написаних знаків, й навпаки, 

перетворення їх на поняття в свідомості слухача” [545, с. 18]. 

Звісно, аналіз теоретичних аспектів реалізації певної проблеми, вірогідно, 

не настільки складний, як їхнє практичне втілення. Річ у тім, що на рівні 

синтаксису програми навдивовижу складно задати семантику і прагматику 

мови, врахувати соціально-комунікативні аспекти мовлення з огляду на уже 

наявну й таку, що ще може виникнути у пам’яті комп’ютера, інформацію, а 

також зважаючи на передумови, специфіку і мету самої комунікації. Завдяки 

врахуванню всіх цих моментів є визначеним людське розуміння, загалом 

осмислення й усвідомлення людиною сприйнятої інформації. Комп’ютеру ці 

здібності, що притаманні людям як носіям природної мови, аж ніяк недоступні 

на сучасному етапі розвитку науки і техніки. В зв’язку з цим у процесі 

програмування доводиться використовувати, що є – тобто лише те, що можна 

задати символьно. 
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Ще однією цікавою програмою свого часу був STRIPS – автоматичний 

планувальник для програмування поведінки робота Шекі, здатного 

переміщувати предмети через множину приміщень. Особливістю поведінки 

цього типу програм, який розробили 1971 року Р. Файкс і Н. Нілсон [296], є те, 

що вони не повністю запрограмовані заздалегідь. Такі програми безпосередньо 

обробляють інформацію, що надходить з простору, і приймають рішення, як 

поводитися у певній ситуації. Вони аналізують не стільки слова, як ту 

інформацію, що перебуває навкруги, й, звісно, містить визначені смисли, 

відкриті до кодування. 

А от теоретик штучного інтелекту й когнітивний психолог Р. Шенк (нар. 

1946 р.) у 80-х роках розробляв систему, яка б могла розуміти розповіді [470]. 

Він вважав, що підставою визнання правильного розуміння програмою 

заданого тексту можуть бути її відповіді на поставлені щодо нього запитання. 

Звісно, треба взяти до уваги різноманіття типів запитань. В. Ленерт [див.: 371], 

досліджуючи особливості запропонованої Р. Шенком системи SAM, 

проаналізувала такі типи запитань (і відповідей на них): 

1. Залежно від мети комунікації: довідкові запитання й інформативні 

відповіді (Котра година? – Двадцять п’ять хвилин по третій); запитання-

прохання і відповіді-дії (Чи не могли б ви передати сіль? Після цього адресат 

передає сіль); ввічливі запитання і ввічливі відповіді (Як ви себе почуваєте? – 

Дякую, добре); стратегічні запитання і стратегічні відповіді (Хто сказав тобі, 

що ти можеш тут бути? – А хто сказав, що не можу?). Особливість цього 

типу запитань і відповідей полягає насамперед у тому, що вони містять певну 

неочевидну, але стратегічну, інформацію, яку треба зрозуміти і правильно на 

неї відреагувати). 

2. Залежно від лексичних характеристик запитання бувають: 

квантифікаційні (Якої вона довжини?, Як часто це відбувається?); запитання-

можливості (Як вам вдалося це купити, адже ви не маєте грошей?); 

інструментальні (Як вам вдалося сюди добратися?); каузально-антецедентні 

(Як це трапилося?); процедурні (Як ви це зробили?). 
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Отже, кожен із типів запитань залежно від лексичних характеристик 

може містити запитання, що починаються зі слова як. Даючи відповідь, треба 

зважати на те, який саме тип запитання поставлено. Але й у цьому разі 

обов’язково треба враховувати контекст ситуації, можливість віднесення 

одного й того самого запитання до різних типів тощо. 

Задля репрезентації значень висловлювань природної мови Р. Шенк 

вдався до понятійних структур, про що висловився так: “Застосування буде 

цілком простим, якщо певне слово у висловлюванні прямо вказуватиме, що 

перед нами актуалізація великої поняттєвої структури” [469, с. 322]. І справді, 

вживання, наприклад, слова “викрадення” уже приблизно вказує перелік 

потенційно вірогідних сценаріїв того, що трапилося. Ймовірно, що викрадення 

здійснили якісь злочинці, у них був заручник, вони могли вимагати викуп, явно 

порушували закон, діяли ризиковано, й, можливо, заручник чи якась інша особа, 

що стала свідком цієї події, чинили опір [див.: 469, с. 322]. Нам достеменно 

невідомо, чи було саме так насправді, тому що знання, якими ми оперуємо, без 

сумніву, неповні й неточні. Щоправда, у логіці уже давно розроблені методи 

оперування з такого роду знанням – наприклад, немонотонна логіка 

(модифікація абстрактної епістемічної логіки щодо проблеми зміни знань), 

основи якої у 80-х роках XX ст. сформували Дж. Мак-Карті, Р. Рейтер, Д. Мак-

Дермотт, Дж. Дойл та ін. У ній ураховано можливість зміни сукупності правил 

виведення за умови, що додана нова інформація (нові засновки). На підставі цієї 

логіки можна вибудовувати динамічні структури, що враховують перманентні 

зміни ментальних моделей [дет. див.: 129, с. 452–476]. 

Окрім немонотонної логіки, сьогодні активно розвивають і так звану 

логіку перегляду переконань (чи то пак, зміни переконань, динаміки 

переконань). Знання основ цієї логіки, пов’язаної з філософською рефлексією 

про сутність і природу людських знань (інформації, переконань, фактів тощо), 

передусім можна застосувати у сфері комп’ютерних наук, зокрема під час роботи 

з базами даних, які треба постійно оновлювати. Сьогодні найвідомішими 

логічними концепціями, які дають змогу досліджувати динаміку зміни 
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переконань, є AGM і DDL. Абревіатура AGM – це скорочення від перших літер 

у прізвищах її розробників – К. Алчуррона, П. Герденфорса та Д. Макінсона 

[192]. Основу моделі AGM складає набір речень, за допомогою яких фіксують 

найзагальніші і найсуттєвіші поточні переконання. Визначальними 

пізнавальними операціями в цій моделі є розширення, скорочення і перегляд. 

Завдяки успішно проведеній операції розширення в новоутвореній моделі нові 

знання поєднують з уже наявними. Використовуючи операцію скорочення, 

навпаки, із певної моделі вилучають переконання, що повторюють уже наявну 

інформацію і є просто зайвими для пояснення тих чи інших тверджень. Якщо ж 

певну модель треба підкоригувати – додати до неї нову інформацію чи 

перевірити її на контрадикторність й після того вилучити (у разі потреби) – то 

для цього застосовують операцію перегляду. 

Підхід AGM, згідно з Н. Козаченко, критикують через “(1) статичність і 

однозначність функціонального подання операторів зміни … (2) використання 

метамови, що не дає можливості повністю формалізувати цю концепцію” [78, 

с. 377–378]. Для усунення недоліків AGM моделі (особливо на синтаксичному 

рівні в питанні опису зміни знань) К. Сеґерберґ [489] розробив динамічну 

доксатичну логіку (DDL). Використовуючи ідеї семантики можливих світів, у 

DDL ураховують змінність знань під впливом різних факторів – 

інтерсуб’єктивної комунікації (як вербальної, так і невербальної), на характер 

якої частково впливають ще й сторонні особи (громадськість), появи нових 

знань, що по-новому детермінуватимуть розуміння поточного стану справ. 

Динамічна доксатична логіка визначила основу динамічної епістемічної 

логіки, відомої як DEL (англ. Dynamic Epistemic Logic) [529]. Її розробники 

особливу увагу звертають на аналіз поняття інформації, що дуже важливе для 

всього комплексу науково-філософських теорій, які вивчають природу окремих 

аспектів інформації, а саме: “… епістемології, філософії науки, теорії 

ймовірності, статистики, теорії ігор, інформаційної теорії, ситуативної теорії, 

комп’ютерних наук і штучного інтелекту” [529, с. 5]. З методологічного 

погляду в DEL наявне розрізнення знань (інформації, в якій достеменно 
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впевнені) і переконань (інформації, в якій особа впевнена, але розуміє, що під 

впливом нових фактів, може її переглянути). Одразу ж важливо наголосити на 

тому, що такий поділ дещо умовний, адже і ті висловлювання, в яких, як 

вважали раніше, зафіксовані наші знання, не є безсумнівними. Тому 

американський мислитель Е. Ґетьє [51] (нар. 1927 р.), на честь якого й названо 

відому епістемологічну трудність (проблему Ґетьє), й доводив, що у певних 

випадках обґрунтовані й істинні переконання не можна вважати знанням. 

Інакше кажучи, особа навіть на підставі вагомих доказів помилково розумітиме 

істинність певного твердження, хоча воно дійсно буде істинним. 

Отже, перед теорією штучного інтелекту постає чимало проблем 

філософського штибу, які пов’язані з символьним вираженням знань, 

осмисленням тексту, розумінням сприйнятої інформацїі. Завдяки розвитку 

наукової теорії синтаксис формальних моделей стає щоразу гнучкішим і 

пристосованішим до вираження різноманітних семантико-прагматичних 

аспектів мови (смислу повідомлень, контекстуальної зумовленості значень 

мовних виразів тощо). Ба більше, на його основі стає простіше виразити 

способи здобуття нової інформації, процеси запам’ятовування й логічного 

мислення, а також зімітувати розумову діяльність людини. Тому, як 

зауважував М. Селфрідж, не випадково, що “інтерфейси, які забезпечують 

звернення до комп’ютерів природною мовою, мають бути готові до значної 

варіативності вхідних повідомлень, які надходять у систему з реального 

зовнішнього світу” [490, с. 89]. Щоправда, багато дослідників (зокрема 

Дж. Серль [128; 477]), погляди яких будуть проаналізовані далі, переконані, 

що, яким би досконало розробленим не був синтаксис мови, це все одно в 

жодному разі не вирішить проблему осмислення і розуміння інформації на 

формальному рівні [див. також: 146]. 
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4.2. Розуміння: комп’ютаціоналістський і коннективістський підходи 

 

Вміння точно фіксувати смисли понять засобами мови і близько не 

гарантує можливості їхнього розуміння носієм штучного інтелекту. Але саме 

розуміння є однією з визначальних людських здатностей, завдяки якій 

осмислюють нову інформацію в контексті засвоєних раніше знань. Як засвідчив 

розвиток науки і філософії, дослідження проблеми розуміння дасть змогу 

прояснити природу людської поведінки й свідомої діяльності, а також 

сприятиме успішному симулюванню, або ж навіть відтворенню мисленнєвих 

процесів машинами, як-от запрограмованими роботами. І якщо вже перші 

штучно сконструйовані пристрої (та ж паскаліна – механічний калькулятор, 

винайдений ще Б. Паскалем) були ефективним засобом для здійснення 

обчислювальних операцій, які невдовзі стали перевершувати за рівнем 

швидкості, точності і складності мисленнєві можливості людини, її розсудкову 

діяльність, то у випадку зі здатністю до створення абстракцій, конструювання 

аналогів людського розуму навіть сьогодні виникають чималі труднощі. Це 

підтверджує і той факт, що й дотепер жоден із носіїв штучного інтелекту не 

пройшов тест, запропонований у статті “Обчислювальні машини й інтелект” 

[524] (1950) А. Тюрінґом, навіть попри спроби його оптимізації у зв’язку з 

виявленими недоліками. 

Як відомо, теоретичні передумови становлення обчислювальної техніки 

заклали у першій половині ХХ ст., чому особливо посприяв поступ у сфері 

математичної логіки. Наприклад, А. Черч [247] і А. Тюрінґ [525] незалежно 

один від одного сформулювали відому тезу, надалі названу “тезою Черча-

Тюрінґа”, згідно з якою будь-яка алгоритмічно-обчислювальна функція (за 

деякий скінченний проміжок часу на основі попередніх даних) є рекурсивно 

обчислювальною функцією. Інакше кажучи, у цій тезі стверджено, що будь-яку 

інтуїтивно-обчислювальну функцію можна вирахувати на машині Тюрінґа 

(абстрактній обчислювальній машині, що становить собою безкінечну в обидва 

боки стрічку з комірками для занесення певної інформації), яка є праобразом 
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сучасних комп’ютерів. Зважаючи на те, що ця теза містить поняття інтуїтивно-

обчислювальної функції, то застосувати для неї строгу формалізацію не 

вдасться, що й не важливо. У цьому контексті має значення тільки те, що будь-

які задачі, які коректно редуковані до множини вхідних даних, можна вирішити 

за допомогою математичних операцій. 

Звичайно, на рівні практичної реалізації ідей комп’ютерних обчислень 

кількість кроків, необхідних для вирішення поставленої задачі, завжди має бути 

скінченною. У зв’язку з цим машина Тюрінґа є не більше, ніж теоретичною 

абстракцією. Проте, оскільки можливість її побудови доведена, то виникає 

запитання, чи можливо з її допомогою вирішити задачу симулювання мислення 

людини настільки якісно, що стороння особа уже не буде здатна розрізнити 

людину від машини. Якщо це коли-небудь трапиться, то, як переконував 

А. Тюрінґ, доведеться визнати, що машина наділена штучним інтелектом. 

Обґрунтування цієї ідеї визначає суть тесту Тюрінґа. Маючи намір відповісти 

на запитання “Чи може машина мислити?”, А. Тюрінґ конкретизував його на 

прикладі модифікованого варіанта запропонованої ним самим “гри в імітацію” 

[524, с. 433]. За правилами цієї гри особа-екзаменатор задає запитання двом 

невідомим їй співрозмовникам – людині і комп’ютеру, й через контрольовані 

проміжки часу отримує від них відповіді. (Ідея контролю часу була 

необхідною, оскільки спершу комп’ютер міг давати відповідь набагато 

повільніше, ніж люди. Тепер цієї вимоги необхідно дотримуватись із прямо 

протилежних міркувань, адже комп’ютери, навпаки, відповідатимуть набагато 

швидше за нас). Завдання обох відповідачів полягає в тому, щоб особа-

екзаменатор визнала людиною саме його. Якщо комп’ютеру вдасться це 

зробити, то доведеться визнати, що він склав запропонований тест, а отже, 

може мислити. 

Цей тест дуже наглядний і нетривіальний, а тому його поява спричинила 

тривала дискусію, в які багато-хто висловився критично. І це попри те, що уже 

сам А. Тюрінґ одразу вказав на потенційні закиди з боку науковців і спробував 

на них відповісти. Серед основних критичних застережень він виокремив такі: 
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1) теологічне заперечення, пов’язане з тим, що людина має безсмертну душу, 

однією з функцій якої і є мислення. Щоправда, А. Тюрінґ закликав передусім 

апелювати в аргументації до фактичних знань, підтверджених сучасною 

наукою [524, с. 443–444]; 2) заперечення “голів у піску”, згідно з яким наявність 

мислення у машин може спричинити жахливі наслідки. Тому мабуть взагалі не 

варто вивчати ці питання й у такий спосіб уберегтися від настання небажаної 

реальності. Врешті-решт, зайва обережність не завадить, але навряд чи можна 

зупинити науково-технічний прогрес [524, с. 444]; 3) математичне 

заперечення, яке чітко доводить, що можливості формалізації обмежені 

(теореми Ґьоделя про неповноту). Зважаючи на це, й комп’ютери обмежені в 

можливості вирішувати певні задачі. Але чи не є обмеженими й можливості 

людського мислення? Цим, безумовно, ніяк не знехтувати [524, с. 444–445]; 

4) аргумент від свідомості, згідно з яким, якщо коротко, навряд чи машини 

будуть здатні переживати емоції, почуття тощо. Як вважав А. Тюрінґ, якщо не 

вдаватися у крайнощі соліпсизму, і якщо розробити машину, яка вправно 

відповідатиме на запитання, то ще до того часу, коли вдасться розгадати всі 

таємниці свідомості, проблема розумних машин буде вирішена [524, с. 445–447]; 

5) аргументи від різноманітних неспроможностей, котрі поєднані загальною 

ідеєю: комп’ютер не зможе виконати Х (наприклад, бути добрим, 

винахідливим, мати почуття гумору, думати про себе і т. д.). А. Тюрінґ був 

переконаний, що наразі цього не трапляється у зв’язку з тим, що машини 

недостатньо функціонально розвинуті. До того ж, подібного роду 

антропологічні характеристики є лише нашими інтерпретаціями. Уже в той час – 

у середині ХХ ст. – нічого не заважало сказати, що людина дружня до машини 

чи, навпаки, машина – до людини [524, с. 447–450]; 6) заперечення леді 

Лавлейс, яка на прикладі машини Беббіджа припускала, що штучні пристрої не 

створять нічого нового, а тільки те, що люди їй накажуть робити. Втім, і в 

цьому разі, очевидно, не буде складно припустити, що одного разу люди 

накажуть цій машині мислити самостійно [524, с. 450–451]; 7) аргумент від 

неперервності нервової системи, згідно з яким природа нервової системи 
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неперервна, а цифрового комп’ютера – дискретна. Але знову ж таки, і цей 

аргумент можна обійти, якщо припустити, що за дуже малих величин цього 

просто не буде помітно [524, с. 451–452]; 8) аргумент від неформальної 

поведінки, тобто поведінки, що не запрограмована заздалегідь. Така поведінка 

властива людині, але аж ніяк не машині. Щоправда, якщо машині задати якусь 

формулу, що генеруватиме відповіді за дуже складним алгоритмом, який 

сторонній особі буде практично не до снаги вичислити, то поведінка машини з 

усіма помилками і на перший погляд нелогічностями буде дуже навіть 

непередбачуваною і неформальною [524, с. 452–453]; 9) аргумент від 

екстрасенсорного сприйняття, тобто телепатії, яснобачення, передбачення, 

телекінезу. А. Тюрінґ вважав, що цей аргумент є чи не найсильнішим. 

Заперечувати ці явища недоцільно, а бути переконаним, що комп’ютер здатен 

ними володіти – нерозумно. Хоча іноді буває так, що комп’ютер методом 

генерування випадкових чисел зміг би наблизитися у відсотковому відношенні 

до вгадувань думок екстрасенсами, а якщо б вдалося краще зрозуміти природу 

психокінетичної енергії екзаменатора і зробити її одним з факторів, що впливає 

на процес роботи комп’ютера, то цілком ймовірно, що б і комп’ютер свої 

формальні обчислення робив з екстрасенсорною точністю [524, с. 453–454]. 

Незважаючи на наведені А. Тюрінґом контраргументи, деякі з 

дослідників схильні вважати, що цьому британському науковцеві не вдалося 

досягти поставлених завдань. Наприклад, В. Ладов стверджував, що “…Тюрінґ, 

очевидно, прагнув більшого. Він прагнув припинити суперечки про сутність 

розуму, маючи на увазі, що його тест даватиме можливість фіксувати розумну 

поведінка у такий спосіб, щоб не поставало питання про основні 

характеристики розумності як такої, щоб не відповідати на запитання: “Що 

вважати розумним?” Щодо такого повороту проблеми, то необхідно 

усвідомити, що його проект зазнав невдачі” [88, с. 27]. Ця невдача значною 

мірою пов’язана з т. зв. “інтервалом Тюрінґа” [див.: 101], що визначає 

специфіку поставлених комп’ютеру запитань. У процесі формулювання цих 

запитань люди відштовхуються від рівня їхніх уявлень про розумність. 
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Наприклад, якщо розумним буде визнано вміння додавати числа, то, очевидно, 

у такому разі машину доведеться визнати розумною. А якщо проявом розумної 

поведінки визнати здатність розпізнавати предмети, то машина успішно зможе 

впоратися і з цим завданням. Щоправда, якщо все-таки розширити наші 

уявлення про розумність, то машині, наприклад, буде складно самостійно 

приймати рішення, врятувати саму себе чи усвідомити свою значущість у 

процесі проведення наукових досліджень. 

А втім, А. Тюрінґ був твердо переконаний у тому, що колись 

комп’ютерам вдасться пройти запропонований ним тест і нам нічого не 

залишиться, як визнати їх розумними істотами. Не втрачають надії й інші 

науковці, які, починаючи з 1991 р., щорічно отримують премію Г. Льобнера за 

кращі комп’ютерні програми з проходження тесту Тюрінґа [385]. Хоча ще 

жодна з розроблених ними програм його не пройшла, але за оптимістичними 

підрахунками уже в 20-х роках XXI ст. це може статися. Треба зауважити, що 

дуже часто, щоб навчити машину чинити як людина, її вчать не цілком 

практичних речей – помилятися, бути менш розумною тощо. Якщо ж ще 

вдасться навчити машину виражати людські емоції на кшталт радості і жалю, 

обрáз чи співчуття, імітувати її поведінку, то можна буде стверджувати, що 

вони пройшли повний тест Тюрінґа, який запропонував С. Гарнад [327]. У 

такому разі комп’ютер зможе пройти і зворотний тест Тюрінґа – коли уже 

машина виступатиме в ролі екзаменатора й визначатиме, ким є її співрозмовник – 

людиною чи іншим комп’ютером. Як наслідок, можна було б розвінчати 

згадуване А. Тюрінґом скептичне застереження з Лістерської промови 

професора Джеферсона: “Допоки машина не напише сонет або концерт під 

впливом власних думок і почуттів, а не внаслідок випадкового поєднання 

символів, ми не зможемо погодитися з ототожненням машини з мозком. Жоден 

механізм не може відчути (а не просто штучно сигналізувати, використовуючи 

якийсь простий пристрій) задоволення від досягнень, смутку від того, що 

поплавилися його клапани, пожвавитися від похвали, засмутитися через власні 

помилки…” [524, с. 445–446]. Доречно зауважити, що, дотримуючись 
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запропонованої А. Тюрінґом логіки, доцільно все ж таки відрізняти мисленнєву 

діяльність від перцепції, внутрішніх відчуттів і переживань. 

Чимало не вирішуваних наразі труднощів виникає й у процесі самого 

програмування. Американський мислитель Г. Дрейфус для доведення 

нездійсненності задуму реалізування на практиці теоретичної ідеї штучного 

інтелекту у зв’язку з неоднорідністю людського мислення у книзі “Чого не 

можуть обчислювальні машини: критика штучного розуму” (1972) виокремив 

такі чотири типи розумової діяльності: асоціативну, просту й складну 

формальні і неформальну [284, с. 204]. 

Асоціативна розумова діяльність незалежна від смислу і ситуації, 

оскільки є вроджена або набута у процесі повторень. Щоб її запрограмувати, 

необхідно розробити дерево рішень, пошук за списками й порівняння зі 

зразком. У разі простої формальної розумової діяльності смисл незалежний від 

ситуації і може бути чітко зафіксований. Така розумова діяльність, ймовірно, 

комбінаторна за суттю. Для її програмування достатньо просто розробити 

правильний алгоритм, опанування якого відбувається завдяки навчанню 

правил. Якщо ж розумова діяльність є складно формальною, то смисл 

залежатиме тільки від внутрішнього контексту й не залежатиме від контексту 

зовнішнього. Навчання такої розумової діяльності відбувається у спосіб 

навчання правил чи у процесі виконання практичних дій. Запрограмувати її 

дуже непросто, оскільки у цьому випадку треба розробляти евристичні 

програми. А все тому, що такий тип розумової діяльності застосовують при 

вирішенні складних комбінаторних задач, як-от планування, аналізу шляхів у 

лабіринті, доведення всіляких теорем чи розпізнавання складних образів за 

наявності шуму. Якщо ж йдеться про неформальну розумову діяльність, то 

смисли стають контекстуально залежними і їх зрозуміти дуже непросто. Лише у 

процесі вирішнення конкретних задач-прикладів можна в загальних рисах 

навчитися мислити неформально. Таке вміння застосовують для розгадування 

загадок, у яких ситуацію описують в алегоричній формі; в задачах, розв’язок 

яких ґрунтований на застосуванні інтуїції, осяянні, здогаді, інсайті; коли треба 
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перекласти текст з однієї мови на іншу, причому врахувавши його 

контекстуальність; коли важливо ідентифікувати модифіковані, спотворені 

образи. Таку розумову діяльність навряд чи можна запрограмувати. Як відомо, 

навіть у наш час, через майже півстоліття після цих міркувань Г. Дрейфуса, 

переклади з однієї мови на іншу (за умови, що їхня граматика суттєво 

відрізняється) досі недосконалі й годі сподіватися, що у найближчому 

майбутньому комп’ютери зможуть пройти тест CAPTCHA (від. англ. 

Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart – 

повністю автоматизований, публічний тест Тюрінґа для розпізнавання людей і 

машин). Завдяки цьому тесту на основі викривлених, спотворених символів 

дуже легко визначити, хто є користувачем комп’ютера: людина чи комп’ютер 

(машина). Для людини пройти цей тест нескладно, а от для комп’ютера – 

практично непосильно. 

Найвідомішим критиком тесту Тюрінґа у 80-х роках ХХ ст. став 

американський мислитель Дж. Серль, який запропонував один із 

найдискусійніших уже багато років мисленнєвих експериментів “Китайська 

кімната” [128]. Мета цього експерименту полягає у доведенні того, що машина 

не може мислити як людина, й найголовніше – не може розуміти 

(усвідомлювати), що з нею відбувається, чи то пак, сприймати себе як певну 

самість. Інакше кажучи, Дж. Серль мав намір обґрунтовано довести, що 

машини здатні володіти лише слабким штучним інтелектом (маніпулювати 

символами, імітуючи людську інтелектуальну діяльність), але аж ніяк не 

сильним (когнітивними станами, свідомістю). Міркуючи про тест Тюрінґа, 

Дж. Серль насамперед звернув увагу на таке: “Питання полягає не в тому, чи 

можуть машини мислити, або, чи може артефакт мислити, а в тому, чи може 

мислити цифровий комп’ютер?” [479, с. 36]. Згідно з Дж. Серлем, навіть якщо 

комп’ютер пройде тест Тюрінґа – це ще нічого не означатиме й у нас не буде 

жодних підстав для визнання того факту, що його обчислювальна діяльність є 

осмисленою. Ба більше, ми не зможемо стверджувати, що комп’ютер що-

небудь розуміє – чи то смисл текстів, чи то контекст ситуації й, зрештою, 
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висловлювання, значення слів. Саме розуміння у контексті теорії штучного 

інтелекту доцільно витлумачити як процес надання значень послідовностям 

символів (буквам, звукам, зображенням), тобто як поєднання семантики і 

синтаксису. Щоправда, сюди доцільно додати ще й прагматику, оскільки 

правильне розуміння тексту передбачає ще й віднаходження прихованих 

смислів, аналіз висловлювань і дедукування на його підставі нових знань, 

зважаючи і на контекст – його соціальні, культурні, правові, суб’єктивні й інші 

передумови. 

Загалом ідею мисленнєвого експерименту “Китайська кімната” коротко 

можна сформулювати так. Дж. Серль запропонував уявити себе замкнутим у 

кімнаті, в яку йому принесли два тексти: перший – китайською мовою, якої він 

не знає, і другий – правила, написані його рідною англійською мовою, які чітко 

приписують, що саме він має робити з цим текстом китайською. Врешті-решт, 

йому дали і третій текст – з китайськими символами, які на основі певної 

додаткової інструкції він може співставити з першими двома текстами. 

Виконуючи інструкції, Дж. Серль може на підставі певних правил-інструкцій 

співставляти незрозумілі йому символи третього тексту з символами першого 

тексту. На його думку, за таким принципом діє і комп’ютер. Третій текст 

містить запитання, на які, скориставшись інструкцією з другого тексту (що за 

своїми характеристиками є аналогом комп’ютерної програми), можна віднайти 

відповідь у першому тексті, який, по суті, охоплює комплекс набутих людством 

знань. За задумом Дж. Серля отриману відповідь йому треба було видавати за 

межі кімнати. Аналогічно діють комп’ютери, відповідаючи на поставлені нами 

запити. Дж. Серль переконує, що він у межах кімнати не розумітиме тих 

символів, з першого і другого текстів, але його відповіді за межами кімнати 

будуть зрозумілими китайським ученим. І ті навіть можуть вважати, що й 

Дж. Серль їх розуміє. Та це, звісно, не так. Він як своєрідна інстанціація 

комп’ютерної програми (з погляду китайської мови) просто оперує символами. 

Ствердження того, що комп’ютер розуміє свої дії, – це тільки метафора. А тому 

жодна інтенціональність йому не притаманна [див.: 128, с. 235–247]. 
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Одразу ж у своїй статті “Розуми, мозки і програми” Дж. Серль 

обґрунтовано відповів на зауваження критиків [128, с. 235–247]. По-перше, у 

відповідь на закид учених з Берклі він переконував, що некоректно розглядати 

його з кімнатою як єдину систему і припускати, що розуміння властиве системі 

загалом. Річ у тім, що Дж. Серль міг би настільки віртуозно засвоїти інструкції 

з оперування символами китайською мовою, що майже миттєво б видавав 

відповіді на поставлені запитання. В такому разі збоку б видавалося, що він 

розуміє китайську, але цей висновок був би оманливим. У зв’язку з цим 

Дж. Серль стверджував: “Якщо сильний АІ <штучний інтелект – А. С.> є 

галуззю психології, то він повинен уміти розрізняти системи, які дійсно є 

ментальними, від систем, що такими не є” [128, с. 238]. Для цього треба 

достеменно знати всі принципи функціонування нашого розуму, знати, що саме 

робить ментальне – ментальним [див.: 128, с. 235–240]. По-друге, Дж. Серль не 

погодився з позицією науковців з Єлю, які вважали, що, якби створити не 

просто комп’ютер, а робота, що б поводився як люди (наприклад, оминав 

предмети, аналізуючи дані своїх візуальних датчиків), то можна було б визнати, 

що він здатний мислити. За такого підходу проблема залишається – робот 

маніпулюватиме символами, імітуватиме людську поведінку, однак нічого 

насправді не розумітиме [див.: 128, с. 240–241]. В контексті цього зауваження 

необґрунтованою є критика В. Васильєва, який у статті “Кока-кола і секрет 

китайської кімнати” (2007) міркував так: “Припустимо, що перед 

експериментом я зайшов у кімнату і поставив банку кока-коли на стіл, за яким 

буде сидіти Серль. І ось ми починаємо наш діалог. Я запитую Серля 

китайською: “Скажіть, що знаходиться прямо перед Вами?” Очевидно, що він 

має звернутися до програми, яка міститиме відповідь: “Банка кока-коли”. Але 

як могла людина, що склала цю програму, знати, що я принесу в китайську 

кімнату саме цей предмет?” [26, с. 88–89]. Ця заувага аж ніяк не применшує 

значення мисленнєвого експерименту “Китайська кімната”. Адже Дж. Серль, 

пропонуючи свій наочний експеримент, мав намір продемонструвати 

нездійсненність вираження феномену розуміння за допомогою символів й, 
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зрештою, неможливість редукції семантики до синтаксису. Він мав намір 

спростувати сам принцип, а не кожен потенційний контрприклад. А тому на 

закид В. Васильєва, на мою думку, доцільно відповісти так: щоб подібного роду 

питання можна було поставити й, зрештою, дати відповідь на нього, то у самій 

інструкції з маніпулювання символами має бути прописаний і такий варіант 

розвитку подій, який гарантуватиме коректну постановку згаданого питання 

(наприклад, інструкція направлятиме системі запит про аналіз даних візуальних 

датчиків) й знайдення відповіді на нього. По-третє, деякі з дослідників із Берклі 

й Массачусетського технологічного інституту припускали можливість появи 

штучного інтелекту, за умови, що вдасться розробити комп’ютер, який 

функціонуватиме на підставі тих самих принципів (зокрема асоціаністських, 

коли інформацію одночасно й паралельно опрацьовано від різних джерел), що й 

людський мозок. Щоправда, як зауважив Дж. Серль: “Оскільки симулюється 

тільки формальна структура послідовності нейронних збуджень у синапсах, 

те, що є важливим для мозку, залишатиметься поза увагою. Я маю на увазі 

здатність продукувати інтенціональні стани” [128, с. 242–243]. Вони іншої 

природи, а отже, й сутність розуміння не може бути редукована лише до 

симулювання принципів функціонування людського мозку [див.: 128, с. 241–243]. 

По-четверте, Дж. Серль заперечував фахівцям із Берклі і Стенфорда, які 

допускали, що у випадку поєднання попередніх трьох варіантів у єдиній 

системі, її можна було б вважати інтенціональною. На думку Дж. Серля, таке 

поєднання нічого б не змінило. Можна було б навіть констатувати, що такі 

системи-роботи нагадували б філософських зомбі – істот, про яких так багато 

дискутують у філософській літературі сьогодні [див.: 128, с. 243–245]. По-п’яте, 

спеціалісти з Єлю апелювали до інших розумів, стверджуючи, що так само, як 

ми судимо, що інші особи розуміють тільки на підставі їхньої поведінки, так і 

про спроможність комп’ютерами розуміти достатньо судити, зважаючи лише 

на їхню поведінку. На думку Дж. Серля, в такому разі відбувається відхід від 

обговорюваної проблеми, суть якої полягає не в тому, звідки інші люди знають, 

а в тому, звідки може знати і розуміти (зрештою, мати різні когнітивні стани) 
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комп’ютер [див.: 128, с. 245]. Нарешті, по-шосте, услід за знавцями теорії 

штучного інтелекту з Берклі, можна було б припустити, що розвиток 

технологій у майбутньому вирішить усі проблеми, пов’язані з розумінням 

машин. На мою думку, цей варіант критики є найбільш перспективним, і той 

варіант аргументації, який обирає Дж. Серль проти визнання того, щоб ми 

надали розуміння машинам, є дещо незадовільним. Він зауважує, що “… я й 

бачу дуже сильні аргументи для того, щоб сказати, що ми не змогли б 

передати такі речі машині, коли функціонування цієї машини визначене 

винятково в термінах обчислювальних процесів над формально визначеними 

елементами, тобто коли функціонування машини визначене інстанціацією 

комп’ютерної програми” [128, с. 246]. 

Отже, Дж. Серль чітко виступив проти позиції комп’ютаціоналізму. 

Міркування про те, що маніпуляції з формальними символами спричинять 

виникнення розуміння у машин, видавалося йому неприйнятним. Розуміння – 

це феномен, який має нейробіологічне, а не формально-механічне підґрунтя. 

Симулювання пожежі на комп’ютері ще не пожежа, як і симулювання дощу – 

ще не дощ. Чому ж тоді треба визнати, що симулювання мисленнєвих процесів 

на комп’ютері має зумовити притаманні людині мисленнєві процеси, як-от 

розуміння? У зв’язку з цим Дж. Серль як теоретик біологічного натуралізму 

стверджував: “Хоч чим би була інтенціональність, вона є біологічним 

феноменом й існує як причинно залежна від конкретної біохімії свого 

походження, подібно до лактації і фотосинтезу, але коли йдеться про розум, 

багато людей готові повірити в таке диво. Причиною цьому є глибоко і міцно 

вкорінений дуалізм: розум, на їхню думку, залежить від формальних процесів і 

цілком не залежить від специфічних матеріальних причин, на відміну від молока 

і цукру” [128, с. 253]. У такий спосіб він і робить висновок, згідно з яким 

програми не можуть продукувати інтенціональності. 

На перший погляд запропонована Дж. Серлем аргументація цілком 

переконлива. Щоправда, знайшлися дослідники, які вирішили фахово 

дискутувати з ним. Насамперед треба виокремити подружжя П. М. Черчленда і 
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П. С. Черчленд (нар. 1943 р.), авторів статті “Чи може машина мислити?” [248] 

(1990). Вказуючи на основні недоліки філософської концепції Дж. Серля, вони 

спершу виразили її в таких аксіомах і висновку: “Аксіома 1. Комп’ютерні 

програми є формальними (синтаксичними). Аксіома 2. Людські розуми 

володіють ментальним змістом (семантикою). Аксіома 3. Синтаксис сам по собі 

не є ні засадничим, ні достатнім для семантики. Висновок 1. Програми не є ні 

засадничими, ні достатніми для розумів” [248, с. 33]. П. М. і П. С. Черчленд 

насамперед критикували третю аксіому. Як контрприклад, вони побудували 

міркування, зроблене аналогічно: “Аксіома 1. Електрика і магнетизм – це сили. 

Аксіома 2. Суттєвою властивістю світла є світіння. Аксіома 3. Сили самі по собі 

не є ні засадничими, ні достатніми для світіння. Висновок 1. Електрика і 

магнетизм не є ні засадничими, ні достатніми для світла” [248, с. 33]. Як 

вважають П. М. і П. С. Черчленди, до появи теорії електромагнетизму, основи 

якої сформулював Дж. К. Максвелл, з істинністю таких міркувань довелося б 

погодитися й визнати, що світло й електромагнітні хвилі є сутностями різної 

природи. Проте, як нам зараз відомо, світло породжене саме коливанням 

електромагнітних хвиль. Тому логічним буде висновок, що “аналогічно 

маніпулювання символами на підставі правил може стати інтелектом, хоча 

ґрунтованій на правилах системі, що перебуває в “китайській кімнаті” 

Дж. Серля, справжнього розуміння начебто й бракує” [248, с. 33]. Так 

міркуючи, П. М. і П. С. Черчленди переконують, що й оперування синтаксисом 

може зумовити появу властивостей на кшталт семантичних. Те, що нічого 

подібного дотепер не відбулося, вірогідно, доцільно пояснити кардинальною 

відмінністю між розробленими наразі функціональними архітектурами 

комп’ютерів як систем статичних і нейрофізіологічною характеристикою 

людського мозку як динамічної системи. І справді, процесор комп’ютера 

обробляє вхідні сигнали послідовно, а мозок – паралельно, причому у мозку 

задіяна величезна кількість нейронних мереж. Кожна така мережа є набором 

з’єднаних пристроїв, які й виконують роль штучних нейронів. Зміни в цих 

мережах відбуваються безперервно, а не дискретно, а тому й самі нейрони 
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доцільно розглядати як своєрідні елементарні процесори, принципи 

функціонування яких є аналоговими (не цифровими), а специфіка взаємодії може 

бути прямою і зворотною. Отже, у своїй аргументації П. М. і П. С. Черчленди 

більше схильні відстоювати не комп’ютаціоналістські принципи, а 

коннективістські. Річ у тім, що методологія коннективізму більш послідовно і 

виважено враховує першопринципи функціонування нейронних мереж, ніж 

методологія комп’ютаціоналізму. 

У відповідь на критику, наведену авторами статті “Чи може машина 

мислити?”, Дж. Серль висловився так: “… П. М. і П. С. Черчленди у своїй статті 

(див. с. 32), як я гадаю, не зовсім правильно зрозуміли суть проблеми. На їхню 

думку, сильний штучний інтелект стверджує, що комп’ютери зможуть набути 

здатність до мислення, і що я заперечую таку можливість, розмірковуючи лише 

на рівні здорового глузду. Однак сильний штучний інтелект стверджує інше і 

мій аргумент проти не має нічого спільного зі здоровим глуздом” [477, с. 28]. 

Загалом Дж. Серль робить висновок, що маніпуляції з синтаксисом не 

зумовлять виникнення семантики ні у випадку комп’ютаціоналізму, ні у випадку 

коннективізму. Послідовні і паралельні машини, попри те, що відрізняються 

функціональними принципами своєї роботи, все одно призначені для 

обчислення – формального оперування символами. Моделювання роботи 

нейронів на кремнієвих носіях не уможливить виникненння інтенціональності, 

адже фізико-хімічні властивості цих носіїв суттєво відрізняються від 

властивостей мозку. Ба більше, деякі з нейробіологічних властивостей мозку 

(зокрема, які виражені в когнітивних процесах) настільки специфічні, що їх 

взагалі не зрозуміло, як програмно змоделювати на комп’ютері. Критикуючи 

висновки П. М. і П. С. Черчлендів за змішування речей, природа яких суттєво 

відрізняється, Дж. Серль так і зауважує: “Аналогія з формальними символами 

недоречна, оскільки формальні символи не мають фізичних, причинних 

властивостей” [477, с. 30]. Символи мають тільки ті значення, яких їм надали 

люди. Тому лише науковці-програмісти, які й розробили всі ті інструкції, яких 

мав би дотримуватися Дж. Серль, перебуваючи всередині китайської кімнати, 
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знатимуть, про що саме він веде діалог. Однак їм нічого не заважатиме 

приписати цим символам якесь інше значення. За нової інтерпретації змісту цих 

символів може виявитися, що Дж. Серль грає у шахи чи карти, передбачає курс 

акцій на валютній біржі тощо. Потенційне безмежжя подібного роду 

інтерпретацій уможливлене тією обставиною, що жодному синтаксису не 

притаманна внутрішня семантика. Інша річ, що й для слів буденної мови також 

можна розробити нову семантику (надати словам інших значень). І хоча 

відповідні зміни не складно буде зафіксувати на формальному рівні, все одно 

це у жодному разі не позначиться на розумінні комп’ютером змісту тих 

процесів, що відбуваються в навколишній дійсності й у ньому самому. 

У зв’язку зі стрімким розвитком комп’ютерних наук у 80-х роках XX ст. 

ідеї коннективізму ставали все більш популярними [див., напр.: 302]. 

Незважаючи на скепсис Дж. Серля щодо вираження когнітивних здатностей 

формальними засобами, багато учених і філософів були оптимістично 

налаштовані щодо поступу в комп’ютерній сфері і, як наслідок, досягнення 

теорією штучних нейронних мереж незнаних раніше перспектив у питанні 

репрезентації когнітивних процесів. Тому не випадково уже П. М. і 

П. С. Черчленди [див.: 248] серед основних переваг коннективістських моделей 

свідомості з-поміж іншого називали швидкісне оброблення інформації, яке 

забезпечать паралельні нейронні системи, а також здатність не зазнавати збоїв у 

системі, за умови появи якоїсь системної помилки в роботі штучної нейронної 

мережі. Поява помилки в одному зі структурних елементів системи не 

спричинить виведення всієї систему з ладу, тому що інші її структурні 

елементи успішно виконуватимуть роботу далі, підстраховуючи як один 

одного, так і несправний елемент, допоки система не відновить повністю свою 

роботу. Ще однією перевагою коннективістської моделі свідомості над 

комп’ютаціоналістською є спроможність зберігати великі обсяги інформації не 

в одному місці, а розподілено між її окремими структурними елементами. 

Звісно, з одного боку, вона видається не настільки швидкою, як 

комп’ютаціоналістська модель у тому разі, якщо доводиться виконувати 
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громіздкі обчислення, що потребують величезної кількості повторень тієї самої 

дії, але з другого – коли, наприклад, доводиться розпізнавати обриси предметів 

чи чітко розрізняти слова під час бесіди в якомусь шумному місці, то системи, 

ґрунтовані на коннективістських принципах, матимуть суттєву перевагу над 

комп’ютаціоналістськими системами. У цьому контексті буде доречно згадати 

про найновіших роботів-андроїдів, оскільки деякі з них, зокрема ASIMO 

(продемонстрований громадськості 2014 року), вже випереджають у своїх 

вміннях людей. Наприклад, вони можуть розпізнавати розмову трьох осіб, що 

одночасно говорять різний текст, а потім ще й відповідати на запитання чи 

коментувати почуте [200]. Людині не впоратися з таким завданням. У зв’язку з 

цим слушно зауважує С. Нечаєв: “Теоретично припусти́мо, що робот зможе 

стати досконалішим об’єктом, ніж людина, зокрема й інтелектуально, так само, 

як і цифровий комп’ютер випереджає в швидкості обчислювальну роботу 

головного мозку” [105, с. 22]. Наявні перспективи носіїв штучного інтелекту 

наштовхують мимоволі на роздуми про те, що буде з самою людиною й 

наскільки безпечне майбутнє її очікує, про що поміркуємо окремо дещо пізніше 

[див.: підрозд. 4.4]. 

Не складно зауважити, що коннективістський підхід у теорії штучного 

інтелекту має за мету повне симулювання діяльності головного мозку на 

підставі тих принципів, що й визначають специфіку мисленнєвої діяльності. 

(В комп’ютаціоналізмі таке завдання не ставлять, адже принципи його 

функціонування не подібні до тих, які властиві сфері ментального людини). 

Завдяки симулюванню мисленнєвої діяльності людини (реалізації її 

когнітивних здатностей) засобами коннективізму, наприклад, можна навчити 

систему нових функцій, утворюючи нові зв’язки між штучними нейронними 

мережами. Аналогічно людина набуває нових знань і навиків – основою чого 

стає поява нових зв’язків між нейронами в мозку людини. До того ж, подібно 

до людини, яка в результаті виконання певних дій, самонавчається, у процесі 

створення штучних нейронних мереж також важливо, щоб вони вміли 

самонавчатися. Цей процес можна реалізувати різними способами – наприклад, 
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машина розглядатиме кілька варіантів розв’язку певної проблеми (вираженої в 

наборі вхідних даних) й на підставі висновків, що випливатимуть із них, 

обиратиме оптимальне рішення. Пристрої, функціонування яких ґрунтоване на 

принципах комп’ютаціоналізму, практично не можуть самонавчатися, оскільки 

їхня діяльність заздалегідь визначена набором заданих алгоритмів. А тому 

щоразу для вирішення нових труднощів треба розробляти нові алгоритми, 

кількість яких потенційно безкінечна, оскільки й кількість тих ситуацій, які 

можуть постати перед машиною, незліченна. 

Сьогодні перспективи розвитку коннективізму вселяють оптимізм у 

питанні створення штучного інтелекту, який за своїми функціональними 

характеристиками ні в чому не поступатиметься інтелекту людини. Втім, і досі 

в питанні реалізації проекту штучних нейронних мереж багато незрозумілого. 

Принципи коннективізму ще не до кінця визначені, а тому хоча він і припускає 

можливість оперування поняттями (вираженими мовними засобами), аналіз 

висловлювань, логічне виведення знань дедуктивно, індуктивно чи за 

аналогією, однак потребує ще суттєвого розвитку наукової теорії і розроблення 

великої кількості методів для її практичної реалізації. Адже треба створити такі 

штучні системи, які будуть спроможні коректно відповідати на запитання 

людини, враховувати контекстуальність ситуації, або ж, інакше кажучи, 

зважати не лише на синтаксичний, а й на семантичний і прагматичний аспекти 

мовлення. Разом з тим, носії штучного інтелекту мають вміти якісно 

перекладати з однієї мови на іншу. Для цього вони мають самонавчатися, 

вникати у прагматичний контекст ситуації, який дуже часто впливає на 

семантичні особливості вживання слів (їхні значення), що не можна задати як 

функцію синтаксису, тобто формальних символів. 

Зважаючи на асоціативну природу людського мислення, деякі науковці 

припускають, що “процеси мислення носять хвильовий характер і є не що інше, 

як розповсюдження певного збудження, як деяка ланцюгова реакція” [46, 

с. 315]. Безумовно, утворення асоціативних зв’язків часто не убезпечує від 

появи неправильно зроблених висновків чи розпізнаних зображень, звуків 
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тощо. Але за умови самонавчання виправлення цих помилок не має складати 

більших труднощів для штучних систем, ніж становить для людини. Якщо ж 

штучна нейронна мережа повторюватиме ту саму дію й щоразу отримуватиме 

той самий результат, то між її структурними елементами – вхідними даними і 

вихідними результатами – утвориться стійкий зв’язок. У такому разі, 

наприклад, додаючи два числа, штучна нейронна мережа використає готовий 

результат, завдяки чому їй не доведеться проробляти ту саму дію, як це робить 

процесор звичайного комп’ютера, функціонування якого ґрунтоване на 

принципах комп’ютаціоналізму. 

З-поміж проблем, які треба вирішити, реалізуючи проект штучного 

інтелекту, виокремлюють уникнення ситуації фатичного (від лат. fatuus – 

нерозумний) діалогу – спілкування, без розуміння того, що говориш, коли 

просто формально перефразовують почуте. Адже, наприклад, збоку діалог на 

кшталт “Вам не треба так робити” (заувага людини) – “Чому ви думаєте, що 

мені не треба так робити)?” (відповідь машини) може й видатися осмисленим, 

однак насправді таким не є. Машина не мислитиме, а лише перероблятиме 

фразу співрозмовника на основі запрограмованих алгоритмів. Якщо ж сюди ще 

й додати варіант фраз, заздалегідь збережених у пам’яті машини, – як-от на 

репліку людини “Філуменія була моїм дитячим хобі” машина може запитати “А 

чим ви захоплюєтеся зараз?” – то буде дуже складно зрозуміти, мислить машина 

чи ні. Щоправда, зрозуміло, що насправді ніяких мисленнєвих процесів вона не 

здійснюватиме [див.: 46, с. 12–13]. 

Практична реалізація теоретичної ідеї штучного інтелекту повною мірою, 

якщо й відбудеться, то, очевидно, не скоро. Спершу вченим належить створити 

такі машини, які на підставі отриманого на вході тексту, редукованого до набору 

окремих речень, навчаться логічно аналізувати їхній зміст, зіставляючи його з 

уже наявною інформацією, і на виході відповідно до правил граматики, й 

загалом мовлення, видавати відповідь. Така машина має вміти вести діалог і в 

тому разі, коли на вході отримає неточну, недостовірну інформацію. Ще одне, їй 
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треба буде навчитися розпізнавати контекст ситуації і враховувати суб’єктивізм 

поглядів мовця, метафоричність його думок. 

Одним із важливих аспектів аналізу речень, отриманих носієм штучного 

інтелекту на вході, буде вміння виявляти т. зв. глибинні відмінки – своєрідні 

визначники ролі кожного слова в певному контексті і його відношення до 

інших слів. Серед таких відмінків Ч. Філлмор [дет. див.: 297] виокремлював 

агенса (ініціатора події), контрагенса (силу, проти якої спрямовують дію), 

пацієнса (суб’єкта, що відчуває на собі наслідки дії), джерело (місце, з якого дія 

починається) тощо. Машина, наділена штучним інтелектом, має розуміти час 

дії і застосовувати інструменти, завдяки яким реалізують дію. Після розбиття 

тексту на систему відмінків машина зможе оперувати ними, зіставляти їх з 

системою засвоєних раніше знань і відповідати на поставлені запитання. 

Системний і ґрунтовний аналіз отриманої інформації дасть змогу машині 

комплексно враховувати множину синтаксичних, семантичних і прагматичних 

аспектів вживання мови. Втім, треба вказати на один з недоліків граматики 

відмінків, тобто на те, що у зв’язку з нечіткістю інформації процедура 

визначення всіх глибинних відмінків є непростою навіть для самої людини. А 

тому залишається лише сподіватися, що з цим завданням зможе у майбутньому 

впоратися створений людиною комп’ютер. Отже, попри всі перспективи теорії 

штучного інтелекту, досі залишається скепсис щодо можливості вираження 

феномену розуміння (а він, очевидно, невід’ємно пов’язаний з іншими 

когнітивними здатностями людини – наприклад, відчуттями, сприйняттями чи 

переживаннями фактів об’єктивної дійсності) на носіях, фізико-хімічна природа 

яких відмінна від людської. Чи стануть такі перспективи реальністю в 

результаті науково-технічного прогресу, наразі невідомо [див. також: 153]. 

Однак уже зараз однією з важливих ідей для філософської рефлексії є 

осмислення того, яке місце в нових теоретичних побудовах буде відведене 

поняттям самості і штучної особистості, критичний аналіз яких здійснимо 

безпосередньо далі. 
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4.3. Деконструкція самості та конструювання штучної особистості 

 

В аналітичній філософії свідомості дискусія щодо психофізичної 

проблеми набувала різних форм, зокрема, в одному з варіантів її можна 

редукувати до питання про самість. Традиційно в філософії як синоніми цього 

поняття використовували поняття “душі”, “Я”, “его”. Загалом у змісті кожного 

з них відображена низка необхідних і специфічних ознак. Мало того, у межах 

різних систем знань (культурології, соціальній філософії, психології тощо) 

зміст цих понять, разом із поняттям самості, інтерпретують по-різному. В 

культурології самість важливо осмислювати з огляду на власну ідентичність 

особи, її собіподібність; в соціальній філософії – в контексті проблем 

самотності, егоїстичності, особистості, індивідуальності; в психології – 

зважаючи на усвідомлення власного Я, неповторного й унікального за суттю, 

яке можна визначити як певну психічну субстанцію, що відрізняє її носія від 

інших істот. 

Філософську рефлексію щодо самості як духовної субстанції, 

контрадикторної за суттю матеріальній, започаткував у своїй дуалістичній 

онтології ще Р. Декарт [див., напр.: 57]. З тих пір було прийнято вважати, що 

самість – це окрема, самостійна сутність, своєрідний центр активності 

свідомості. Самість накопичує й обробляє дані чуттєвого досвіду, поєднує їх 

між собою й у відповідний спосіб на них реагує. Завдяки наявності самості 

людина, зокрема здатна приймати рішення в ситуації вибору, проявляти 

морально-вольові зусилля й визначати поведінку тіла. У зв’язку з цим важливо 

зауважити, що вивчення природи самості зумовлює потребу у з’ясуванні 

особливостей взаємодії ментального і фізичного, оскільки до кінця не 

зрозуміло, наскільки вони відокремлені одне від одного і чи взагалі могли б 

такими бути. 

На мою думку, аналізуючи особливості взаємодії ментального і фізичного 

(каузальні зв’язки між ними), можна виокремити такі шість типів відношень: 

1) фізичне → фізичне; 2) фізичне → ментальне; 3) ментальне → фізичне; 
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4) ментальне → ментальне; 5) ментальне як самопричина себе; 6) фізичне як 

самопричина себе. У першому випадку йдеться про те, що світ цілковито 

фізичний і в ньому одні фізичні феномени детерміновані іншими, а роздуми 

про ментальне як таке є невиправданими й помилковими. У другому випадку, як 

можна зробити висновок, стверджено, що ментальне існує постільки, поскільки 

є детерміноване фізичним. Такий варіант підтримує сучасна експериментальна 

наука, ґрунтована на принципах матеріалістичної онтології. І в першому, і в 

другому випадках умов фізикалістської об’єктивності буде дотримано. Що 

цікаво, Дж. Серль не заперечував, що їх буде дотримано й у третьому випадку, 

в якому констатовано вплив ментального на фізичне, тобто каузальний вплив 

ментальних станів як станів вищого порядку на фізіологічні явища і процеси, 

що протікають на нижчому рівні. Принаймні такий висновок випливає з його 

концепції біологічного натуралізму, запропонованої як альтернатива 

фізикалізму, який набув форми теорії тотожності, й дуалізму на кшталт 

картезіанського, що констатує наявність двох незалежних одна від одної 

субстанцій [див.: 127]. Однак така позиція ризикує набути форми дуалізму 

властивостей, яка, на думку Дж. Серля, неприйнятна. Річ у тім, що, захищаючи 

суб’єктивність нашого сприйняття (онтологію від першої особи, яку не можна 

редукувати до онтології від третьої особи), він все ж вважає, що ментальне 

виникає з фізичного, хоча й не може бути редуковане до нього. Тому й виникає 

запитання, як розглядати свідомість одночасно і як психічну, і як фізичну 

особливість Всесвіту? Сам Дж. Серль, вбачаючи помилку у традиційному 

філософському уявленні про дистинкцію ментального і фізичного, звертає 

увагу на таке: “Перший і найважливіший крок до подолання цієї помилки 

полягає в усвідомленні того, що невід’ємні характеристики свідомості, її 

суб’єктивність, онтологія від першої особи та інтенціональність, не заважають 

їй бути звичайною біологічною властивістю світу – просторово розташованою в 

мозку та зумовленою мозковими процесами – і мати здатність впливати на інші 

мозкові та соматичні процеси” [127, с. 486]. Впевнений в істинності власної 

позиції Дж. Серль стверджував, що її навіть поділяють впливові сучасні 
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нейронауковці – Ф. Крік, Дж. Едельмен і К. Кох [див.: 127, с. 492]. Звісно, 

потрібно ще багато часу, що розумів і сам Дж. Серль, для викорінення з 

філософії традиційних уявлень про взаємодію ментального і фізичного й 

запровадження нових, які ґрунтовані на результатах науки. Чи будуть вони 

тотожні міркуванням Дж. Серля, на мою думку, гарантувати наразі складно. 

Якщо ж розглянути варіант впливу ментального на ментальне (четвертий 

випадок), то доведеться визнати наявність самості. Щоправда, Дж. Серль у 

контексті проблеми свободи волі [див.: 476; 482; 488] і заперечував цю 

можливість, міркуючи так: “Для визнання у нас повної свободи, довелося б 

припустити, що всередині кожного з нас наявна самість, яка здатна втручатися 

у причинний порядок природи. Тобто виглядає, що ми маємо помістити 

всередині людини деяку сутність, яка була б здатною спричиняти відхилення 

молекул від напрямку їхнього руху” [479, с. 92]. Зрозуміло, варіанта існування 

самості Дж. Серль не аналізував, оскільки був переконаний, що будь-які 

ментальні феномени, попри свою антиредуктивність, виникають на чітко 

визначеній нейробіологічній основі. Втім, особливості причинних взаємодій 

між ментальними і фізичними феноменами не зовсім однозначні. Не дивно, що 

виникає чимало складнощів з інтерпретацією п’ятого випадку, за умов якого 

ментальне є причиною самого себе й у такому разі доведеться визнати 

існування самості, тобто визнати самопричинність ментального, його 

незалежність від фізичного, вірогідно, й вічність і незнищенність. Отже, 

паралельно з фізичними сутностями у Всесвіті буде стверджено, що існують ще 

й сутності принципово іншої природи. І це попри те, що з погляду сучасної 

науки Всесвіт, найімовірніше, є вічно пульсувальним буттям, що розширюється 

до певних меж, а потім стискається, після чого знову розширюється і т. д. 

Звісно, це зовсім не означає, що з думкою про редуктивність ментального до 

властивостей фізичного погодилися всі дослідники. Наприклад, Б. Каплан 

принагідно зауважував, що свідомість недоцільно розглядати як властивість на 

кшталт “білизни”. Адже білизну як таку не уявити відокремленою від предметів 

чи явищ. Втім, уявити свідомість як щось самостійне – людині цілком до снаги. 
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Звідси випливає, що свідомість не є властивістю – вірогідно, вона є однією з 

індивідуально наявних речей [230]. Нарешті, у шостому випадку визнають у 

деякому метафізичному сенсі самопричинність фізичного, певною мірою без 

можливості каузації між речами – про існування сфери ментального (самості) в 

цьому разі не йдеться [див.: 512, с. 131–132]. 

Значно критичніше щодо самості, ніж Дж. Серль, висловився Д. Деннет. У 

низці праць [61; 266; 272–273; 277; 279] він мав намір довести, що розмови про 

самість доцільно провадити хіба що в мовному, інформаційному чи 

процесуальному контекстах. Крім того, Д. Деннет був схильний трактувати 

наявність самості як наслідок процесу еволюції, а тому й міркував про неї як про 

біологічну самість – усвідомлення своєї сутності, відмінної від інших 

представників біологічних видів. Біологічну самість доцільно розуміти як 

ототожнення себе з самим собою. Щоправда, у цьому разі йтиметься про 

абстракцію, а не про конкретну, особливу реальність. У процесі аналізу концепту 

самості матиме значення лише те, що вона є результатом функціонального 

пристосування організму до умов навколишнього середовища. Відмінність між 

самістю людини і самістю представників інших біологічних видів полягає 

насамперед у тому, що люди завдяки еволюції розвинули в собі здатність до 

мови. Якби не наявність мови й відповідного соціокультурного середовища, 

рефлексії довкола проблеми самості не змогли б просто виникнути. Але через те, 

що подібні рефлексії наявні у філософії вже давно, то жоден філософ не може 

попросту елімінувати це поняття з мови науки, не роз’яснивши, що ж саме 

насправді треба розуміти під самістю і що саме ним позначати. 

Д. Деннет порівняв самість з центром ваги об’єкта, зауваживши таке: 

“Попри те, що центр ваги не є ані атомом, ані субатомною частинкою, ані будь-

чим фізичним у світі, в межах ньютонівської фізики він здобув статус усталеної 

концепції. Центр ваги не має ані маси, ані кольору, ані будь-яких фізичних 

властивостей, окрім просторово-часового розташування. Це чудовий зразок того, 

що Ганс Райхенбах називав abstractum – питомо абстрактний об’єкт” [61, с. 280]. 

А втім, уявити собі мову фізики без цієї абстракції складно, адже вона, попри 
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всю свою віртуальність, є необхідною складовою пояснення природних законів 

фізиками, і теорія, що ґрунтована на основі цього поняття, щоразу спрацьовує. 

Іншим прикладом віртуальних об’єктів, які Д. Деннет аналізує в контексті 

проблеми самості, є літературні персонажі [див.: 61, с. 282–284]. Вони 

починають жити немовби власним життям, як тільки автор наділяє їх 

визначеним набором рис характеру. Їхню поведінку можна навіть передбачити, 

якщо правильно проінтерпретувати й змоделювати в контексті нової ситуації.. 

Однак, де є ці персонажі? Вони не пов’язані лише з одним твором чи з 

письменником, що його написав. Аналогічно і центр ваги об’єкта не можна 

розглядати як такий, що пов’язаний з якоюсь фіксованою фізичною частинкою. 

Самість – це віртуальний об’єкт, аналогічно до центру ваги об’єкта чи 

літературних персонажів; це така абстракція, психологічно-наративна за суттю, 

завдяки якій зорганізовують набутий досвід в єдине ціле. Д. Деннет розуміє 

людську самість як “центр ваги наративу” [61, с. 280]. Звідси випливає, що 

людина вибудовує самість як мовленнєвий конструкт. За такого інтерпретації, 

що ґрунтована на матеріалістичній онтології, концепт самості як своєрідний 

віртуальний центр позбавлений будь-якої метафізики й реального існування. 

Навколо змісту цього концепту людина вибудовує всі розповіді про себе, які 

зазвичай веде від першої особи. Разом з тим, довкола такого центру вибудувані 

розповіді інших про цю людину, в яких вона здебільшого фігурує як друга чи 

третя особа. 

Зважаючи на те, що самість перестає бути чітко віднесеною виключно до 

одного тіла (мозку), оскільки вона все більше стає залежною від наративних 

конструкцій дискурсів, то зникає потреба стверджувати, що кожна особа 

наділена однією самістю. Свою позицію Д. Деннет підтверджує даними 

клінічної психології, згідно з якими уже не раз траплялося так, що внаслідок 

психічного розладу в мозку особи утворювалися різні самості. Наприклад, один 

з таких випадків наведений у документальній книзі “Три обличчя Єви” (1957) 

психотерапевтів К. Тіґпена і Г. Клеклі. Вони описали розлад особистості Кріс 

Костер Сайзмор, яка в повсякденному житті сприймала себе як три окремі 
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особистості [див.: 61, с. 288–289]. Ще один випадок – із Сибіл Корсет, що 

страждала на дисоціативний розлад особистості й ідентифікувала себе взагалі 

як багато самостей – описаний в книзі “Сибіл” (1973) Ф. Р. Шрайбер [61, 

с. 289]. Одні наративи такі особи співставляли з однією самістю, а другі – з 

іншою. Згадує Д. Деннет і про відомих близнюків із Великобританії – Ґрету і 

Фреду Чаплін – в яких, ймовірно, була одна самість на двох, оскільки “ці 

однакові сорокарічні близнюки, що замешкали в гуртожитку, здається діють 

однаково; вони взаємодіють, промовляючи те саме речення, з легкістю 

закінчують думку одне одного, говорять в унісон…” [267, с. 422]. Разом з тим, 

у них збігалися смаки, бажання й наміри; а якщо котрась із них занедужувала, 

то аналогічні симптоми виникали в іншої. Причина такого феномену, як вважає 

Д. Деннет, полягає в генетичній схильності цих близнюків діяти саме так, а не 

інакше. Тому навряд чи є підстави для визнання унікальності самості. Отже, 

найімовірніше, люди самі можуть створювати самості, адже вони є “не 

незалежними від людини наявними душами-перлинами, а артефактами 

соціальних процесів, що нас творять. Подібно до інших аналогічних артефактів, 

ми є суб’єктами, статус яких швидко змінюється” [267, с. 423]. Річ у тім, що 

залежно від низки внутрішніх і зовнішніх факторів людині властиво по-різному 

інтерпретувати отриману з навколишнього середовища інформацію чи 

використовувати дані пам’яті й часто під впливом нових фактів змінювати свої 

погляди на давно відомі речі. Кожен з цих факторів змінює щось у нашій 

самості, притому іноді настільки кардинально, що доцільніше було б говорити 

про дві відмінні самості, а не про ту саму. Зважаючи на сказане, було б 

помилково застосовувати у науковій теорії концепт самості як сутності, що має 

онтологічний статус. Цей концепт доцільно було б вживати хіба що як 

класифікаційний конструкт прагматичного штибу. 

Наведені висновки Д. Деннета щодо природи людської самості нескладно 

екстраполювати на штучно створені пристрої. В такому разі, як виявляється, 

можна дискутувати про самість комп’ютера у тому самому сенсі, що й про 

самість людини. Задля цього Д. Деннет пропонує проаналізувати один цікавий 
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мисленнєвий експеримент. Він формулює його так: “Я хочу уявити дещо, що 

дехто з вас вважатиме неймовірним, – машину, яка пише художні повісті. Ми 

можемо припустити, що вона є продуктом досліджень зі штучного інтелекту 

або комп’ютером, який створений чи запрограмований для написання повістей” 

[279, с. 18]. На підставі величезної кількості знань, які запрограмували 

науковці, вона добре орієнтується в тому, що відбувається навкруги. Ба більше, 

ця машина (учені, скажімо, назвали її Гілбертом) спроможна написати повість і 

про саму себе. Інакше кажучи, головним героєм цієї повісті буде Гілберт. Вона 

ж, наприклад, матиме назву “Життя і часи Гілберта”. За умови грамотного 

написання цього твору виникає запитання, що відбудеться, якщо його 

візьметься читати якийсь дослідник. Вірогідно, через необізнаність з тим, ким 

насправді є Гілберт, дослідник на основі тексту повісті зможе дійти висновку, 

що він має справу з біографією звичайної людини, якій, ясна річ, мала б бути 

притаманна самість. Зрештою, і сам Гілберт, ставши героєм власної повісті, 

зможе зайнятися самоінтерпретацією вчинків, які він робив у різні періоди 

свого життя. Д. Деннет так і стверджує: “Робот-новеліст також, звісно, є 

інтерпретатором; самоінтерпретатором, що дає власний аналіз своєї діяльності 

у світі” [279, с. 19]. Ця думка є цілком логічною, якщо припущення про те, що 

самість є центром ваги наративу, виявиться правильним. Якщо це дійсно так, то 

самістю буде й програма, що грає у шахи. Втім, на мою думку, міркування 

подібного штибу не зовсім коректні. Комп’ютер виконує механічні дії на 

підставі заданої програми. Потужній шаховій програмі сьогодні нескладно 

обіграти не лише своїх розробників, а й найсильніших міжнародних 

гросмейстерів. Обіграти комп’ютер здатний хіба що потужніший комп’ютер, і 

то не завжди. Що з того, що дії, які виконує комп’ютер є функціонально 

співставними з діями людини: він аналізує ситуацію, комбінує ходи, обираючи 

з-поміж найперспективніших дерев ходів і відсікаючи хибні, чи, як свідчить 

його аналіз, неперспективні. Щоправда, в другому випадку комп’ютер 

неспроможний до кінця спрогнозувати всі варіанти, а тому й не знає, як би 

склалася партія, якщо б він продовжував розвивати дерева ходів, віднесені до 
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розряду неперспективних. Хоча таке розуміння самості надто спрощене. 

Самість комп’ютера не наділена властивістю переживання, адже він просто 

робить обчислення і не більше. Якщо вже визнавати самістю комп’ютер, що 

грає в шахи, то тоді доведеться визнати, що самість створила портрет Вінстона 

Черчілля на піску, незважаючи на те, що, як вказував Г. Патнем, цей портрет 

буде випадково утворений мурахою, що хаотично повзала туди-сюди [110, 

с. 13]. А якщо припустити, що карикатурний портрет Вінстона Черчілля буде 

несподівано створений на піску подувом вітру? Невже й у такому разі 

йтиметься про самість. Хоча це й сумнівно, але згідно з логікою Д. Деннета, нам 

би довелося погодитися і з таким висновком. 

Переконаний у правильності й універсальності власних поглядів 

Д. Деннет навіть проаналізував деякі з абстрактних і певною мірою 

метафізичних концептів – зокрема, концепт особистості, який можна 

розглядати як один із проявів самості. Традиційно у філософії вважали, що 

умовами наявності особистості є одна з таких шести тем: 1) раціональність; 

2) атрибутування інтенціональних предикатів; 3) наявність специфічного 

відношення – установки (stance) – до предмета розгляду; 4) здатність 

відповідати взаємністю; 5) спроможність якимось способом здійснювати 

вербальну комунікацію й 6) наявність специфічної для біологічних істот форми 

свідомості, або ж самосвідомості [266, с. 177–178]. Взаємозалежність між 

першими трьома особливостями не викликає сумніву. Разом з тим, як можна 

зробити висновок, кожна наступна особливість, фактично, з них випливає. 

Щоправда, Д. Деннет додавав, що “відносність пронизує задоволення умов 

особистості на всіх рівнях. Немає об’єктивно задовільної достатньої умови 

того, щоб певна сутність дійсно мала переконання, і в міру того, як під 

інтенціональною інтерпретацією якої-небудь сутності виявляють 

ірраціональність, стають розмитими підстави для приписування цій сутності 

будь-яких переконань, особливо за наявності неінтенціонального, повністю 

механічного пояснення (що можливе в принципі завжди)” [266, с. 193–194]. 

Д. Деннет мав намір довести, що ці умовні критерії на метафізичному (й 
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етичному) рівнях відносні й незадовільні, з чого випливає, що його 

інформаційно-процесуальна інтерпретація самості коректна і цілком слушна. 

В такому разі створення штучних самостей (особистостей) за зразком людської 

не є чимось нездійсненним і колись має бути реалізоване. 

Зважаючи на дискусійність ідей Д. Деннета щодо природи самості, деякі 

дослідники їх розкритикували й зробили висновок, що ґрунтовані на них моделі 

свідомості зазвичай не досягають декларованої об’єктивності. Наприклад, як 

відомо, Дж. Серля вважав, що інтенціональність – це характерна риса 

свідомості, яка притаманна лише біологічним організмам [127]. А от роботи як 

штучно сконструйовані пристрої здатні винятково до оперування формальними 

символами й симулювання проявів інтелектуальної діяльності. Про наявність 

самість в їхньому випадку не йтиметься. Та все ж, гадаю, залишається 

відкритим питання, що буде, коли вдасться створити роботів, фізико-хімічна 

природа яких буде ідентичною людській і, отже, коли принципи 

функціонування їхнього штучного мозку будуть аналогічні до асоціаністських 

(і не тільки) принципів функціонування мозку людини. Виникає запитання, чи 

зникне тоді проблема суб’єктивного характеру досвіду? За цих умов 

незрозуміло, чим штучне відрізнятиметься від природного. Якщо чимось 

відрізнятиметься, то доцільно погодитися з позицією Дж. Серля, що 

комп’ютерам буде непритаманна суб’єктивність досвіду і, врешті-решт, самість; 

якщо ж нічим не відрізнятиметься, то треба погодитися, що вони будуть 

ідентичні людині в усіх відношеннях, зокрема й щодо наявності самості. 

Критичні міркування щодо ідей концепції самості Д. Деннета висловила і 

дослідниця його творчості Н. Юліна, яка зауважила таке: “Якщо погодитися з 

Д. Деннетом, що прикрашений різноманітними кваліа – смаками, болем, 

запахами – “феноменологічний сад” не що інше, як міраж, то як пояснити факт, 

що саме людині, а не роботу, властиве інтимно-особистісне й емоційне 

переживання свого буття, що її захоплює симфонія Бетховена й обурює, коли 

ображають” [187, с. 184]. Отже, вона апелює до тих аргументів, які 

антиредукціоністи традиційно висувають у контексті аналізу подібного роду 
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проблем (суб’єктивності досвіду, кваліа, самосвідомості, філософських зомбі 

тощо). Проте, і такі переконливі аргументи можна обійти, у зв’язку з чим 

достатньо проаналізувати особливості формування людських смаків у процесі 

історичного розвитку людської цивілізації. Не складно зауважити, що в різні 

періоди історії в суспільстві набували популярності найрізноманітніші 

тенденції, тренди, захоплення, які суттєво впливали на смаки індивідів. 

Наприклад, для сучасного живопису – зокрема, абстрактного експресіонізму – 

популярними є хаотичні форми без дотримання жодних пропорцій і 

змішування контрастних фарб; сучасна музика часто експериментальна й 

використовує какофонічні мелодії, а на естраді нерідко лунають позбавлені 

смислу, але не позбавлені популярності, тексти; гастрономічні смаки 

споживачів також дуже неоднозначні, особливо, якщо зважити на популярність 

гострої і шкідливої їжі тощо. Навряд чи жодне з цих уподобань можна вважати 

внутрішньою потребою окремих представників сучасного суспільства; 

насамперед це данина моді. І навіть уявлення про любов у представників різних 

історичних епох є різним. Ідеалізована, романтична любов у часи 

середньовічних рицарів, які ладні були без вагань іти на вірну смерть, щоб 

завоювати прихильність дами серця, має мало спільного з прагматикою 

сучасних вільних стосунків, почасти виформуваною під впливом 

меркантильних і ліберальних цінностей нашої доби. Отже, у своїх діях ми 

керуємося часто потребами, що нав’язані суспільством. Хоча й ці потреби 

ґрунтовані “на схильностях … вбудованих у нашу нервову систему…” [267, 

с. 384]. Врешті-решт, наш організм сам пристосовується до умов 

навколишнього середовища. Мимовільно поєднуючи нейрони, мозок (Nature) 

розробляє різні способи вирішення певної проблеми. Ті з них, що явно 

незадовільні, будуть відкинуті. Хоча у світлі нових обставин до них, звісно, ще 

можна повернутися. У такий спосіб організм навчається (Nurture). Самість 

людини перебуває десь на межі між Nature і Nurture, що постійно взаємодіють 

між собою. Її можна витлумачити як своєрідне “пульсування інтуїції” [дет. див.: 
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274] (або ж людську уяву), що сприяє виробленню різних засобів мислення для 

орієнтування у світі. 

На ще один дискусійний аспект концепції самості Д. Деннета звернув 

увагу Д. Дубровський, висловившись так: “Спроба Деннета заперечити самість 

як таку, що володіє якостями самототожності і центризму, суперечить не лише 

нашому повсякденному досвіду (і, звичайно, досвіду самого Деннета), а й 

загальноприйнятим даним психології і психіатрії. Частково така установка 

Деннета підходить для опису самості хворих шизофренією і для випадків 

старечого маразму” [66, с. 204]. Адже незважаючи на відмову від концепту 

самості як онтологічної сутності, Д. Деннет все одно використовує його для 

опису сфери психічного й витлумачує як деякий віртуальний центр (нехай і 

ваги наративу). У зв’язку з такою зміною акцентів виникає й інша складність. 

Відмова від утвердження самості як центру свідомої активності суб’єкта може 

призвести до визнання морального релятивізму, а це, зі свого боку, зумовить 

порушення канонів людської гідності й заперечення відповідальності за власні 

вчинки. Д. Дубровський вважає, що подібного роду ідеї Д. Деннета й висновки, 

що з них випливають, близькі до філософських рефлексій постмодерністів 

Ж. Дельоза чи Ж. Дерриди [66, с. 203]. На мою думку, вбачати в міркуваннях 

Д. Деннета вплив постмодернізму немає потреби, тому що він у своїх 

дослідженнях використовує переважно саме дані матеріалістичної науки. 

Від міркувань про природу самості, особливо здійснених у процесуально-

інформаційному ключі, нескладно перейти до ідеї конструювання штучної 

особистості – визначеної комп’ютерної системи, поведінка якої ідентична 

людській (як у плані зовнішнього вигляду, так і зважаючи на типово людські 

здатності, а саме: наявність відчуттів, сприйняттів, уявлень чи мисленнєвої 

діяльності). Такі системи мали б володіти і певним суб’єктивним 

(квазісуб’єктивним) ментальним досвідом, що був би цілком порівнюваним із 

свідомим досвідом людини. У зв’язку з цим штучні особистості без особливих 

зусиль проходили б тест Тюрінґа. Що цікаво, зважаючи на різні методологічні 

вимоги, С. Гарнад запропонував ієрархію тестів Тюрінґа, яку складають п’ять 
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рівнів. На рівні T1 машині під силу імітувати окремі обмежені в часі аспекти 

інтелектуальної діяльності людини – наприклад, обчислювати, розрізняти 

предмети чи переміщатися у просторі. У наш час штучні пристрої здатні 

проходити тільки цей рівень тесту Тюрінґа. Хоча він лише віддалено нагадує 

саме проходження цього тесту. А от стандартний тест Тюрінґа відповідає рівню 

Т2, адже машини, які б були здатними пройти його на цьому рівні, мали б усе 

життя бути нерозпізнаними адресатом їхнього листування як штучні пристрої. 

Вже на рівні Т3 – рівні сенсомоторних роботів – машини були б повністю 

подібні до людей як зовнішнім виглядом, так і загалом поведінкою. Зрозуміти, 

що маєш справу з машиною, можна було б тільки заглянувши їй усередину. На 

рівні Т4 робота не вдасться відрізнити від людини навіть на 

мікрофізіологічному рівні функціонування системи. Та ще утопічнішим є рівень 

Т5, на якому відрізнити робота від людини неможливо жодним із відомих 

сьогодні наукових методів, що застосовують у процесі проведення емпіричних 

досліджень. На цьому рівні відкритими залишається низка питань, зокрема 

проблема духовних сутностей [326]. 

У другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. чимало науковців 

запропонували власні проекти штучної особистості. Наприклад, Д. Деннет 

реалізовував проект Cog [265]. Одне з ключових завдань цього проекту 

полягало у моделюванні людських когнітивних здібностей на найвищому рівні. 

У зв’язку з цим Д. Деннет зауважив: “Ми хочемо, щоб Cog проявляв цікавість, 

прозорливість, страх, надію, радість, розуміння, дружбу… виконував роботу” 

[265]. Звісно, реалізація такого задуму навряд чи здійсненна без уміння 

моделювати роботу нейронів людського мозку, яка відбувається за 

визначеними правилами й становить собою своєрідну прамову для мисленнєвої 

діяльності. Разом з тим, треба зрозуміти механізми переходу від 

нейрофізіологічних процесів, що протікають у корі головного мозку, до 

способів їхнього вираження в звичайній мові й до тих перцептивних систем, які 

забезпечують появу відповідних перцептивно-когнітивних феноменів. 
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Наголос на важливості концепту раціональності у процесі реалізації ідеї 

штучної особистості зробив Дж. Поллок у проекті OSCAR [428]. У межах цього 

проекту штучну особистість розуміли як штучного раціонального агента 

(артилекта) – систему, що вміє приймати правильні рішення у проблемних 

ситуаціях. Архітектура такої антропоморфної системи мала б бути 

функціонально ідентичною тим структурам людського мозку, що визначають 

особливості раціонального пізнання. Щоб прийняти рішення, система мала б 

проаналізувати дані, отримані у процесі пізнання. Функціонування будь-якого 

артилекта мало б бути ґрунтоване на принципах універсальної теорії 

раціональності, яку ще треба було створити. На підставі використання знань 

теоретичного плану й знань про загальні стратегії вирішення проблемних 

ситуацій, артилекти могли б застосовувати їх при вирішенні конкретних, 

практичних задач. 

На проблему вираження відчуттів – зокрема й тривалих емоційних станів 

(як-от сумніву, страху, любові) – при конструюванні штучних особистостей 

звернув увагу автор проекту людиноподібних агентів А. Сломан [496]. У 

зв’язку з тим, що машини мають бути подібні до людей, то у них мають бути 

наявні і різні психічні стани. У межах проекту людиноподібних агентів людське 

буття інтерпретують як буття багаторівневого інформаційного процесора. Якщо 

людина, наприклад, переживає відчуття любові, то це впливає на її інші 

психічні і фізичні стани. Наявність будь-яких змін свідчить про можливість 

їхнього фіксування і вимірювання. А. Сломан вважав, що “роботи з 

метауправлінськими здібностями дадуть змогу їм зважати на внутрішні 

віртуальні машинні стани, зокрема, проміжні сенсорні бази даних можуть 

виявити наявність кваліа…” [496]. Щоправда, цей проект є лише теоретичною 

розробкою, метою якої є прояснення механізмів виникнення перцептивних 

станів. Її реалізація має увінчатися успіхом одразу на трьох рівнях: 

реактивному, дорадчому і рефлексивному. На реактивному рівні штучна 

особистість має вміти вирішувати конкретні задачі й самонавчатися у разі 

їхнього незадовільного рішення, щоб уникнути помилок далі. Цей рівень не 
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передбачає стратегічного планування. Адже розроблення конкретних планів дій 

передбачене на дорадчому рівні. Якщо один з планів дій виявиться 

незадовільним, то треба буде шукати альтернативу. Щоправда, в типових 

ситуаціях, коли вже рішення відоме, винаходити щоразу розв’язок немає 

потреби. Системі цілком достатньо звернутися до бази даних, яка й є її 

пам’яттю. Якщо ж ситуація аналогічна до тих, рішення на які уже знайдено, то 

спрацьовуватиме асоціативна пам’ять, що й пришвидшуватиме процес 

розроблення плану дій надалі. Треба зауважити, що саме планування є 

динамічним і в процесі появи нових обставин наявний план може бути суттєво 

відкоригований, а то й, взагалі, замінений на кардинально протилежний. Щодо 

найвищого рівня – рефлективного – то він забезпечує функціонування 

метауправлінських здібностей, пов’язаних з наявністю таких механізмів, як 

самоспостереження, саморозвиток, самомодифікація й самоуправління. Саме на 

цьому рівні має виникнути квазісвідомість, завдяки чому система буде 

спроможна повністю контролювати свій функціональний стан і відстежувати ті 

процеси, що у ній відбуваються, виробляти стратегії поведінки на підставі 

аналізу потенційних варіантів розвитку подій, визначених множиною вхідних 

даних тощо [див.: 496]. Отже, А. Сломану вдалося розробити доволі детальну 

модель поведінки людиноподібних агентів. Втім, як реалізувати її на практиці, 

врахувавши усі деталі й механізми функціонування цих агентів, він однозначно 

не відповів. Мабуть, якби усі елементи теорії можна було пояснити, то проект 

вдалося б уже реалізувати. 

Підхід до конструювання штучних особистостей з позиції створення 

всеохопної бази знань став у 1984 р. реалізовувати Д. Ленат. Визначальна ідея 

його проекту, відомого як Cyc (чит. “сайк”; скорочено від encyclopedia), 

полягала у тому, щоб запрограмувати всі людські знання в машині, що дало б їй 

змогу щоразу використовувати їх для віднаходження правильної відповіді. У 

такий спосіб машина як носій штучного інтелекту вирішуватиме поставлені 

перед нею завдання, для чого людині довелося б застосовувати і процедури 

логічного виведення чи здоровий глузд [див., напр.: 373]. Реалізація проекту 
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Cyc триває уже багато років, оскільки у базу даних потрібно щоразу вносити 

нові факти. Зрозуміло, що такий процес інженерії знань надзвичайно 

часозатратний і, фактично, за визначенням безкінечний, оскільки кількість 

знань постійно зростає. Тому доцільно шукати альтернативні способи внесення 

знань у базу даних машини. Наприклад, якби машина була спроможна вести 

повноцінну розмову з людьми, то б уміла висновувати інформацію з неї. А якби 

машина уміла самонавчатися, то б вибудовувала алгоритми, які б 

удосконалювала в разі потреби. Здобуття знань тоді відбувалося б не “згори 

донизу”, а зворотно – “знизу догори” [дет. див.: 73, с. 85–141]. Такий процес 

може бути ґрунтований на логічному виведенні, здійсненому як дедуктивно, так 

і індуктивно чи за аналогією. 

Зауважимо, що важливою розробкою в теорії штучного інтелекту є й 

проект українських учених А. Шевченка та В. Ященка VITROM [184]. Його 

автори проаналізували інтегративну діяльність людського мозку в 

традиційному ключі як взаємодію між трьома функціональними блоками – 

сенсорними системами (аналізаторами), що приймають і обробляють вхідну 

інформацію, модуляційними системами, які визначають поведінку штучної 

особистості на основі аналізу змісту інформації, що до них надійшла, й 

моторними системами, які забезпечують відповідь машини, тобто надання 

вихідної інформації. Треба звернути увагу на те, що кількість реакцій у 

відповідь обмежена, а от сам потік вхідної інформації є потенційно безмежний і 

надзвичайно різноманітний як за формою (своїми проявами), так і за змістом. 

Пояснюючи специфіку реалізації проекту VITROM, його автори висловилися 

так: “В основі розроблення робота використано новий клас нейронних мереж – 

багатомірні рецепторно-ефекторні нейроподібні мережі, що зростають, створені 

в рамках біонічного підходу на основі інтеграції технологій оброблення 

інформації в семантичних нейронних мережах” [184, с. 495]. Як функціонує 

штучна особистість, автори проекту VITROM продемонстрували на прикладі 

розпізнавання людських облич. Щоб таке розпізнавання було ефективним, 
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штучна особистість має самостійно навчатися, тобто аналізувати нову вхідну 

інформацію і вміти її використовувати. 

Попри чималі перспективи проектів створення штучної особистості 

(антропоморфного робота), все ж їх треба проаналізувати критично. Наприклад, 

якщо вдасться зреалізувати людські відчуття (любов, радість, ненависть, страх) 

на комп’ютері, то ймовірним є те, що однієї миті машини зможуть виражати їх 

сильніше, ніж люди. Функціонально роботи вже зараз перевершують людину за 

багатьма показниками, а тому, як наслідок, краще грають в інтелектуальні ігри 

(як-от шахи), переміщуються якими завгодно чудернацькими траєкторіями, 

розрізняють предмети в темряві, паралельно опрацьовують величезний масив 

інформації, отриманої від різних джерел тощо. Щоразу штучним пристроям 

вдається перевершувати фізичні й інлетеклуальні здібності людини. Отже, 

роботи не просто наслідують поведінку людини чи її мисленнєві здібності, а 

функціонують на підставі принципів іншої природи. 

Одне з важливих запитань, яке виникає у цьому контексті, полягає в 

осмисленні того, що станеться, коли роботи матимуть свободу волі. Відповідь 

на це запитання неочевидна, оскільки досі немає чіткого розуміння щодо 

онтологічних вимірів свободи волі. Проблема свободи волі одна із найбільш 

дискусійних в історії філософії. Із появою теорії штучного інтелекту вона 

набула нових обрисів, оскільки в контексті функціонування штучних пристроїв 

розуміння свободи волі вкрай неоднозначне. Наразі учені досі не розуміють до 

кінця її основних механізмів. Ба більше, досі серед науковців немає 

одностайності щодо того, чи може людина здійснювати вибір незалежно від 

факторів зовнішнього і внутрішнього характеру. Якщо так, то доведеться 

визнати, що свобода волі існує; якщо ж ні – продемонструвати, як механічні, 

фізичні, хімічні, біологічні чи соціальні закони й закономірності детермінують 

нашу поведінку. За таких умов всі дії людини мають бути чітко передбачені, а 

вірогідність появи будь-яких винятків із правила – виключена. Конотація 

поняття свободи волі визначена низкою інших понять, серед яких поняття 

вибору, прийняття рішення, моральної відповідальності, індивідуальності, 
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самостійності, необхідності і можливості, предистинації, детермінізму і 

лібертаріанізму, компатибілізму й інкомпатибілізму. 

Спроби прояснити зміст будь-якого з цих понять одразу ж розширюють 

наші уявлення про характерні особливості конотативних їм понять. Треба 

зауважити, що дослідження концепту свободи волі проливає світло на 

проблему сутності самої людини (її самості), особливо, якщо зважити на 

контекст проблематики теорії штучного інтелекту. Тому у вивченні цього 

концепту, послуговуючись методологією аналітичної філософії, доцільно 

насамперед зважати на результати наукових досліджень (фізичних, 

нейробіологічних, психологічних), які мають пріоритетне значення порівняно з 

відповідними традиційними історико-філософськими, теологічними чи 

культурологічними дослідженнями [див.: 513]. 

Щоправда, сьогодні в науці також немає однозначності щодо природи 

свободи волі. Наука, як відомо, пояснює природу речей детерміністично: є 

певна причина, є наслідок. Звісно, на квантовому рівні є й певна 

невизначеність, але і її прагнуть описати за допомогою різноманітних 

математичних співвідношень. А як бути зі свободою волі, якщо світ 

детерміністичний у своїх проявах? Наприклад, компатибілісти стверджують, 

що свободу волі можна сумістити з детермінізмом. Отже, й людська самість 

буде унікальним феноменом Всесвіту. Серед основних прихильників 

методології компатибілізму можна назвати Д. Деннета, відомого своїм 

дослідженням свободи волі у праці “Свобода розвивається” [269] (2003). Окрім 

того, для прояснення сутності компатибілізму можна навести міркування 

Ґ. Г. фон Вріґта та Т. Наґеля. 

Фінський логік і філософ Ґ. Г. фон Вріґт у контексті аналізу логічної 

природи відношення між детермінізмом і свободою зауважив, що “оскільки 

здатність людини здійснювати різні дії, якщо вона вирішує, має намір або хоче 

їх виконати, – емпіричний факт, постільки людина, як діючий агент, свобідна. 

Було б помилкою стверджувати, що причинність допускає свободу, оскільки це 

означало б, що дія законів природи якимось чином залежить від людей. Але це 
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не так. Однак твердження про те, що причинність допускає свободу, видається 

мені правильним у тому сенсі, що до ідей причин і наслідків ми приходимо 

тільки через ідею досягнення результату в наших діях” [39, с. 113]. Отже, 

Ґ. Г. фон Вріґт у такий спосіб уточнив межі застосування концепту свободи. Він 

пов’язав її з нашими уявленнями про інтенціональну поведінку, хоча й 

критично поставився до думки, що вона має певний онтологічний вимір і є 

одним з субстанційних феноменів детерміністичного світу. 

А от Т. Наґель мав намір устерегти від розуміння детермінізму як засобу 

передбачення усіх можливих варіантів розвитку подій. Адже навіть якщо знати 

усі можливі обставини, що є детермінантами ситуації вибору, то іноді буває 

так, що сам факт знання цих обставин може змінити хід розвитку подій у 

майбутньому. Згідно з Т. Наґелем, компатибілізм не завжди можна узгодити з 

моральною відповідальністю. Припустимо, детермінізм істинний. У такому разі 

виникає запитання, як суб’єкт (носій самості) може нести відповідальність за 

свої вчинки? Вони ж визначені попередніми вчинками. Але, якщо припустити, 

що детермінізм хибний, то тоді недоцільно вважати, що особа є відповідальною 

за вчинене, адже не буде наявним причинний взаємозв’язок між її вчинками. У 

разі штучних особистостей проблема набуде ще більшої гостроти, адже сам 

концепт “штучності” уже апріорі позбавляє певного рівня відповідальності. 

Звісно, можливий ще третій варіант вирішення проблеми, коли причини 

здійснення певного вчинку коріняться в самій людині. В такому разі саме вона 

стає відповідальною за свої дії. Хоча і така позиція не задовільнила Т. Наґеля, 

оскільки й у цьому разі людина стає заручником своїх психологічних станів і 

збігу обставин. Розв’язок проблеми свободи волі, що неодмінно виникає у 

ситуації вибору й прийняття рішення, Т. Наґель вбачає в тому, щоб уточнити: 

“а) що ви маєте на увазі, коли кажете, що могли б поступити якось інакше, ніж 

вже поступили, і б) якими повинні бути світ і ви самі, щоб це висловлювання 

було істинним” [39, с. 58]. Запропоноване ним вирішення проблеми – лінгво-

прагматичне. Навряд чи б воно переконало інкомпатибілістів. 
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Прихильники інкомпатибілізму вважають, що свобода волі й детермінізм 

є несумісними [250]. Якщо визнати, що в певних ситуаціях особа все ж здатна 

зробити вибір між кількома альтернативами (тобто свобода волі існує), то 

отримаємо філософську позицію метафізичного лібертаріанізму, в межах якої 

методологію детермінізму піддано критиці. Якщо ж, навпаки, ствердити, що 

ніякої свободи волі немає, а сам її концепт відповідно позбавлений сенсу, то 

доведеться прийняти філософську позицію жорсткого детермінізму. За такого 

підходу проблема полягатиме навіть не в тому, чи детермінізм є істинним, а в 

тому, що сама проблема свободи волі логічно суперечлива і її треба 

переформулювати. У зв’язку з цим британський філософ-аналітик Ґ. Стросон 

(нар. 1952 р.) у статті “Свобода волі” (1998) висловився песимістично щодо 

вирішення проблеми свободи волі, стверджуючи таке: “… Припустимо, що ви 

якось свідомо спричинили до того, що маєте певний психічний стан N і 

спричинили його у такий спосіб, що у підсумку, можна сказати, що ви є 

відповідальними за цей стан… Але щоб це було правдою, ви уже повинні мати 

певний психічний стан N–1, який призвів до того, що ви свідомо зараз 

отримали стан N… Якщо це правда – що ви і тільки ви повинні бути 

відповідальними за ваш теперішній стан – то ви повинні бути й відповідальні за 

стан N–1… І так далі. В даному випадку маємо потенційний регрес у 

безкінечність” [503]. Як в такому разі визначити межу людської 

відповідальності і встановити, як виникає свобода волі? Адже, ймовірно, 

абсурдно буде припустити, що у процесі творення людської самості щось 

виникатиме з нічого. 

Критично досліджуючи нейробіологічні основи проблеми свободи волі, 

науковці оперують низкою експериментальних даних. Наприклад, 

американський нейропсихолог Р. Сперрі, який у 1981 р. отримав Нобелівську 

премію у галузі фізіології і медицини, доводить, що, розсікши мозолисте тіло, 

що з’єднує праву і ліву півкулю, отримаємо дві незалежні одна від одної 

свідомості, що навіть не здогадуватимуться про існування одна одної [498]. А 

отже й дії особистості можна витлумачити як детерміновані попередніми 
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процесами, хоча їй і здаватиметься, що вона має свободу волі. Аналогічно й з 

екпериментів Б. Лібета [382–383] випливає висновок, що активність у корі 

головного мозку можна зафіксувати дещо раніше, ніж виникає усвідомлене 

рішення. А отже, суб’єктивно усвідомленим рішенням особи передують 

неусвідомлені процеси, що протікають у корі головного мозку. Щоправда, цей 

проміжок часу настільки незначний (кілька десятих секунди), що можна 

засумніватися в достовірності отриманих результатів, як це й зробив Д. Деннет 

[269, с. 231]. Зрештою, критично можна сприйняти й результати експериментів, 

проведених під керівництвом нейронауковця Дж.-Д. Гайнса [321]. Той у 

ситуації вибору фіксував за допомогою новітніх технологій певну активність у 

периетальній корі головного мозку взагалі за кілька секунд до того, як особа 

робила свідомий вибір. Чи має стосунок ця активність до осмислення 

прийняття рішення й чи не може бути так, що завдяки свободі волі відбувається 

щоразу побудова нової нейронної мережі, яка й визначатиме прийняття 

рішення, – ще зовсім не очевидно. Спроби ж доведення ілюзорності концепту 

свободи волі й оманливості відчуття, що ми, а не мозок, контролюємо нашу 

поведінку на кшталт здійснених Д. Веґнером [533] (на підставі аналізу різних 

психологічних розладів чи оманливості сприйняттів) також можна розцінити як 

такі, що містять логічну помилку “від сказаного і відносному розумінні до 

сказаного безвідносно”), оскільки неочевидним є його узагальнення про 

ілюзорність свободи волі. 

Тому наразі доцільним видається лише висунення гіпотез при поясненні 

природи свободи волі. Наприклад, відомими є такі дві гіпотези, які 

сформулював Дж. Серль: 1) психологічний лібертаріанізм і нейробіологічний 

детермінізм [див.: 480, с. 281–286] – констатування наявності розриву між 

ментальними (відбуваються на вищому рівні) і фізичними процесами 

(відбуваються на нижчому рівні), а також ствердження того факту, що 

ментальні процеси повністю детерміновані фізичними; 2) системна 

причинність, свідомість і невизначеність [див.: 480, с. 286–298] – припущення, 

що, якщо немає чітких причинно-наслідкових зв’язків на ментальному рівні, то, 
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можливо, й на нейробіологічному рівні жодні чіткі причинно-наслідкові зв’язки 

не простежуються. Втім, Дж. Серль не знає, яка з цих взаємосуперечливих 

гіпотез правильна, а тому припускає, що вірогідно істинною є якась 

альтернативна гіпотеза [480, с. 296]. 

На мою думку, цією третьою гіпотезою може бути така: формальний 

детермінізм на ментальному рівні. Щоб пояснити цю ідею, треба 

проаналізувати сам процес вибору в ситуації наявності кількох альтернатив. 

Вибираючи якусь із них, насамперед вибирають критерій вибору, здебільшого 

зважаючи на попередній досвід, потреби й обставини. Звісно, міркуючи так, є 

небезпека регресу в безкінечність, оскільки нам доведеться шукати критерії для 

критеріїв і т. д. Проте такий теоретичний варіант розвитку подій на практиці 

неможливий, оскільки вибір обмежений у часі. А тому вибирають, 

скориставшись принципом “перше – ліпше”. Те, що причинно-наслідкові 

зв’язки на ментальному рівні є радше формальними, а отже, не необхідними, 

можна зауважити, якщо попросту обґрунтовувати доцільність одного вибору, 

але зробити інший, послуговуючись тими самими критеріями. Ба більше, 

критерії вибору можна переглянути будь-якої миті. На ментальному рівні 

людина може абстрагуватися від свого вибору [див.: 513, с. 130]. Втім, яка 

природа ментального, науці ще належить з’ясувати, попередньо розробивши 

якісно нові підходи, що б залишали місце і для аналізу духовності і моралі як 

невід’ємних складових людського буття. 

За будь-яких обставин, коли роботи (штучні особистості) будуть 

спроможні вільно вибирати якусь із альтернатив, наша свобода може опинитися 

під загрозою. Наразі немає однозначної відповіді на запитання, як створити 

штучну особистість, що з повагою ставитиметься до людини. Проект штучної 

особистості, на що звертає увагу А. Алексєєв, може бути визнаний абсурдним, 

зважаючи на емпіричну невиразимість метафізичних понять, неможливість 

логічного задання персонологічних параметрів, загалом нечіткість і 

незрозумілість поняття особистості, а також неточність методів і аргументації, 

використовуваної для обґрунтування основних засад проекту штучної 
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особистості [див.:3, с. 306–308]. Звісно, некоректно вважати, що в такому разі 

сам проект не доцільно удосконалювати. Річ у тім, що самі дослідження у сфері 

конструювання штучної особистості сприяють поступу в галузі інформаційних 

технологій, робототехніці, прояснюють основні механізми функціонування 

людської свідомості тощо. Разом з тим, вірогідною є й поява незнаних раніше 

феноменів, як-от штучного суспільства й віртуальної за суттю електронної 

культури [див., напр.: 2–3]. Завдяки електронним носіям інформації уже зараз 

змінюються наші уявлення про сфери торгівлі, освіти, науки тощо. У зв’язку з 

цим зазнає змін і спосіб нашого буття, що, безперечно, потребує філософського 

осмислення. Адже в майбутньому штучні особистості зможуть стати 

невід’ємною частиною нашої культури і нашого життя. Мало того, наслідуючи 

людей, вони й самі зможуть творити власні спільноти зі своєю культурою, які 

розвиватимуться за тими ж законами, що й спільноти людей, а за певних умов, 

можливо, набуватимуть і специфічних закономірностей розвитку. Зважаючи на 

такі перспективи, буде доречно осмислити низку філософсько-етичних питань, 

що виникають у зв’язку зі становленням і практичною реалізацією теорії 

штучного інтелекту [див. також: 514]. 

 

 

4.4. Морально-етичний вимір теорії штучного інтелекту 

 

Враховуючи найрізноманітніші варіанти впливу комп’ютеризації на 

людину, у наш час науковцям треба не лише обміркувати питання щодо того, 

якими б вони хотіли бачити носіїв штучного інтелекту (прескриптивний рівень) 

чи описати особливості їхньої поведінки (дескриптивний рівень), а й збагнути, 

як практично реалізувати подібного роду завдання. У зв’язку з цим виникає 

чимало питань етичного характеру, які сьогодні осмислюють у низці 

прикладних етичних дисциплін, класифікуючи які можна виокремити 

комп’ютерну етику (досліджує норми поведінки користувачів комп’ютерами, 

зокрема, й хакерів, чи під час спілкування в мережі, у блогах), інформаційну 
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етику (вивчає норми поведінки людини в умовах інформаційного суспільства, 

зокрема й зважаючи на вплив технологій на людину) й етику штучного 

інтелекту (вивчає моральні аспекти взаємодії людей і штучних пристроїв – 

роботів, чи моральну поведінку самих машин.  

Загалом серед ключових питань, які постають у зв’язку з виникненням 

теорії штучного інтелекту, на мою думку, доцільно виокремити насамперед 

такі: (І) вплив новітніх технологій, зокрема й штучного інтелекту, на 

психофізичний стан людини, який сьогодні осмислюють у межах філософії 

трансгуманізму; (ІІ) визначення основних етичних норм поведінки роботів; 

(ІІІ) створення штучного інтелекту, дружнього щодо самої людини [див.: 130]. 

І. Міркуючи над першим з цих питань, очевидним є той факт, що 

динамічний розвиток новітніх технологій стрімко змінює як світ довкола нас чи 

наші уявлення на поступ науки, економіки чи суспільства, так і спосіб нашого 

повсякденного життя, яке сьогодні уже й годі уявити без персональних 

комп’ютерів, інтернету, соціальних мереж, нових гаджетів тощо, що стали 

певною мірою усвідомлено-неусвідомленою необхідністю. Як зауважує 

В. Мельник, за цих умов важливо, щоб “технологічні інновації мають стати не 

самоціллю, а спричинитися до створення відповідних умов духовного 

вдосконалення людини й інституалізації людством ефективних соціальних 

форм своєї організації для досягнення людиновимірних цілей” [98]. Особливо 

актуальними питання антропологічного дискурсу сучасної науки постають в 

контексті перспектив технологій нейрокомп’ютерного інтерфейсу, за 

допомогою яких безпосередньо відбуватиметься взаємодія між мозком і 

комп’ютером. Основні принципи цієї взаємодії – своєрідного трансферу 

інформації між мозком і комп’ютером – сформулював Г. Моравек (нар. 1948 р.). 

Ідея його мисленнєвого експерименту полягала у створенні комп’ютеру 

розміром з нейрон, який згодом треба долучити до звичайного біологічного 

нейрона і відсканувати його пам’ять, після чого отриману у такий спосіб 

інформацію передати на зовнішній комп’ютер (інсталювавши відповідну 

програму, що міститиме потрібну інформацію, в механічне тіло), який і 
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симулюватиме діяльність мозку. Не має виникнути труднощів і з трансфером 

інформації у зворотному напрямі – від зовнішнього комп’ютера до мозку 

людини. Тому, якщо особи не стане, її свідомість буде збережена на іншому 

носії [див., напр.: 406, с. 110–111]. 

Зважаючи на такі технологічні перспективи, буде вірогідним і 

припущення про настання т. зв. технологічної сингулярності, яку Р. Курцвейл 

визначає як “майбутній період, протягом якого темп технологічних змін буде 

настільки швидким, а їхній вплив настільки глибоким, що людське життя зазнає 

незворотньої трансформації” [369, с. 7]. Люди не зможуть належно 

осмислювати природу і значущість тих змін, що відбуватимуться з ними. 

Виникнення штучного інтелекту, біотехнологій розширення людської 

свідомості і підсилення її когнітивних здібностей, створення механізмів-

самореплікаторів, поява кіборгів, тобто біологічних істот, в організм яких 

інтегровано електромеханічні складові, – все це й багато чого іншого, як вважає 

Р. Курцвейл, дає підстави вважати, що технологічна сингулярність може 

настати на Землі приблизно 2045 року [369, с. 135–136]. Після цього людині 

передбачити напрями розвитку Всесвіту буде практично не до снаги. Очевидно, 

Земля нагадуватиме гігантський суперкомп’ютер, який зможе впливати і на 

процеси, що відбуватимуться в інших частинах Всесвіту. Звісно, такі 

метаморфози потребують ще багато відкриттів у галузях фізики, хімії, біології, 

змін у структурах ДНК й нейронних мережах, що б уможливили злиття 

технологій і людського інтелекту [дет. див.: 149, с. 102–110]. 

Розглянуті питання – це складові світоглядних рефлексій трансгуманістів, 

які всіляко підтримують ідею науково-технічного розвитку задля 

вдосконалення розумових і фізичних здатностей людини, покращення якості її 

життя, позбавлення від страждань і болю, припинення темпів старіння аж до 

потенційного безсмертя людських істот тощо. Інтелектуально-культурна 

традиція руху трансгуманістів виникла наприкінці ХХ ст. Їхнім координаційним 

центром є міжнародна організація Humanity+ (попередня назва – Всесвітня 

організація трансгуманістів), яку 1998 р. заснували шведський філософ 
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Н. Бостром (нар. 1973 р.) та британський філософ-утилітарист Д. Пірс. На 

підставі восьми положень “Трансгуманістської декларації” [523], розробленої 

групою вчених за участю Н. Бострома у 1998 р. і прийнятої правлінням 

Humanity+ у березні 2009 р., головно можливість удосконалення людини 

(зокрема, виправлення когнітивних недоліків, позбавлення страждань чи 

призупинення старіння), людства й загалом нашої планети прихильники цього 

руху вбачають у розвитку науки і техніки. Звісно, цей розвиток треба здійснити 

правильно, завдяки чому досягнення поставлених завдань буде цілком 

реальним. Тому принагідно доведеться вирішувати чимало проблемних завдань 

морально-етичного й соціокультурного характеру, оскільки змінюватиметься 

спосіб буття людини, її світовідчуття, світосприйняття і світорозуміння. Саме 

тому вже зараз важливо обміркувати всі потенційні небезпеки, зокрема й 

глобальні, й унеможливити їхнє настання. В жодному разі з розвитком 

технологій не має виникати не тільки загроза людському життю, а й пригнічення 

прав окремої людини, її гідності і свобод. Впровадження будь-яких 

технологічних інновацій щоразу має бути узгоджене з усталеними в нашому 

суспільстві морально-етичними нормами. 

Незважаючи на такі перспективи, ідеї трансгуманізму зумовлюють 

небезпідставну пересторогу. У зв’язку з цим американський мислитель 

Ф. Фукуяма (нар. 1952 р.) навіть назвав трансгуманізм “найнебезпечнішою 

ідеєю” [307, с. 42], яка в недалекому майбутньому може стати суттєвою 

перешкодою для розвитку сучасного суспільства, оскільки зумовить соціальну 

нерівність і може бути потрактована як втручання у сферу внутрішніх свобод. 

А от М. Теннісон звернув увагу на те, що було б неправильно розглядати 

питання біологічних удосконалень людського організму відокремлено від 

сфери духовності, в якій одразу ж постає низка морально-етичних перешкод 

[518, с. 405]. Адже зрозуміло, що покращити життя одразу всіх не вдасться, 

зрештою, не всі цього і захочуть. Наприклад, на заваді можуть стати релігійні 

чи світоглядні переконання, небажання порушувати певні моральні устої, 

нестача фінансів тощо. Виникнення соціальної нерівності в такому разі 
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неминуче, тому що заможніші верстви населення одразу ж отримають значну 

перевагу, своєрідний допінг, для реалізації власних розумових здібностей. 

Нарешті, не меншої критики зазнає трансгуманізм з погляду релігії, оскільки 

ідея досягнення безсмертя людиною несе пряму небезпеку сфері духовності 

людини, її вічним цінностям, які б довелося переглянути, у такий спосіб 

підготувавши підґрунтя для віянь релятивізму, постмодернізму й аномійності. 

Такі погляди можливо й дещо перебільшені, а тому, як зазначають Г. Кемпбелл 

і М. Волкер, треба налагодити діалог між трансгуманізмом і релігією [229]. 

Хоча, на мою думку, такий діалог буде практично унеможливлений 

світоглядними розбіжностями його учасників. 

ІІ. Не менші труднощі етичного характеру, ніж у разі штучного 

покращення розумових здібностей людини, виникають і з функціонуванням 

роботів, які будуть наділені штучним інтелектом. Доцільно зауважити, що 

першопочатково етичні аспекти робототехніки, а отже, й певною мірою й теорії 

штучного інтелекту активно обговорювали в науковій фантастиці 20–30-х років 

XX ст. ще задовго до появи перших антропоморфних роботів (див., зокрема, 

науково-фантастичну п’єсу “R.U.R.” [253] (1920) К. Чапека, в якій вперше 

запропоновано термін “робот”). Щоправда, роботи того часу тлумачили радше 

не як помічників людини, а як пряму загрозу її існуванню й небезпеку для 

всього людства. Змінити такий погляд на роботів зумів А. Азімов, який в 

оповіданні “Зачароване коло” (англ. “Runaround”) (1942) сформулював три 

закони робототехніки, що мають визначати підстави функціонування будь-

яких корисних і безпечних для людини роботів: “1. Робот не може заподіяти 

шкоду людині або ж, у зв’язку з бездіяльністю, допустити, щоб людині 

заподіяли шкоду… 2. Робот повинен підкорятися наказам людей, за винятком 

тих випадків, коли ці накази суперечать Першому законові… 3. Робот повинен 

захищати своє існування, поки такий захист не суперечить Першому і Другому 

законам” [202, с. 37]. Ці закони розроблені для роботів, однак ґрунтовані на 

морально-етичних нормах людського співжиття. Зокрема, згідно з Першим і 

Другим законами, сприйняття робота громадськістю і міра покладеної на нього 
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суспільством відповідальності є такими самими, як і щодо звичайної людини. 

Щоправда, відповідно до Третього закону, зрозуміло, що, порівняно з 

функціонуванням робота, життя людини є вищою цінністю. Треба зауважити, 

що логіку міркувань, яку наведено в цих трьох законах, можна застосувати 

щодо будь-якого витвору людей. Адже не буде перебільшенням сказати, що й 

звичайні побутові інструменти, книги, медичні прилади, інженерні споруди, 

комп’ютери, громадські організації, держави, міжнародні об’єднання, 

транснаціональні корпорації тощо, по-перше, не мають завдавати шкоду 

людині, чи бути бездіяльними, коли їй завдають шкоду, по-друге, сфера їхніх 

повноважень не має зазіхати на життя окремої людини, й по-третє, у разі 

загрози окремій людині з боку таких творінь принципи їхнього функціонування 

треба докорінно змінити. Згодом, у новелі “Заснування і Земля” (1986), 

А. Азімов додав ще й Нульовий закон, який має передувати трьом розглянутим 

законам: “Робот не може причиняти шкоду людству чи своєю бездіяльністю 

допустити, щоб людству було заподіяно шкоду” [201, с. 486]. Оскільки, згідно з 

цим законом, інтереси людства загалом стоять вище інтересів окремої людини, 

то, як наслідок, треба переписати Перший закон так: “1. Робот не може заподіяти 

шкоду людині або своєю бездіяльністю допустити, щоб їй заподіяли шкоду, за 

винятком тих випадків, коли такі накази будуть суперечити Нульовому 

Закону”. Разом з тим аналогічні зміни треба внести до Другого і Третього 

законів. Звідси неминуче випливає, що життям окремої людини можна 

пожертвувати задля порятунку людства або ж просто більшої кількості людей. 

Проте доцільність таких нескладних математичних підрахунків, невиправдана, 

оскільки неясно, як тоді вибирати між геніями, які змінили хід історії, й 

люмпеном. Ймовірний, втім, і інший варіант розвитку подій, коли роботи, щоб 

уберегти людей від потенційної шкоди, яку ті можуть заподіяти одне одному, 

просто обмежать їхню свободу. 

Проаналізовані труднощі етичного характеру не єдині. Сумнівно, що 

можна бути достеменно впевненим у тому, що якоїсь миті робот своїми діями 

(чи бездіяльністю) не завдасть людині (людям) шкоду через незнання, оскільки 
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не зуміє належно оцінити всю складність ситуації. Немає жодної впевненості в 

тому, що поведінка роботів завжди буде передбачуваною й обмеженою 

законами робототехніки. Що як наділені штучним інтелектом роботи в якійсь 

непередбаченій розробниками ситуації спробують обійти заборони так само, як 

це іноді роблять люди, умудряючись обходити норми закону, залишаючись у 

правовому полі. У разі, якщо роботи будуть зовні й усередині повністю 

ідентичні людині (подібні до філософських зомбі), є небезпека їх не розпізнати. 

За таких умов як роботи, так і люди не знатимуть, як себе поводити. Але коли 

роботи стануть набагато розумнішими, ніж люди, то зможуть робити багато 

недосяжних для нас речей, що зовсім не додасть нам відчуття безпеки. До того 

ж, ймовірно, що технології штучного інтелекту захочуть у власних цілях 

використовувати люди, наприклад, під час воєнних чи екстремістських дій, 

задля обмеження політичних чи економічних прав і свобод громадян тощо. 

Проте це все лише аналіз наслідків. Зараз основне питанням полягає в тому, як 

можна реалізувати абстрактні за суттю закони робототехніки в межах якоїсь 

формальної комп’ютерної програми, яка й визначатиме особливості 

функціонування робота. Адже А. Азімов розумів ці закони як своєрідні 

інстинкти, які мають бути від самого початку закладені у функціонуванні робота. 

Отже, розмисли над основними законами робототехніки породжують чимало 

запитань. Щоправда, тривалий час етичний аспект робототехніки не 

обговорювали на науковому рівні – щодо нього дискутували переважно на 

сторінках книг з наукової фантастики. 

На етичній складовій проблеми роботів, а точніше комп’ютерів, з новою 

силою наголосив розробник програми ELIZA Дж. Вейценбаум [535]. Він 

розумів, що комп’ютер обчислює, а не приймає рішення, які були б ґрунтовані 

на притаманних людині здатностях співпереживання чи розважливості. Набути 

цих здатностей комп’ютер не зможе, оскільки йому не властиво проявляти 

морально-вольові зусилля. А в ситуації, коли роботи опанують професії (лікаря, 

вихователя, судді тощо), що потребують комунікації з іншими людьми, яким 

дуже часто важливо відчувати повагу, турботу, то ймовірною є поява 
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внутрішнього відчуження, дискомфорту, розчарування. Річ у тім, що роботи не 

проявляють чуттєвості, інтимно-особистісного, не виражають свої думки 

невербально, а лише симулюють людську поведінку, притому нічого не 

відчуваючи. Ні вони, ні ми не зможемо стати alter ego один одного на тій 

підставі, що у роботів наразі немає власного я (самості) на кшталт людського. А 

як буде у майбутньому – достеменно невідомо. Втім, це не заважає нам уже 

зараз аналізувати питання морально-етичного характеру, пов’язані зі створенням 

і функціонуванням роботів, чим власне й займається робоетика – новий напрям 

наукових досліджень, сформований на межі технічних і гуманітарних знань. 

Серед перших дослідників етичної проблематики у сфері робототехніки 

можна, зокрема, виокремити Дж. Веруджіо [530], Н. Бострома [222], Дж. Джіпса 

[310] й Л. Флоріді [300]. В своїх філософських рефлексіях вони порушували не 

лише питання щодо того, як кожне наступне покоління роботів ставатиме все 

досконалішим за попередні, а й те – як роботів привчити дотримуватися 

моральних приписів. Для цього спершу б довелося навчити їх розумінню 

простих речей, а вже потім можна було б сподіватися, що їм вдасться збагнути, 

що означають свобода, гідність, цінність людського життя, як бути 

відповідальними за свої вчинки перед оточенням і майбутніми поколіннями, 

дбайливо ставитися до навколишнього середдовища, поважати інших осіб, з 

відмінними поглядами на політику, релігію, культуру чи економіку. Якщо носіям 

штучного інтелекту вдасться усвідомити значущість подібного роду світоглядних 

питань, то нам доведеться ставитися до роботів уже не як до об’єктів, а як до 

інтелектуальних суб’єктів, моральних агентів. За таких умов уточнення значення 

потребуватиме і термін “робот”. Згідно з Дж. Веруджіо є такі способи 

тлумачення сутності роботів: 1) роботи – це машини; 2) роботи – це символьні 

пристрої, які зачіпають етичні аспекти; 3) роботи – це моральні агенти; 4) роботи – 

це новий еволюційний вид [див.: 530, с. 24]. Кожен із цих підходів підкріплений 

певними роздумами й аргументацією, тому й не дивно, що одним науковцям 

більше до вподоби одне визначення, а другим – інші. Відповідно і з 
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положенням про те, що роботи – це моральні агенти, за сучасного стану справ 

погоджуються не всі. 

Загалом останнім часом проблеми робоетики все частіше привертають 

увагу науковців, які докладають чимало зусиль, щоб віднайти спільне бачення 

її перспектив. Знаними у світі науковими заходами, на яких, зокрема, 

порушують питання робоетики, є “Міжнародна конференція з робототехніки й 

автоматизації”, яку щорічно проводять, починаючи з 1984 року [350], і 

“Міжнародна конференція зі штучного інтелекту і права” [349], яку проводять 

кожні два роки, починаючи з 1987 року. Місце проведення конференцій 

обирають щоразу інше з-поміж провідних освітньо-наукових осередків у 

всьому світі. Що цікаво, наприклад, уже на “Першому міжнародному 

симпозіумі з робоетики” (Санремо, Італія, 2004) активно дискутували щодо того, 

як зробити безпечним вплив робототехніки на людину. Згідно з антропологом 

Д. Керкуї, дискусія щодо етичного аспекту робототехніки розгорнулася у трьох 

напрямах. Одна група науковців переконувала, що дослідження в царині 

робототехніки не мають стосунку до етичних проблем. Адже конструюючи 

роботів, науковці мають справу лише з вирішенням технологічних завдань, а 

тому некоректно вважати, що вони мають нести моральну відповідальність за те, 

що роблять. З ними не погоджувалася друга група науковців, яка вважала, що, 

конструюючи роботів, все ж треба в короткотерміновій перспективі зважати на 

ті небезпеки, які можуть виникнути. Важливо міркувати хоча б у термінах 

“добре” – “погано” й чітко усвідомлювати наслідки своїх дій. І це не стосується 

лише конструювання роботів – учений зобов’язаний враховувати соціокультурні 

реалії й в жодному разі не допустити, щоб його творіння могли якось принизити 

гідність людини. Нарешті, третя група науковців спробувала осмислити 

довготермінові перспективи робототехніки, зокрема, з’ясувати, як розвиток 

різного роду технічних інновацій вплине на розрив між високорозвиненими і 

бідними країнами [530, с. 24–25]. 

На вагомості етичної складової у процесі конструювання роботів 

наголошено й у “Світовій декларації робототехніки”, затвердженій 
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організаторами Міжнародної виставки роботів, що відбулася в Фукуоці 

(Японія) 2004 року. Зокрема, у ній наявні такі міркування: “І. Очікування від 

наступного покоління роботів: 1. Наступне покоління роботів буде партнерами, 

які співіснуватимуть з людьми. 2. Наступне покоління роботів допоможе 

людині і фізично, і психологічно. 3. Наступне покоління роботів сприятиме 

реалізації безпечного і мирного суспільства” [554]. Зрозуміло, що перспективи 

робототехніки в своїх основах порушують не лише питання морального штибу, а 

й соціальні, екологічні, правові, світоглядні. Філософськи осмислювати їх 

важливо саме зараз, допоки дії носіїв штучного інтелекту не стали 

неконтрольованими з боку людей. 

ІІІ. На думку американського дослідника Е. Юдковського [див., напр.: 

555–557] (нар. 1979 р.), одним з найважливіших завдань теорії штучного 

інтелекту є потреба зробити штучний інтелект дружнім до людини. Він 

наголошує на тому, що “термін “дружній ШІ” стосується виробництва 

корисних для людини, не шкідливих для неї дій системами штучного інтелекту, 

які досягли здатності будувати реальні плани й виконувати поставлені 

завдання” [556, с. 2]. На перший погляд, ідея створення дружнього штучного 

інтелекту проста й закономірна, оскільки доброзичливість і позитивна 

налаштованість до людини з боку роботів будуть гарантією її безпеки. Проте ідея 

“дружності”, зважаючи на свою абстрактність, є дуже складною для 

програмування, зокрема з огляду на різноманіття людських уявлень про дружбу. 

До того ж, наразі достеменно невідомо, які саме характерні особливості матиме 

штучний інтелект. Немає жодної впевненості навіть у тому, що він буде схожий 

на інтелект людини. Адже чим досконалішими будуть машини, тим вищий 

коефіцієнт інтелекту вони матимуть. Але й у такому разі принципи їхнього 

функціонування все одно різко відрізнятимуться, насамперед якісно, від 

принципів діяльності мозку людини. Тому аж ніяк не очевидно, що на підставі 

наших теперішніх припущень штучний інтелект захоче щось робити. 

Неочевидно, що носій штучного інтелекту одного разу на наше прохання чи 

вимогу захоче, наприклад, створити гігантську ватрушку [див.: 555, с. 315], 
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навіть за умови наявності для цього достатніх матеріальних ресурсів і 

технологічних можливостей. 

У статті “Штучний інтелект як позитивний і негативний фактор” [555] 

(2008) Е. Юдковський зауважує, що той суперінтелект, який науковці створять 

у недалекому майбутньому, може виявитися абсолютно некерований й буде 

здатний обійти без жодних проблем усі заборони і табу, що стане справжньою 

загрозою для існування всього людства. Усвідомлення цієї реальної небезпеки 

зараз добре зрозуміле, однак понад півстоліття тому на першій конференції зі 

штучного інтелекту (Дартмутському семінарі [див.: 392]) про неї не йшлося. 

Ризик полягає ще в іншому: якщо вдасться сконструювати суперінтелект із 

добрими щодо людини намірами, то де гарантія, що якоїсь миті усе не піде 

шкереберть й ідеали гуманізму, демократії, свободи, до яких прагнуть люди, не 

будуть вимушено витіснені цінностями авторитарних, тоталітарних режимів, як 

це уже не раз траплялося в історії. Вирішити цю проблему, дотримуючись 

логіки Е. Юдковського (тобто, роблячи здібності роботів схожими на людські 

[див., напр.: 557, с. 181–183]), можна дещо у парадоксальний спосіб – треба 

штучний інтелект навчити відчувати, переживати, співпереживати емоції. 

Зважаючи на те, що інтелект є когнітивною здатністю, він має бути пов’язаний 

з відчуттями. А отже, його не достатньо реалізувати лише на рівні машинного 

коду (початковому рівні). Інтелект має мати безпосередній стосунок до 

сенсорних репрезентацій, що й безпосередньо виражають наш суб’єктивний 

досвід. Тому його невід’ємними складовими є співчуття й співпереживання, без 

яких і розуміння того, що робиш, моральність, очевидно, просто не виникне. 

Завдяки наявності здатностей відчуття, емпатії і можна практично реалізувати 

наші уявлення про “дружність”, шанобливість, повагу один до одного, 

толерантність, тактовність тощо. А це саме ті речі, які можуть втримати штучний 

інтелект від намагань внести певні зміни у свій внутрішній машинний код й 

перестати бути дружніми для людини. Важливо, щоб навіть подібних думок у 

роботів не виникало, бо інакше такий розвиток подій буде уже величезним 

прорахунком програмістів, що призведе до непередбачуваних наслідків. Ось 
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чому вкрай важливо з самого початку зробити дружнім до людини штучний 

інтелект, який зможе самостійно приймати рішення (подолає точку 

сингулярності). 

Хоча, на мою думку, така перспектива є утопією, навіть якщо й зважати 

на революційний науково-технологічний розвиток у майбутньому. Неможливо 

створити штучний інтелект аналогічний людському і притому зробити так, щоб 

він був тільки дружнім, оскільки ця якість значною мірою пов’язана з певними 

психоемоційними переживаннями. Тому в разі, якщо робот розумітиме, що 

означає бути дружнім, або ж переживатиме позитивні емоції, то він має 

розуміти, що є емоції й протилежні, має вміти їх пережити. Крім того, непросто 

зрозуміти, як робот має проявляти дружність до людей, які не є дружніми до 

нього, які становлять небезпеку для інших, діють корисливо чи у власних 

інтересах. Виникає запитання, чи має він бути дружнім із ними і, зрештою, як 

з’ясувати, хто з них є добрим, а хто – ні? На мою думку, неможливо буде 

створити штучний інтелект за аналогією людського й розраховувати на те, що 

він буде запрограмований робити тільки добрі вчинки, у такий спосіб 

проявляючи свою дружність людині. Як схожий на людський, він вірогідно не 

буде позбавлений і людських слабкостей, негативно забарвлених душевних 

якостей тощо. А тому вже зараз треба добре розуміти всі небезпеки своїх дій у 

напрямі створення штучного інтелекту й щоразу зважати на етичну складову 

проблеми. Технологічний розвиток у жодному разі не має ставати загрозою для 

людського існування. Звісно, припинення наукового розвитку, зважаючи на 

наявні передові технології, винаходи чи відкриття, не виправдане. Проте ті 

напрями поступу в науці, які становлять для людини, її автономії і гідності 

потенційну небезпеку, треба призупиняти (як це свого часу зробили з 

клонуванням). Щодо сьогочасних наукових досягнень – зокрема, у сфері 

комп’ютерних наук, робототехніки, теорії штучного інтелекту, – то доречним 

буде висновок, що вони суттєво змінюють наш світ, відкривають перед 

людиною нові перспективи для самореалізації й вселяють надію на краще 

[див.: 162]. Разом з тим своєю появою вони вкотре засвідчують необхідність 
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осмислення етичної складової будь-яких наукових винаходів чи відкриттів і по-

новому формулюють перед нами основні філософсько-світоглядні питання, які 

І. Кант у “Логіці” (1800) сформулював так: 1. Що я можу знати? 2. Що я 

повинен робити? 3. На що я смію сподіватися? 4. Що таке людина?” [354, с. 25]. 

 

 

Висновки до розділу 4 

Як засвідчив розвиток сучасної аналітичної філософії, зацікавлення 

вивченням природи свідомості виявилося тісно переплетеним з теорією 

штучного інтелекту, що вивчає аналоги людського мислення. Мало того, 

філософію штучного інтелекту цілком правомірно розглядати як напрям 

аналітичної філософії свідомості. 

Одним з ключових питань філософії штучного інтелекту є проблема 

символьної репрезентації знань. Тому в процесі розроблення відповідних 

семантик (зокрема, процедурної) науковці прагнули якомога точніше 

моделювати ситуації мовленнєвої комунікації й створювати відповідні 

ментальні моделі. Так робили задля того, щоб розуміти смисл дискурсу. Втім, 

треба мати на увазі, що під час дискурсу переконання можуть бути змінені. Цю 

обставину враховано в логічних концепціях AGM і DDL, які дають змогу 

оперувати знаннями баз даних, що постійно оновлюються й відповідно 

інтерпретації яких зазнають змін. 

Втім, наразі створення штучного інтелекту, який здатний розуміти, 

очевидно, надто віддалена перспектива. Ані комп’ютаціоналістські, ані 

коннективістські моделі, за допомогою яких прагнуть відтворити на штучних 

носіях основні принципи функціонування людської свідомості, не 

задовольняють вимогам проходження тесту Тюрінґа. Але як довели деякі 

науковці (зокрема, Дж. Серль), навіть якщо за допомогою штучного інтелекту 

можна буде цілковито наслідувати розумову діяльність людини, то все одно це 

буде не більше, ніж імітування – машина оперуватиме символами, але не 

розумітиме їхньої семантики. 
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У зв’язку з цим виникало питання щодо співвідношення ментального і 

фізичного. Якщо існує ментальне як щось цілковито унікальне, не редуковане 

до фізичного, як таке, що ми окреслюємо концептом самості, то спроби 

створення штучного інтелекту приречені на провал. Але якщо всі ментальні 

феномени визначені фізичними передумовами, то питання створення штучних 

особистостей залишається відкрите. А разом з тим, зважаючи на перспективи 

створення штучного інтелекту, постає низка питань морально-етичного 

характеру, які пов’язані із впливом роботів чи певних науково-технічних 

розробок на людину, її самість, безпеку й майбутнє існування. 
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РОЗДІЛ 5 

ПОСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРАГМАТИКО-КОГНІТИВНІЙ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 

У цьому розділі важливо з’ясувати, яких особливостей набула сучасна 

аналітична філософія в контексті розвитку світової філософської думки, які є 

основні моменти критики аналітичної методології, як можливо застосувати цю 

методологію при вирішенні не лише прагматико-когнітивних, а й інших 

проблем, зокрема гуманітарно-культурологічного штибу, і в який спосіб досвід 

аналітичної філософії може бути затребуваний для поступу філософії в Україні. 

У зв’язку з поставленими завданнями у першому підрозділі дослідимо 

особливості дискусії між представниками аналітичної і континентальної 

філософії (зокрема, постмодернізму, структуралізму, герменевтики) й 

окреслимо перспективи налагодження діалогу між ними, уможливлені 

лінгвістичним поворотом у західній філософії ХХ ст. Наслідком такого діалогу, 

як доведемо далі, стали, зокрема, філософські концепції трансцендентальної 

прагматики К.-О. Апеля, універсальної прагматики Ю. Габермаса, 

постпрагматизму Р. Рорті, а також плюралізм тем і зацікавлень представників 

Львівсько-Варшавської логіко-філософської школи. У другому підрозділі 

детально з’ясуємо, чому критикували представників аналітичної філософії, 

наскільки ця критика була виправданою і що стало її результатом. Для цього 

проаналізуємо критичні зауваги з боку, зокрема, Г. Маркузе, П. Таґарта, 

П. Анґера, Б. Лейтера, Ґ. Гармана і спробуємо на них відповісти. У третьому 

підрозділі буде обґрунтована ідея, що завдяки універсальності аналітичної 

методології її вдалося застосувати і в царині гуманітарно-культурологічних 

досліджень. Для цього відповідно довелося здійснити редескрипцію 

аналітичної методології в соціально-антропологічний, морально-політичний, 

етичній, релігійно-метафізичній та історичній площинах. Масштабність і 

глибина цих змін є настільки вагомими для поступу ідей філософії у світі, що, 

як буде доведено у четвертому підрозділі, жодним чином не мають бути 
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знехтувані вітчизняними дослідниками. Ба більше, для розвитку ідей сучасної 

філософії в Україні, що буде чітко обґрунтовано, наявне раціонально-

теоретичне підґрунтя, сформоване мислителями попередніх епох, починаючи 

від представників Києво-Могилянської академії і закінчуючи логіками і 

методологами науки 60–80-х років XX ст. (М. Поповичем, С. Васильєвим, 

А. Уйомовим та ін.). Вважаємо, що дослідження поставлених у цьому розділі 

завдань дасть змогу ґрунтовніше осмислити сутнісне значення сучасної 

аналітичної філософії і зробити пропоноване дослідження більш цілісним і 

завершеним. 

 

 

5.1. Конструктивна редескрипція аналітичної філософії з огляду на 

специфіку філософії континентальної 

 

Нині поділ сучасної філософії на аналітичну і континентальну є 

шикоровідомим, хоча вперше термін “континентальна філософія” став 

фігурувати у назвах навчальних курсів в університетах Британії лише на 

початку 80-х років XX ст. зазвичай задля того, щоб продемонструвати, що між 

британською аналітичною традицією філософування і тими філософськими 

напрямами, що були поширені в континентальній Європі (насамперед 

феноменологією, екзистенціалізмом, структуралізмом, поструктуралізмом 

тощо), існує суттєва різниця [див.: 252, с. 39]. Втім, критичний аналіз 

особливостей такого поділу засвідчує, що той є дещо нечітким, а значення 

отриманих понять – неусталені. Тому, якщо таку дистинкцію і застосовувати, 

то лише з попередніми роз’ясненнями. Насамперед треба звернути увагу на 

видиму невідповідність у такому логічному поділі, адже протиставленням до 

поняття “континентальний” є поняття “неконтинентальний” (або ж 

“острівний”), а до поняття “аналітичний” – “неаналітичний”. Річ у тім, що 

аналітична філософія стала популярною насамперед у Британії завдяки 

діяльності Дж. Е. Мура, Б. Рассела і раннього Л. Вітґенштайна. Вони 
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виформували кращі зразки методу аналізу, а тому особливу увагу приділяли 

логічному рівню аргументації, скрупульозності дослідження, чіткості й 

однозначності у вживанні мовних виразів. Маючи на меті пошук достовірних 

знань про навколишній світ, філософи-аналітики, на відміну від своїх 

континентальних колег, мало цікавилися історією філософії й рідко в своїх 

філософських рефлексіях були спрямованими в минуле, на традицію. Їхній 

аналіз зазвичай відбувався в позаісторичному контексті, зважаючи на 

найновіші, прогресивні досягнення й інновації в галузі науки і техніки. У 

зв’язку цим навіть історично орієнтований аналіз витоків аналітичної філософії 

відбувся не одразу. Дослідження на кшталт проведених М. Даммітом у 80–90-х 

роках й підсумованих у “Витоках аналітичної філософії” [287] (1993) радше 

були ретроспективним аналізом, не позбавленим авторської інтерпретації, аніж 

виваженою історико-філософською реконструкцією передумов появи цього 

напряму філософської думки. 

Згодом ідеї філософів-аналітиків поширили у США, а у наш час вони 

знаходять все більше прихильників і на європейському континенті (зокрема, в 

Скандинавських країнах). Отже, не вся континентальна філософія, якщо 

розглядати її в географічному відношенні, є континентальною філософією за 

суттю. Додамо, що й не уся філософія, яку розвивали в Британії й 

протиставляли континентальній філософії, обов’язково є аналітичною. Той же 

британський ідеалізм як різновид абсолютного ідеалізму зберігав міцність своїх 

наукових позицій в інтелектуальних колах ще в перших десятиліттях ХХ ст. 

Як продемонстровано раніше, аналітична філософія за час свого 

становлення і розвитку зазнала неабияких змін парадигм і методологій. Все це 

стало наслідком численних дискусій всередині аналітичної філософії, а також її 

взаємодії з іншими філософськими напрямами, і впливів, зумовлених 

розвитком наукової теорії (насамперед природознавства, логіки і лінгвістики). І 

справді, спершу захоплювалися логічним аналізом мови, згодом лінгвістичним. 

Зараз в аналітичній філософії переважають теми свідомості і штучного 

інтелекту. Разом з тим привертають увагу питання суб’єктивності досвіду, 
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штучних особистостей, свободи волі, етики. А якщо так, то і питання 

інтерсуб’єктивності, комунікації, порозуміння тощо рано чи пізно займуть 

належне місце у дослідженнях філософів-аналітиків. Отже, аналітична 

філософія демонструє відкритість до діалогу із впливовими напрямами 

континентальної філософії. 

Континентальну філософію в широкому значенні цього слова можна 

назвати неаналітичною, а то й ненауковою. Втім, щоб кардинально не 

протиставляти дві філософські традиції, не робити наголос на виключній 

важливості однієї з них (а назву другої утворювати на основі простого 

заперечення за залишковим принципом) й продемонструвати можливість 

взаємодії між ними (адже жодна з традицій не є винятково чітко окресленою в 

своїх засобах і межах), надалі йтиметься саме про аналітичну й континентальну 

філософію, розуміючи, що й цей поділ недосконалий. Загалом континентальна 

філософія традиційно була поширена переважно на європейському континенті 

(Франція, Німеччина, Іспанія). Її витоки треба шукати в творчому доробку 

Ф. Ніцше, С. К’єркеґора, Ф. Достоєвського, Е. Гуссерля та ін. Очевидно, 

сьогодні у концепті континентальної філософії поєднують різні в 

методологічному плані філософські напрями (як-от герменевтику, 

екзистенціалізм, феноменологію, структуралізм, постструктуралізм) та школи 

Західної Європи (зокрема, діяльність представників Франкфуртської школи). 

Континентальні філософи зазвичай творили в більш дескриптивно-

рефлексивному, а не аналітичному, ключі. Вони виступали проти сцієнтизму, 

зважали на зв’язок філософії зі специфікою конкретної ситуації, що складалася 

в ту чи іншу історичну епоху, апелювали до метафізичних, духовних основ 

людського буття й сутності людини як такої. Прагнучи подолати екзистенційні 

й соціальні кризи, що не раз призводило до переоцінки цінностей людини і 

суспільства, а іноді й формування нігілістичного світогляду, представники 

континентальної філософії часто віднаходили джерело філософських смислів в 

інших сферах культури – мистецтві, поезії, соціології, літературі, політиці, 

релігії тощо. Зрозуміло, що вплив континентальних філософів на сферу 
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гуманітаристики, з властивими їй зацікавленнями соціальною, 

антропологічною, метафізичною, релігійною проблематикою, був суттєвішим, 

ніж відповідний вплив з боку мислителів-аналітиків, що концентрували свою 

увагу на синтаксичних, семантичних і прагматичних аспектах мови й науково 

обґрунтованому осмисленні дійсності. Втім, творчі пошуки мислителів на 

континенті мали методологічне підґрунтя й потребували певної досвідної 

основи. Якщо такої не виявлялося, то відповідні філософські концепції було 

легко розвінчати (наприклад, деміфологізувати, демістифікувати або ж просто 

викрити у фальсифікації). 

Розмежовуючи континентальну й аналітичну філософію, можна 

констатувати, що існують просто два способи осмислення дійсності. Перший з 

них (Платоновий) більше відповідає духу соціо-гуманітарних систем знання 

(зокрема, й літератури). Саме на нього зорієнтовані континентальні мислителі. 

Їхнє філософування – софійне – спрямоване на віднайдення смислів (чим 

подібне до жанру інтелектуальної літератури) і на гуманістичні ідеали 

практичної філософії. На підставі другого способу осмислення дійсності 

(Аристотелевого) апелюють до стандартів природничо-математичних систем 

знання (зокрема, емпіричних наук). Його застосовують мислителі-аналітики, 

філософування яких – епістемне – спрямоване на пошук істини в контексті 

наукових ідеалів теоретичної філософії. Подібного роду філософські рефлексії 

споріднені з абстрактним науковим теоретизуванням. 

Як можна зауважити, наука, ґрунтуючи свої пізнавальні стратегії на 

емпірії, апелює до об’єктивного, а література з властивим їй спекулятивним 

мисленням – до суб’єктивних концептуальних побудов. Філософія дуже часто 

опиняється на роздоріжжі між парадигмою науки і літератури. Наприклад, для 

континентальної філософії притаманна антисцієнтистська спрямованість, тобто 

переконання в тому, що науковий інструментарій не є принагідним засобом для 

осмислення першопринципів буття. Аналітична філософія менш категорична у 

цьому питанні. І справді, науковець спрямований на отримання знань про світ, 

в той час як філософ – це любитель мудрості, яка полягає в осмисленні того, 
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яке місце в світі займає людина, яким є людське буття чи яким воно має бути за 

умов досягнення щастя. На перший погляд може видатися, що наука і близько 

не здатна в емпіричний спосіб вирішити такі абстрактні питання. Втім, це не 

зовсім так. Якщо вивчити хімічну основу психологічних станів, тобто 

з’ясувати, які хімічні речовини наявні в організмі людини за тих чи інших 

психологічних станів, то можна припустити, що величину задоволення (радості, 

щастя) також можна буде виміряти. Отже, розрив між знанням та мудрістю 

можна буде подолати (з чим однак не погоджувався С. Крічлі [252, с. 1–11]). 

Тому й не доцільно так швидко відмовляти науковцям, орієнтованим на пошук 

істинних знань про світ, у можливості відповісти на питання про сенс життя 

(якщо навіть припустити, що воно має сенс), як чи не найголовніше для 

любителів мудрості. 

Не зважаючи на певну умовність поділу на аналітичну і континентальну 

філософію, з одного боку, й попри намагання віднайти спільне першоджерело 

для обох напрямів (зокрема, С. Крічлі таким називає творчість І. Канта [див.: 

252, с. 12–31]), з другого, – все ж різнорідність їхніх методологій і пізнавальних 

зацікавлень не раз ставала причиною виникнення філософських “зіткнень” 

[див., напр.: 531]. 

Звернемо увагу на той факт, що потрактування філософії І. Канта з 

погляду аналітичної і континентальної філософії різниться. Наприклад, для 

мислителя-аналітика буде насамперед важливим з’ясувати, як І. Кант трактує 

концепти аналітики й аналітичного, у чому особливість розподілу суджень на 

аналітичні і синтетичні тощо. Разом з тим у зв’язку зі зростанням 

зацікавленням до проблем метафізики в аналітичній філософії приверне увагу 

кантіанське потрактування практичної значущості метафізичних знань й 

епістемологічна складова розподілу на феноменальне і номенальне. Та оскільки 

зацікавлення метафізикою відбулося в аналітичній філософії лише в середині 

ХХ ст. (до того панівною була радше критика метафізики з боку логічних 

позитивістів), то треба зауважити, що на початках вчення І. Канта як основа для 

традиції німецького ідеалізму сприймали в аналітичній філософії критично. 
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Адже, як відомо методологію неореалізму, Дж. Е. Мур і Б. Рассел розвинули 

насамперед як спосіб критики популярного в Британії абсолютного ідеалізму. 

Вони реальне (об’єктивне) протиставляли ідеальному (трансцендентальному, 

метафізичному за суттю). 

А от з погляду континентальної філософії творчість І. Канта насамперед 

цікава своїми спробами аналізу сфери трансцендентального, міркуваннями про 

можливості чистого розуму, відмежованого від емпірії. Ідеї І. Канта розвинули, 

зокрема, в Баденській і Марбурзькій школах неокантіанства, відомих 

насамперед своїми дослідженнями в царині філософської антропології, етики, 

естетики, метафізики. Цікаво було з’ясувати, наскільки теоретичний розум є 

надійним засобом обґрунтування метафізичних теорій, наскільки вони можуть 

бути несуперечливими в своїх основах. Сам І. Кант, як відомо, схилявся до 

агностицизму. Його переконання в неможливості достеменного пізнання 

сутностей з часом трансформували в релігійний антиреалізм (С. К’єркегор, 

Ф. Достоєвський) чи навіть атеїстичний екзистенціалізм (Ж.-П. Сартр, 

А. Камю) [252, с. 12–31]. Звісно, не можна стверджувати, що потрактування 

філософії І. Канта в аналітичній і континентальній філософії є 

взаємосуперечливі. Вони насамперед стосуються різних предметних сфер і 

свідчать про багатогранність творчого доробку німецького мислителя. 

Треба зауважити, що на початках дискусії між представниками 

континентальної і аналітичної філософських традицій були не настільки 

очевидні і гострі, чого не скажеш про сьогодення. Наприклад, погляди 

філософа-аналітика Ґ. Фреґе й феноменолога Е. Гуссерля ще можна було б 

якось і зіставити. Особливо це стосується критики психологізму в логіці, 

обґрунтування необхідності застосування концепту смислу в епістемологічних 

дослідженнях тощо [див.: підрозд. 3.2]. А от уже логічний позитивіст Р. Карнап 

і екзистенціаліст М. Гайдеґґер в часи Веймарської республіки (1919–1933) явно 

розійшлися у своїх світоглядних позиціях, особливо щодо ролі метафізики в 

філософії і її методології. Відбулося це значною мірою тому, що Р. Карнап 

[див.: 234] осмислював феномени дійсності в науковий спосіб, а М. Гайдеґґер 
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[див.: 177] – в екзистенціальний, або ж герменевтичний. Р. Карнап, як відомо, 

не допускав місця для метафізики в межах наукової теорії, оскільки вона не 

ґрунтована на емпіричних фактах й у ній наявна “плутанина сфер 

[застосування] понять” [234, с. 235]. Тому й не дивно, що в метафізиці часто 

можна зустріти висловлювання, в яких змішують поняття, що належать до 

різних типів. Проте, як додавав Р. Карнап, “псевдовисловлювання цього виду 

трапляються особливо часто у Геґеля і Гайдеґґера, який разом з багатьма 

особливостями геґелівської форми мови перейняв також і деякі її логічні 

недоліки (наприклад, визначення, які мають належати до певного виду 

предметів, належать натомість до відношення цих предметів до “буття”, “ось-

буття” (Dasein) або до взаємовідношень між цими предметами)” [234, с. 235–

236]. Крім того, Гайдеґґерові міркування про метафізику як первісну єдину 

основу наук і про осмислення у зв’язку з цим суті концептів на кшталт Ніщо 

(яке є “умовою можливості розкриття сущого як такого для людського буття” 

[177, с. 23]) суперечили як положенням методології філософії науки (О. Краус), 

так і теорії доведення (Д. Гільберт) [234, с. 241]. 

М. Гайдеґґер навряд чи погодився з висновками критиків. Філософські 

погляди Р. Карнапа він зараховував до технічно-наукових поглядів на мову й 

протиставляв спекулятивно-герменевтичному досвіду мови, прихильником 

якого був сам. Ці дві позиції, як висловився М. Гайдеґґера в одному зі своїх 

листів, написаному у 1964 р. (як передмова до його тексту з 20-х років), були 

“найбільш крайніми полюсами “філософії” сучасності” [252, с. 105]. З погляду 

герменевтичного досвіду лінгвістичний аналіз (технічно-науковий за суттю) 

видається дещо обмеженим. Він не виходить за межі мови, а тому не стосується 

метафізичних підвалин людського буття. Але уже й у самому методі 

верифікації, основному методологічному інструментарії логічних позитивістів, 

можна угледіти метафізичне підґрунтя, оскільки незрозуміло, яке емпіричне 

доведення може переконати у тому, що саме верифікація є єдиним коректним 

методом у процесі встановлення істинності чи хибності висловлювань. Хоча 
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такі висновки слабо узгоджуються з пізнавальними устремліннями логічних 

позитивістів і неминуче були б розкритиковані. 

Аналогічній критиці був би підданий Гайдеґґеровий спосіб 

філософування. Візьмемо, наприклад, таке міркування М. Гайдеґґера: 

“Величина душі вимірюється тим, наскільки вона здатна на вогненне 

споглядання, через що стає вона своєю в болеві. Болеві властива сутність, 

зворотна в собі” [42, с. 62]. З погляду логічного аналізу (й загалом аналітичного 

філософування) зміст концептів “величина мови”, “вогненне споглядання”, 

“сутність, зворотна в собі” – явно не зрозумілий. Він поетичний, образно-

метафоричний, але аж ніяк не логічно однозначний. Встановити його значення 

достеменно неможливо. Аналогічно й у випадку твердження М. Гайдеґґера про 

те, що “Мова мовить” [43, с. 28]. Очевидно, що з погляду логічного аналізу 

воно буде зразком для утворення інших йому подібних, як-от “Розум розуміє”, 

“Письмо пише”, “Смак смакує”, “Відчуття відчувають”. Так само формальний 

логічний аналіз мало що дасть для розуміння висловлювань на кшталт 

“Сутність мови: Мова сутності” [44, с. 154]. Воно видасться не більше ніж 

словесною еквілібристикою. У такий же спосіб достатньо взяти кілька понять-

абстракцій – як-от “істина”, “буття”, “сутність”, “свобода” – і поєднуючи їх, 

утворити низку нових визначень, які не можна верифікувати. Наприклад, таких: 

“Сутність істини – це істина сутності”, “Сутність істини – це свобода”, 

“Сутність свободи – це буття істини”, “Сутність буття – це істина свободи”. 

Над змістом цих висловів можна призадуматися. Можна ствердити, що не всі 

комбінації слів утворюють безглузді твердження. Адже висловлювання нашої 

мови є також комбінаціями слів. Одні з цих комбінацій цілком осмислені, а 

інші – очевидно, ні. Тому не завжди можна однозначно вирішити, що саме є 

істинним, а що – хибним, безглуздим (як у випадку з метафізичними 

висловлюваннями у розумінні Р. Карнапа). 

Втім, як засвідчив розвиток аналітичної філософії навіть метафізичні 

знання можна досліджувати за допомогою методів логічного і лінгвістичного 

аналізу мови. Спроби тотальної формалізації мови (побудови ідеальної мови) 
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не виправдали сподівань. Мовні конотації і смисли не можна цілковито 

редукувати до сфери синтаксису. Щось позамовне, метафізичне за суттю, 

видавалося тому ж Л. Вітґенштайну не менш важливим, ніж власне сфера 

логічного. А становлення методології дескриптивної метафізики в лінгвістичній 

філософії [див.: 506] підтвердило важливість аналізу загальних понять і 

необхідність дослідження концептуальних схем мови (її онтологічного 

підґрунтя). Все це зближувало аналітичну філософію з філософією 

континентальною й засвідчило, що аналітична методологія є достатньо 

гнучкою. Навіть зацікавлення метафізичною проблематикою не стало 

підставою для того, щоб мислителі-аналітики перестали застосовувати 

аналітичну методологію. Вони й надалі залишилися в руслі аналітичної 

традиції філософування. Наскільки, зі свого боку, континентальна філософія 

може стати більш зорієнтованою на застосування емпіричної бази – питання 

неоднозначне. Адже така трансформація потребує не лише апелювання до 

даних наук (як природничих, так і соціогуманітарних), а й грунтовної 

обізнаності із здобутками логіки та лінгвістики. 

Додамо, що не завжди дискусії між представниками аналітичної і 

континентальної філософії були методологічними чи предметними. З часом 

вони, попри весь резонанс, ставали все менш змістовними. Серед них 

неабиякого розголосу набула дискусія між Дж. Серлем і французьким 

постсруктуралістом Ж. Дерридою [531, с. 160–181]. Приводом для неї стала 

метафізична інтерпретація теорії мовленнєвих актів Дж. Остіна (1911–1960), 

яку Ж. Деррида здійснив у праці “Підпис – подія – контекст” [280] (1972). 

Дж. Серль як учень Дж. Остіна не сприйняв постструктуралістських 

інтерпретацій Ж. Дерриди. Адже той, довільно витлумачивши зміст аналітико-

філософських концептів інтенціональності, мовленнєвих актів, смислу і 

значення, зробив висновок, що Остінова ідея контекстуальності значень (як 

основа прагматики мови) метафізична за суттю, а дистинкція дескриптивів і 

перформативів (як одна з визначальних для концепції мовленнєвих актів 

Дж. Остіна) – невиправдана і нечітка. 



330 
 

Висновки Ж. Дерриди були протилежними усьому задуманому 

Дж. Остіном як лінгвістичному філософу. А тому навіть через багато років 

Дж. Серль критикував Ж. Дерриду як необізнаного з ідеями аналітичної 

філософії мислителя, кажучи: “Наскільки мені відомо, Деррида не знає майже 

нічого про праці Фреґе, Рассела, Вітґенштайна й інших” [478, с. 193]. А тому й 

не вважав доречним розвиток таких дискусій. 

На відміну від Дж. Серля, Н. Хомський, навпаки, залюбки прагнув 

обмінятися поглядами на ті чи інші проблеми з континентальними 

мислителями. Щоправда, якщо його студійна дискусія з М. Фуко щодо 

людської природи (вроджених знань, творчості, демократії тощо), записана на 

голландському телебаченні 1971 року [264], і була доволі виваженою і 

тактовною (хоча, треба звернути увагу на те, що її учасники мало вникали в 

суть аргументів співрозмовника і зазвичай викладали свої, отримані на підставі 

застосування лише ними, а не співрозмовником, застосовуваних методологій), 

то в 90-х роках Н. Хомський уже набагато різкіше. Наприклад, він звинуватив 

постмодерністів у “мракобіссі”, “тарабарщині”, творенні “постмодерністських 

культів” і додавав, що “Деррида, Лакан, Ліотар, Кристева і т. д., навіть Фуко, з 

яким я був знайомий і який мені подобався, який дещо вирізнявся від решти, 

пишуть речі, які я також не розумію...” [245]. Зрозуміти їх не видавалося 

можливим через відсутність чіткості й логічної аргументованості у їхніх 

міркуваннях, ненауковість застосовуваних методологій тощо. 

А от у заочних дебатах із континентальним мислителем С. Жижеком 

(нар. 1949 р.) у грудні 2012 р. Н. Хомський взагалі висловився так: “Кажучи, що 

мене не цікавить теорія, я мав на увазі, що мене не цікавить хвалькувате 

використання химерних термінів – усіх цих багатоскладових слівець – задля 

створення видимості теорії на порожньому місці. Адже з такого непотребу 

теорії не зліпиш – принаймні теорії в усталеному в науці та й будь-якій іншій 

серйозній галузі її розумінні. Спробуйте-но знайти у згадуваних вами працях 

бодай якісь принципи, висновки з яких, придатні до емпіричної перевірки, ви 

не змогли б розтлумачити дванадцятирічній дитині за п’ять хвилин” [415]. 
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Зрозуміло, що під час таких показних дискусій віднайдення істини чи 

порозуміння видаються недосяжними. Втім, такі “зіткнення” є зазвичай 

поодинокими й тому і близько не відображають усіх тенденцій взаємодії 

континентальної і аналітичної філософії, які відкриті для конструктивного 

діалогу [дет. див.: 155]. 

Можливість діалогу між представниками аналітичної і континентальної 

філософії детермінована уже самим лінгвістичним поворотом [дет. див.: 143] у 

західній філософії. Зауважимо, що термін “лінгвістичний поворот” став 

особливо популярним після появи у 1967 р. праці “Лінгвістичний поворот: 

нещодавні дослідження з філософського методу” [522]. Ще б пак, адже 

науковий редактор цієї праці – американський філософ Р. Рорті – розмістив у 

ній твори багатьох знакових філософів сучасності – М. Шліка, Р. Карнапа, 

Ґ. Берґманна, Ґ. Райла, Дж. Віздома, Н. Малкольма, Р. Чізголма, В. В. О. Куайна 

та ін. Їхній творчий доробок було окреслено в контексті лінгвістичного 

повороту у філософії, внаслідок якого процес вирішення філософських проблем 

редукували або до реформування мови (як і зробили представники логічного 

аналізу, розробляючи ідеальну мову), або до поглиблення розуміння природи 

буденної мови (що властиво представникам лінгвістичної філософії). Хоча, як 

стверджував сам Р. Рорті [459, с. 50], термін “лінгвістичний поворот” вперше 

запропонував австрійський філософ Ґ. Берґманн (1906–1987). 

Показово, що сам Ґ. Берґманн [216] дещо по-іншому, ніж Р. Рорті, 

розставляв акценти, аналізуючи лінгвістичний поворот у філософії. Високо 

оцінюючи працю П. Ф. Стросона “Індивідууми: нарис дескриптивної 

метафізики” (1959), він вважав, що лінгвістичний поворот у філософії відбувся 

саме тоді, коли вдалося застосувати методологію лінгвістичного аналізу в 

царині метафізики. П. Ф. Стросон блискуче впорався з цим завданням, 

розробивши основи дескриптивної метафізики. Засобами цього різновиду 

метафізики можна вивчати “актуальні структури нашого мислення про світ” 

[506, с. 9]. Тобто вивчати мисленнєві основи мовної діяльності, не маючи 
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наміру, як це здебільшого властиво ревізіоністській метафізиці, виробляти 

задля цього кращі структури. 

Досліджуючи метафізику мови, можна виявити глибинні структури 

буденної мови, що буде свідченням наявності у неї онтологічного виміру. У 

зв’язку з цим наявність значення треба буде визнати й у висловлювань, що не 

ґрунтовані винятково на емпіричних фактах. Логічний аналіз принагідно можна 

буде застосовувати й аналізуючи метафізичні висловлювання. До того ж, 

знання про структури мови не випливає винятково з аналізу особливостей 

вживання термінів буденної мови. Структури, що притаманні одній мові, 

притаманні й іншим. Вони відображають мисленнєві структури. А тому, щоб 

зрозуміти, як функціонує мова, треба провести концептуальний аналіз 

вираженої у ній мисленнєвої діяльності. Притому важливо аналізувати власне 

природну мову як передумову формалізованої мови науки і як таку, що 

зорієнтована на саме буття, актуалізоване в множині одиничних об’єктів 

часопростору. Ці об’єкти виражають у мові в понятті суб’єкта висловлювання. 

Одним з таких об’єктів (унікальних за суттю) є людська особистість. На відміну 

від решти об’єктів фізичного світу, їй можна приписати т. зв. предикати 

особистості (Р-предикати), за допомогою яких фіксують ментальні стани (як-от 

віру, переконання, відчуття). Решті об’єктів можна приписати лише матеріальні 

предикати (М-предикати). Саме так П. Ф. Стросон обґрунтовував необхідність 

лінгвістичного аналізу метафізичних знань, що й уможливило настання 

лінгвістичного повороту в царині філософії. 

Як бачимо, представники аналітичної філософії здебільшого пов’язували 

лінгвістичний поворот саме з тими змінами, що відбулися в аналітичній 

філософії. На мою думку, таке потрактування є дещо вузьким. Цей поворот 

притаманний загалом філософії ХХ ст. До того ж, він мав відчутний вплив на 

всю гуманітарну науку. Наприклад, дослідження Ф. де Сосюра, які вилилися у 

формування ідей структурної лінгвістики, знайшли свій розвиток у 

філософському структуралізмі і постструктуралізмі. Методологія 

структуралізму мала вплив на поступ ідей семіотики, а уже її розділи 
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(синтаксис, семантика і прагматика), наприклад, виявилися методологічно 

затребуваними в аналітичній філософії. 

Треба зауважити, що основними рисами лінгвістичного повороту, згідно з 

деякими з сучасних потрактувань, “… є відмова від гносеологічної і 

психологічної проблематики, критика поняття суб’єкта, звернення до 

дослідження смислу і значення, заміна поняття істинності поняттям 

осмисленості, прагнення розглянути мову як граничну онтологічну основу 

мислення і діяльності, релятивізм і історицизм” [107, с. 557]. Тому не дивно, що 

визначального значення мові в своїх концепціях надано не лише в аналітичній 

філософії, а й у феноменологіїї Е. Гуссерля, який зауважував, що “всі 

теоретичні дослідження … врешті-решт завершуються у висловлюваннях” [346, 

с. 5], фундаментальній онтології М. Гайдеґґера, який висунув відому тезу 

“Мова – оселя буття” [331, с. 5], герменевтиці Г.-Ґ. Ґадамера, який розглядав 

мову як “середовище герменевтичного досвіду” [50, с. 355]. Дослідження мови 

в межах континентальної філософії набували своїх характерних особливостей, 

втім можливість для взаємодії з аналітичною методологією, безперечно, 

залишалася. Тому не дивно, що низка континентальних і аналітичних філософів 

спробувала налагодити діалог між обома напрямами і, навіть, синтезувати ідеї 

обох у межах цілісних філософських концепцій. Така співпраця відбувалася як 

на рівні окремих шкіл, так і в межах концепцій окремих філософів. У першому 

випадку треба виокремити діяльність представників Львівсько-Варшавської 

логіко-філософської школи, у другому – доцільно назвати імена німецьких 

мислителів, представників комунікативної філософії К.-О. Апеля (нар. 1922 р.) і 

Ю. Габермаса (нар. 1929 р.), для яких особливо плідною виявилася ідея 

аналітичної філософії щодо важливості критики мови, й американського 

філософа Р. Рорті (1931–2007), який здійснив іронічну редескрипцію 

аналітичного методу, поєднавши його з ідеями постмодернізму. 

І хоча тепер мало не традиційно прийнято вважати, що Львівсько-

Варшавська логіко-філософська школа розвивалася в межах аналітичної 

традиції, однак треба констатувати, що теми, які близькі континентальним 
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філософам, наявні у ній також [див.: 147]. Наприклад, у цій школі цікавилися 

історико-філософською проблематикою (зокрема, В. Татаркевич був визнаним 

фахівцем з історії філософії й історії естетики, Я. Лукасевич досліджував 

історію логіки, а К. Твардовський добре знав середньовічну філософію). У той 

час, коли в аналітичній філософії переважали антиметафізичні настрої 

неопозитивістів, представники цієї школи були переконані у важливості 

наукового розгляду низки метафізичних питань. Недарма Ст. Лесневський 

відомий як метафізик у логіці, а Я. Лукасевич – як логік у метафізиці. Не треба 

забувати й того факту, що й сам засновник школи К. Твардовський у статті 

“Символоманія і прагматофобія” [526] (1921) критично ставився до захоплення 

символами й відповідного нехтування тим, що визначає їхню суть – тобто 

речами, свідомістю, діями й цілями, які є нашими житейськими орієнтирами. 

Тому в школі К. Твардовського розвивали не лише ідеї логіки чи епістемології 

науки (близькі аналітичній філософії), а й тематику етики (Т. Чежовський), 

естетики (В. Татаркевич), теорії літератури (З. Лемпіцький), класичної філології 

(Д. Ґромська), психологію (В. Вітвицький) тощо [дет. див.: 37]. Цікаво, що 

дослідженням ідей психології, педагогіки й літератури займалися переважно й 

представники т. зв. українського крила цієї школи, які свого часу навчалися у 

К. Твардовського, виступали на засіданнях Польського філософського 

товариства або публікували свої статті в його друкованому органі – часописі 

“Ruch Filozoficzny”. Йдеться насамперед про С. Балея, С. Олексюка, В. Яніва, 

Я. Кузьміва, Я. Ярему [дет. див.: 351]. Зараховувати їх до філософів-аналітиків, 

звісно, не зовсім доречно. На мою думку, для характеристики їхньої творчості 

більш притаманна парадигма континентальної філософії [див. також: 147]. 

Втім, синтез ідей аналітичної і континентальної філософії на рівні окремої 

школи, яка у світі відома насамперед своїм логічним доробком (а тому її й 

розглядають здебільшого як аналітичну школу), не настільки репрезентативний, 

як синтез цих ідей у межах окремих філософських концепцій, що значною мірою 

уможливлений універсальністю аналітичної методології (її спроможністю 

вирішувати й конструктивні, синтетичні завдання). 



335 
 

Наприклад, уже назва філософської концепції К.-О. Апеля, викладеної в 

праці “Трансформація філософії” [10] (1973), – трансцендентальна прагматика – 

вказує на те, що в ній ідеї трансцендентальної філософії поєднано з ідеями 

аналітичної філософії після прагматичного повороту до мови. І справді, з 

одного боку, К.-О. Апель виформував цю концепцію на основі ідей 

герменевтики В. фон Гумбольдта, М. Гайдеґґера і Г.-Ґ. Ґадамера, а з другого – 

логічного прагматизму й семіотики Ч. С. Пірса, концепції мовних ігор, 

сформульованої Л. Вітґенштайном у пізній період творчості, і теорії 

мовленнєвих актів Дж. Остіна і Дж. Серля. Вивчаючи філософські аспекти 

мови, К.-О. Апель мав намір конкретизувати поняття розуму. У зв’язку з цим 

він досліджував трансцендентальні й універсалістські передумови розуміння, 

визнавав, що мова є апріорною умовою пізнання і їй притаманна суб’єктивна 

складова, виражена у поняттях переживання, внутрішньої форми мови, 

життєвого світу, мовної гри тощо. Неврахування суб’єкта – ось один із 

недоліків аналітичної філософії (зокрема, неопозитивізму), який К.-О. Апель 

мав намір виправити, хоча й приймав аналітичні ідеї реальності як об’єктивної 

даності й знакового характеру пізнання. Втім, він був не схильний до аналізу 

знаків самих по собі, без апелювання до реальності і особи суб’єкта, а тому 

зважав і на те, що мова має прагматичний вимір, який впливає на її 

синтаксичний і семантичний виміри. Кожен із цих вимірів має бути врахований 

у процесі побудови теорії пізнання. Досліджуючи мову, важливо щоразу 

зважати як на її формальний характер, так і на зміст, сформований у процесі її 

історичного розвитку. 

Трансцендентальні і прагматичні виміри мови найповніше проявляються 

у процесі аргументації. Річ у тім, що висловлюючи аргументовану думку, 

щоразу апелюють до якихось фундаментальних норм, які самі собою треба 

приймати як даність. Наприклад, наш вибір на користь норм раціональності 

навряд чи можна обґрунтувати раціонально (дедуктивно). На цю трудність 

вказували критичні раціоналісти К. Поппер і Г. Альберт. Перший з них 

зазначав, що раціональність не можна обґрунтувати ні досвідом, ні 
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аргументами [431, с. 217–218], другий – що, обґрунтовуючи будь-що, ми, 

врешті-решт, або впадемо в нескінченний регрес, адже кожен аргумент 

потребує й для себе аргументу, або утворимо логічне коло у доведенні, або 

штучно перервемо процес обґрунтування (так звана трилемма Мюнхаузена) 

[191, с. 15]. Як гадав К.-О. Апель, обидва мислителі (К. Поппер і Г. Альберт) 

недооцінили метод трансцендентальної рефлексії і абстрагувалися (як це на 

початках робили в аналітичній філософії) від прагматичного виміру 

аргументації [10, с. 307–308]. 

Не можна заперечити раціональність, не скориставшись раціональними 

аргументами. Міркування суб’єкта вже будуть заздалегідь визначені правилами 

мовної гри, які визнані членами реальної комунікативної спільноти. 

Навчаючись правилам цієї спільноти (соціалізуючись), людина привчається до 

порозуміння з іншими. К.-О. Апель пише: “У дійсності те спільне, що 

притаманне всім “мовним іграм”, полягає … в тому, що разом із навчанням 

одної мови … відбувається навчання єдиної мовної гри, а значить, і соціалізація 

в єдиній людській формі життя: справа в тому, що принциповим чином при 

цьому набувається компетенція для здійснення рефлексії над власною мовою 

або формою життя для реалізації комунікації з всіма іншими мовними іграми” 

[10, с. 253]. Зрештою, К.-О. Апель допускає наявність й ідеальної 

комунікативної спільноти, що й уможливлює ідею реальних спільнот і є 

гарантом адекватного розуміння спільнотою смислів і приписування істинності 

тим чи іншим висловлюванням [10, с. 329–330]. Втім, на мою думку, таке 

метафізичне допущення існування ідеальної спільноти (як своєрідної заміни 

трансцендентальної свідомості І. Канта) не цілком виправдане. Зрештою, 

оскільки універсальна мова і правила її мовних ігор разом з універсальними 

формами життя передують конкретним мовам, правилам їхніх мовних ігор і 

конкретним формам життя, то й А. Баумейстер робить висновок, що 

“онтологічний статус такої універсальної дійсності залишається не зовсім 

проясненим” [17, с. 229]. Мабуть, будь-які трансцендентальні проекти (зокрема, 
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й мовних ігор), навіть якщо вони й підкріплені ідеями аналітичної філософії, 

завжди будуть непрояснені до кінця. 

Виправити ці недоліки задумав Ю. Габермас у своїй концепції 

універсальної прагматики, основи якої закладено ним у праці “Теорія 

комунікативної дії” [319] (1981). Він, як і К.-О. Апель, здійснив трансформацію 

трансцендентальної філософії на основі філософії мови. Його версія 

трансценденталізму слабша, ніж у К.-О. Апеля, хоча для неї й характерне 

поширення власних висновків на весь мовний, комунікативний дискурс. 

Проблему співвідношення емпіричного і трансцендентального Ю. Габермас 

вирішує, апелюючи більше до емпіричного, а не до трансцендентального, як К.-

О. Апель. На думку Ю. Габермаса, не існує єдиної раціональності, тому й годі 

віднаходити якусь єдину трансцендентальну основу. Між різними формами 

культури, різними суспільствами наявна принципова плюральність. У своєму 

проекті соціальної прагматики Ю. Габермас здійснює аналіз різних соціальних 

феноменів. Шукаючи у зв’язку з таким плюралізмом основу для порозуміння як 

умови й ідеалу комунікативної раціональності під час міжособистісного 

спілкування, він особливу увагу звертав на роль мови. В його теорії, 

спрямованій переважно на вирішення соціальних і політичних питань (зокрема 

й тоді, коли її завданям є виявлення особливостей комунікації), використано 

чимало ідей аналітичної теорії мовленнєвих актів [див., напр.: 41]. За 

допомогою мовленнєвих дій одна особа прагне домовитися з іншою. Мова стає 

одним з елементів структури дії, включно й соціальної дії. Комунікуючи, люди 

взаємодіють й у такий спосіб обмінюються смислами й значеннями. 

Порозуміння у Ю. Габермаса стає можливим завдяки наявності різних 

формальних структур – суб’єкта (здатного набувати досвіду мови й діяти), дії 

(власне, комунікативні дії, виражені в мовленнєвих актах, вагомість претензій 

яких “виправдана” певною теорією аргументації – наприклад, у формі 

теоретичного дискурсу – спрямованою на раціональне узгодження поглядів 

усіх сторін комунікації), інтерсуб’єктивності (тобто досягнення консенсусу – 

погодження з універсальними претензіями на розуміння, істину, правдивість і 
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правильність), ситуації (життєвого світу – сфер культури, суспільства, 

особистості – в яких ми повсякденно діємо й виробляємо систему 

експлікативних поглядів на світ). Пояснюючи спосіб досягнення порозуміння, 

Ю. Габермас замість трансцендентальної комунікативної спільноти веде мову 

про ідеальну комунікацію. У ній до творення дискурсу мають право долучатися 

всі мовці. Умови комунікації є симетричними для всіх. Комуніканти мають 

право вільно висловлюватися, не боячись бути покараними за свої погляди. 

Комунікацію не припиняють насильно. Вона може тривати дуже довго, допоки 

не буде досягнуто порозуміння [319, с. 71]. До висловлювань комуніканта 

ставляться з повагою, хоча й можуть будь-яке з них поставити під сумнів. Все 

це робиться заради поглиблення розуміння й, відповідно, порозуміння. Як 

бачимо, в своїй теорії універсальної прагматики Ю. Габермас поєднує ідеї 

континентальної (зокрема, герменевтики) й аналітичної філософії. 

Втім, як слушно зазначає М. Соболєва, його проект набуває специфічних 

рис: “На відміну від герменевтики, яка обмежується часто лише інтерпретацією 

семантики символьних конструктів, універсальна прагматика концентрується 

на вивченні глибинних структур символьної дійсності і пробує реконструювати 

систему правил, що є в основі здатності суб’єкта до символьної діяльності… 

Від емпірично-аналітичних дисциплін універсальну прагматику відрізняє 

насамперед те, що вона спрямована передусім на експлікацію, а не на 

фальсифікацію і критику дотеоретичного знання” [163, с. 314–315]. Разом з тим 

і міркування Ю. Габермаса й інших континентальних мислителів, зокрема 

представників герменевтики і комунікативної філософії, щодо питань 

розуміння, порозуміння, комунікації та ін., можуть бути неодмінно цікавими 

філософам-аналітикам, оскільки розширюють застосування аналітичного 

методу дослідження. 

А от Р. Рорті, критикуючи будь-які спроби віднайдення універсальних 

критеріїв наукою, створює власну філософську антирепрезентаціоністську 

концепцію, що набула популярності після виходу у світ його праці “Філософія і 

дзеркало природи” [457] (1979). Для творчості Р. Рорті характерне поєднання 
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ідей аналітичної філософії, постмодернізму і прагматизму. Наприклад, він 

заперечував існування об’єктивної істини й не вивищував філософію в правах у 

питанні пізнання реальності порівняно з іншими дисциплінами, зокрема, 

поезією. Під впливом віянь постмодернізму цей філософ-аналітик дійшов 

висновку, що істину не віднаходять, а творять. Р. Рорті вважав, що “істина є 

властивістю речень, оскільки існування речень залежить від словників, а 

словники творять люди, тому це правильно і для істин” [455, с. 21]. 

Застосовуючи метод редескрипції, він закликав до постійного переопису 

словників, тобто до надання нового змісту поняттям, адже постійно під 

впливом нових фактів змінюються наші уявлення про довколишній світ і нас 

самих. Оскільки для опису (й переопису), пізнання, осмислення реальності 

філософія стає нічим не ліпшою, ніж критична література, то за такого 

розгляду, очевидно, критерієм значущості певного поняття буде вже не його 

доцільність у межах певної наукової теорії, а новизна. Цей погляд, що можна 

пояснити специфічним розумінням мети філософії у Р. Рорті, явно суперечить 

методологічним патернам, зорієнтованої на науку аналітичної філософії. Як 

зауважує А. Сень, згідно з Р. Рорті, у постфілософській культурі філософія 

“сприяє соціальним і культурним змінам через дослідження переплетінь 

сітки людських переконань та бажань” [124, с. 133]. Треба звернути увагу на 

певне зловживання Р. Рорті термінами з приставкою “пост” (як-от 

“постфілософський”, “посткультурний”, “постаналітичний”, “постпрагматичний”, 

“постніцшеанський”). В низці пізнавальних контекстів така практика не завжди 

доцільна. Той же концепт “постфілософії” видається зовсім уже й не 

філософією. А ідея настання постаналітичної філософії може бути виправдана 

лише як визнання занепаду лінгвістичної філософії і необхідного переходу 

до зацікавлення проблемою свідомості. На позір у пізній період творчості у 

Р. Рорті можна простежити чітку тенденцію до звуження завдань філософії 

лише до питання вирішення соціальних проблем, чим явно недооцінено її 

наукову компоненту. 
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Треба зауважити, що нестандартні інтерпретації аналітичної філософії 

на кшталт тієї, яку запропонував Р. Рорті, у наш час набувають значної 

популярності й уже вони потребують критики. Наприклад, та ж тема 

метафізики дала підставу Р. Гюнтельманну і Й. Гаттлеру започаткувати 

діалог між схоластикою і аналітичною філософією на підставі “формальних 

подібностей” між ними [414]. Звісно, аналітична філософія відкрита до 

діалогу, однак було б помилкою тлумачити її як неосхоластику, оскільки у 

такий спосіб буде знівельовано значення наукових досягнень, на яких 

ґрунтований розвиток теорії цього напряму філософської думки. Все це, з 

одного боку, свідчить про спробу поглянути на історію розвитку філософії 

через призму аналітичної методології, з другого – вказує на спробу дослідити 

можливості аналітичної філософії з погляду інших філософських напрямів 

задля віднайдення спільних точок дотику між ними, які в багатьох випадках, 

але не завжди, як продемонстровано вище, справді є. 

 

 

5.2. Критика аналітичної філософії та спроба відповіді на неї 

 

Як і для будь-якого напряму філософської думки, в аналітичній філософії 

наявна низка дискусійних положень, зокрема й методологічного характеру, які 

неодноразово ставали об’єктом критики, іноді виправданої, а іноді – 

безпідставної, без розуміння її суті і основних завдань. Зрозуміло, що маючи 

намір виявити протиріччя, недоліки чи помилки предмета розгляду, важливо 

послуговуватися якомога переконливішими аргументами. Інакше можна легко 

й самому зазнати критики. Найпростіше у формі критики здійснити аналіз, 

вдаючись до розгляду кожної окремо взятої характерної риси певної концепції 

чи теорії. 

Візьмемо, наприклад, інтерпретацію аналітичної філософії, 

запропоновану британським філософом П. Саймонсом (нар. 1950 р.). Серед 

основних рис цього напряму філософської думки він виділив такі: 1) перевагу 
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раціональності, інтерсуб’єктивність критики та аргументації; 2) використання 

великої кількості прикладів; 3) схильність до поміркованості й здорового 

глузду; 4) непріоритетність створення філософських систем; 5) проблемне, а не 

історичне, розуміння філософії; 6) ключова роль мови у методах філософського 

дослідження [494, с. 27–32]. Кожну з цих рис можна розглядати як суттєвий 

здобуток аналітичної методології. Але, з іншого боку, саме вони в певних 

контекстах стають об’єктом критики за принципом простого заперечення. Так, 

ідеали раціональності розглядають як невиправдані, апелюючи притому до 

ірраціонального й нераціонального, що відіграють вагому роль у нашому житті. 

Вимога інтерсуб’єктивності критики і аргументації також, очевидно, 

невиконувана, адже можна сказати, що кожен вкладає у слова свої значення й 

повне порозуміння попросту недосяжне. Якщо розглянути велику кількість 

прикладів, які часто використовують в аналітичній філософії, то це, звісно, 

корисний засіб для прояснення незрозумілих аспектів теорії. Втім, не завжди 

приклади виступають переконливими аргументами – іноді їх явно недостатньо 

для доведення певного твердження. Оскільки філософи-аналітики не 

створюють цілісних систем, то це може свідчити про неповноту їхнього методу 

дослідження і незавершеність їхньої філософської програми. Зрештою, 

критерій здорового глузду теж неоднозначний, оскільки саме поняття 

здорового глузду є дуже дискусійним. Іноді дотримання логіки здорового 

глузду може бути просто невиправданим, хоча б тому, що поведінка особи 

стане передбачуваною. І якщо проблемне розуміння філософії здебільшого 

доречне, то нехтування історичною складовою проблем в аналітичній філософії 

поділяють не всі. Адже багато з тих відповідей на філософські питання, які в 

попередні епохи віднаходили мислителі, залишаються поза увагою 

аналітичного підходу. А все тому, що їх визнають як такі, що не відповідають 

сучасному рівню розвитку наукової теорії. Нарешті, як засвідчив розвиток 

аналітичної філософії, надмірна увага щодо мови, способів вживання слів 

відійшла на другий план, виявившись не завжди достатньо продуктивною з 

погляду отриманих результатів. 
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Та чи не найвагомішою і найочевиднішою є критика в етичному і 

соціальному контекстах. Зокрема, представник Франкфуртської школи 

Г. Маркузе (1898–1979) вбачав у результатах пошуків представників 

аналітичної філософії крах людських цінностей, їхньої значущості. На його 

думку, філософів-аналітиків – якщо зважати на специфіку їхньої орієнтованої 

на логіку й формалістику методології – однаково цікавлять такі терміни, як 

“свобода”, “уряд”, “Англія”, “мітла” чи “ананаси” [390, с. 185], між сутностями 

яких вони не схильні проводити якісь відмінності й послуговуються лише 

кількісними параметрами, де змінною “х” можна без вагань замінити будь-яке з 

цих понять. Найбільше ж Г. Маркузе критикує Л. Вітґенштайна за розуміння 

філософії як заняття, що “залишає все таким, як воно є” [390, с. 177]. Для 

самого Г. Маркузе філософія – це насамперед інструмент для зміни соціальної 

дійсності за допомогою впливу на політичну, економічну, релігійну та інші 

сфери суспільного буття. Оскільки аналітична філософія ставить перед собою 

інші завдання, то від неї, на думку Г. Маркузе, мало користі. Популярність 

аналітичної філософії є просто свідченням духовного занепаду західної 

цивілізації, гуманістична складова розвитку якої суттєво виродилась, 

поступившись надмірним захопленням здобутками науково-технічного 

прогресу. У зв’язку з цим сучасний західний світ набув ознак духовної 

відчуженості, одновимірності й позбавленості критичності мислення. 

Аналітична філософія постала одним із продуктів розвитку західного 

суспільства, який виявив на нього зворотний вплив. Таке тлумачення 

аналітичної філософії, запропоноване Г. Маркузе, на мою думку, є надміру 

радикальним і не пояснює суті і завдань цього філософського напряму. Окрім 

того, розвиток аналітичної філософії в другій половині ХХ ст. засвідчив, що вона 

не обмежується винятково відстороненим аналізом висловлювань, а починає все 

більше залучати до аналізу прагматичний аспект мови – зв’язок мови з різними 

ситуаціями вживання і когнітивними станами мовця, соціальну зумовленість 

мовлення тощо. 
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Загалом, досліджуючи специфіку аналітичної філософії, канадський 

філософ П. Таґарт [520] (нар. 1950 р.) виділив такі одинадцять догм в її змісті, 

очевидно, натякаючи на дві догми емпіризму, на які свого часу звернув увагу 

В. В. О. Куайн [див.: 444]. Перша догма стверджує, що найкращим 

філософським підходом є концептуальний аналіз із використанням формальної 

логіки чи природної мови. Звісно, можна подискутувати щодо того, чи дійсно в 

аналітичній філософії таку суттєву роль віддають концептуальному аналізу. 

Сам автор вказує на те, що філософія є не просто концептуальним аналізом, а 

теорією, яку ми конструюємо. Тому він гадав, що положення про 

консервативність філософії й оперування в її межах уже наявними поняттями 

(друга догма) також невиправдане. Для філософії важливо пропонувати нові 

концепти, розвивати ідеї. При тому важливо не послуговуватися людськими 

інтуїціями як доказом філософських висновків (третя догма). Кожна інтуїція 

(а на ній часто є ґрунтованими висновки здорового глузду) має психологічні 

підстави, що не завжди виводять дослідника на формулювання обґрунтованих 

істин. Четверта догма, як на мене, висвітлює одне з найслабших місць 

сучасної аналітичної філософії. Вона критикує мисленнєві експерименти як 

надійний засіб генерування інтуїтивних доказів. І справді, очевидно, дещо 

надмірне захоплення такими експериментами вказує на відхід аналітичної 

філософії від математичних стандартів науковості і зближення її з теорією 

літератури. На думку П. Таґарта, мисленнєві експерименти мають бути не 

більше, ніж засобом формулювання гіпотез, верифікацією яких займатиметься 

наука. Тому філософам у жодному разі не доцільно, апелюючи до даних 

інтелектуальних споглядань і рефлексій, хай і таких, що не суперечать логіці, у 

підсумку видавати їх за обґрунтовані дані, сумірні з даними природничих 

експериментів. До того ж, треба ставитися до людини не просто як до особи 

раціональної (п’ята догма), а й не забувати про те, що їй властива 

ірраціональна поведінка. Особливо це стосується світоглядних переконань. 

Багато людей воліє оперувати категоріями міфологічного чи релігійного 

світогляду, ігноруючи при цьому здавалося б однозначні й безальтернативні 
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висновки науки. Хоча, з іншого боку, умовиводи не треба вибудовувати тільки 

на основі аргументів, отриманих послідовно й словесно оформлених (шоста 

догма). Адже для того щоб зробити логічний висновок, у нашому мозку 

відбуваються паралельні процеси, супроводжені використанням різного типу 

репрезентацій, зокрема візуальних. Як підсумок, наше мислення не можна 

описати просто засобами логіки, навіть і неформальної. Помилково вважати, 

що воно (мислення) є відокремленим від емоцій (сьома догма). Наші 

мисленнєві (когнітивні) процеси чітко переплетені з відчуттями. За допомогою 

мислення ми обробляємо інформацію, отриману на вході (дані відчуттів), а 

згодом оперуємо нею на когнітивному рівні. Втім, нам жодним чином не 

отримати аргументованого доказу про те, що існують необхідні істини (восьма 

догма). Навіть істини цього світу ми можемо завжди поставити під сумнів, а 

для певності, що знайдеться щось необхідно істинне у всіх можливих світах, 

просто немає підстав. Тому від концепції необхідних істин логічно 

відмовитися. Доречним буде й відмовитися від розуміння думок як 

пропозиціональних відношень (дев’ята догма). Думки протікають у мозку. 

Вони не є певними абстрактними сутностями, які попросту виражають у 

реченнях й досліджують засобами логіки. Мало того, сама логіка не розкриває 

структуру реальності (десята догма). Формальна логіка є лише однією з 

математичних теорій, що прояснюють природу реальності. В різні часи 

мислителі були переконані, що філософські (метафізичні) судження можна 

виводити з тих логічних теорій, які були на той час найпопулярнішими. 

Наприклад, Л. Вітґенштайн апелював до даних логіки висловлювань, 

В. В. О. Куайн – логіки предикатів, а С. Кріпке чи К. І. Льюїс – модальної логіки. 

Нарешті, одинадцята догма стверджує, що натуралізм не здатний вказати на те, 

що саме ми маємо робити в епістемології чи етиці. У зв’язку з цим П. Таґарт 

пропонує природну альтернативу: “затвердити таку нормативну процедуру, що 

дасть змогу емпірично оцінити ступінь досягнення різними практиками завдань 

пізнання й моральності” [520]. Подібним чином, як бачимо, він пропонує 

вирішення кожної з цих догм, переконуючи, з одного боку, що природна 
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філософія, якої він притримується, має бути ґрунтована на наукових доказах, а 

не інтуїтивних висновках, а з другого – що вона має не обмежуватися лише 

власними проблемами і методами, а бути зорієнтованою на вирішення реальних 

викликів, які постають перед людством. Такий тип філософування, оминаючи 

наведені вище догми, як переконує П. Таґарт, у різний час культивували, 

зокрема, Фалес Мілетський, Аристотель, Дж. Локк, Ч. С. Пірс, Б. Рассел (після 

1920 р.), В. В. О. Куайн (після 1950 р.) [520]. 

Утім, формулюючи позицію природної філософії, П. Таґарт надто мало її 

розвиває. Наведені ним положення занадто лаконічні, а коментарі й 

альтернативи мало сприяють поглибленню їхнього розуміння. Адже сам автор 

конкретно не вказує на те, як ті чи інші догми проявляються в філософських 

системах. Критичний аналіз запропонованих вище догм засвідчує, що не все так 

однозначно. Скидається на те, що більшість представників аналітичної 

філософії взагалі б не погодилися з ними. Наприклад, невже в аналітичній 

філософії, окрім критики концептуального аналізу, як уже згадано, не 

розробляють філософської теорії, не творять нових понять? Хіба її історія не 

засвідчила стрімку зміну одних концепцій іншими? Зрештою, ідея 

вирішального значення інтуїцій як фактору доказу філософських висновків не 

менш незрозуміла. Адже аналітична філософія всіляко прагне відмежуватися 

від психологічно забарвлених знань. Їй важливо отримувати логічно 

обґрунтовані висновки. Тому заклик П. Таґарта “не довіряйте своїй інтуїції” 

[520] зовсім і не суперечить тому, чим займаються філософи-аналітики. 

Навпаки, він лише повторює їхню позицію, яка, зокрема, й полягає в 

об’єктивності, аргументованості думки та підкріпленості філософування 

науковими фактами. 

А от щодо мисленнєвих експериментів як засобу пізнання природи світу, 

то їхні прихильники можуть навести контраргументи, з яких випливає, що й у 

сучасній теоретичній науці все не так однозначно, як видається. Взяти хоча б 

наукові теорії, які пояснюють виникнення Всесвіту чи претендують на статус 

теорії всього, яка б пояснила усі фундаментальні взаємодії. В науковців немає 
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єдиного вирішення таких задач, які не можна наразі перевірити 

експериментально. Але це в жодному разі не означає, що не потрібно 

формулювати такі теорії. Навпаки, вони сприяють поглибленню нашого 

розуміння природи речей. Чим, зрештою, й займаються філософи, спрямовані 

на пошук істини. Наскільки вона (ця істина) виявиться об’єктивною і 

незаперечною, їм, як і самим науковцям, наразі невідомо. 

Аналогічно можна розглянути й інші висновки П. Таґарта. Наприклад, 

коли він критикує надмірний раціоналізм аналітичної філософії, то, як 

альтернативу, не раз сам пропонує звертатися до даних науки. Але ж наука так 

само є раціональною у своїх основах. І ніхто при здоровому глузді не 

заперечуватиме, що людині не властива ірраціональна поведінка. Тому дискусія 

у цьому разі, очевидно, штучно створена самим автором так само, як і його 

прагнення вказати на відмінність між мовою і мисленням, на існування на рівні 

мислення візуальних репрезентацій, якими оперує людина й у такий спосіб 

може робити висновки. Ці проблеми давно відомі в аналітичній філософії. Уже 

давно в ній міркують про суб’єктивний характер досвіду, про неможливість 

вираження за допомогою мови наших відчуттів, сприйняттів тощо. Можливо, ці 

питання й обговорювали в іншому ракурсі, але якщо взяти тему кваліа, то 

зрозуміло, що те, що ми переживаємо, і те, як його виражаємо у словах, – 

відрізняється між собою. У даному разі автор просто виражає ідею, що 

мислення буває різних видів – окрім, абстрактного, яке ми опредмечуємо у 

словах – є ще наочно-образне й предметне мислення. До того ж, у концепціях, 

що пояснювали природу свідомості, в аналітичній філософії не раз процес 

мислення розглядали як отримання інформації на вході (тобто за допомогою 

органів чуття), її подальший обробіток і видачу інформації на виході. Щодо 

критики необхідних істин, то вона у П. Таґарта дуже неточна, загальна й не 

конкретизована на прикладах. Для цього йому б довелося вступити у фахову 

дискусію з тим же С. Кріпке й продемонструвати, що в багатьох випадках ідея 

необхідних істин просто не спрацьовує. Але П. Таґарт цього не робить, тому 
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можна висловити лише скепсис щодо істинності його міркування й визнати 

його недоведеним. 

Недостатня аргументація і щодо співвідношення мислення (думок) і 

мови. Безперечно, як підтверджує гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра-

Ворфа, їх ототожнювати не коректно. Зрештою, поруч із 

комп’ютаціоналістськими моделями свідомості, які розглядають процес 

функціонування кори головного мозку як послідовну взаємодію нейронів, у 

коннективістських моделях таке функціонування розглянуто як паралельне. 

Виправданою може бути критика логіки як засобу пояснення світу. Втім, 

незрозуміло, яку альтернативу пропонує автор. Її він не називає. Не зрозуміло, 

чи така альтернатива взагалі доречна. Очевидно, весь цей допис П. Таґарта 

стосується саме одинадцятої догми, в якій, як уже сказано, він вказує на 

марність претензій натуралізму, притаманного аналітичній філософії, в 

епістемології і, особливо, в етиці. А саме зі сферою етики, або ж моральності, 

засобу впливу на поведінку людини в суспільстві, він пов’язував основні 

завдання філософії. Загалом можна погодитися, що аналітична методологія не 

позбавлена труднощів на рівні інтерпретації, але наведені П. Таґартом 

положення все ж не доцільно визначати як “догми” (незмінні принципи теорії), 

які визначають специфіку аналітичного філософування. 

Подібні висновки (щодо неспроможності аналітичної філософії 

вирішувати питання соціального штибу) робить і американський філософ 

П. Анґер (нар. 1942 р.), автор книги “Порожні ідеї. Критика аналітичної 

філософії” [528] (2014). Його увагу цей напрям філософської думки привернув 

у зв’язку з розробленням метафізичної проблематики. Її, як відомо, в 

аналітичній філософії на початках різко критикували. Але зараз, завдяки 

творчим пошукам В. В. О. Куайна, С. А. Кріпке, Д. К. Льюїса та ін., ситуація 

змінилася і в аналітичній філософії виникло переконання, що її засобами можна 

давати відповіді й на метафізичні питання. Втім, як прагне довести П. Анґер, 

ідеї, які пропонує аналітична філософія щодо глибинної природи реальності, є 

“пустими”. В аналітичній філософії, звісно, сформульовано багато істинних 
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ідей. Але вони нецікаві. Наприклад, що цікавого може бути у твердженні “Всі 

червоні предмети – кольорові”? У ньому викладено істинну думку, але вона, як 

гадає П. Анґер, пуста (нецікава). 

Може видатися, що він висловлює самокритичні ідеї, оскільки й сам 

належить до представників аналітичної філософії, однак це не зовсім так. 

П. Анґер критикує здобутки напряму, але аж ніяк не власні. Аналітична 

методологія ніколи не досягне таких результатів у метафізиці, як у часи І. Канта 

й раніше. Не досягне, тому що продукує нецікаві ідеї. Можливо й істинні, явно 

не безглузді, зрештою, й не нудні, адже вони дискусійні й обговорювані. Як 

бачимо, зміст, який П. Анґер вкладає у визначення пустих ідей, неоднозначний 

і суперечливий. Адже вони пусті, хоча в них про щось йдеться, вони нецікаві, 

але про них дискутують, вони видаються очевидними, хоча це й не так. 

Загалом можна запропонувати таке визначення пустих ідей. Це такі ідеї, 

які не повідомляють нам нічого про конкретну реальність. Вони є необхідними 

істинами, у той час як конкретна реальність є сукупністю можливих істин. У 

ній все могло б трапитися і по-іншому. П. Анґер пише: “Згрубша, ви можете 

думати про конкретну реальність як сукупність всіх цих індивідуумів, і тільки 

їх, що коли-небудь були в часі чи, можливо, в часопросторі” [528, с. 10]. 

Конкретна реальність – це та реальність, в якій ми живемо. У ній те, що 

Наполеон став видатним полководцем, помер у віці п’ятдесяти одного року на 

острові Святої Єлени, був одружений із Жозефіною і т. д. є випадковими, а не 

необхідними, фактами. За інших історичних обставин хід розвитку подій міг би 

бути кардинально відмінним. Разом з тим ідея “Всі червоні предмети – 

кольорові” не є випадковою. Вона – необхідна. А всі пусті ідеї є необхідними 

або неможливими. Однак вся складність полягає в тому, що необхідними 

істинами будуть і математичні. Але ж ніхто не каже, що істини математики – 

пусті. Сума 7 і 5 необхідно дорівнює 12. Якомусь іншому числу ця сума 

дорівнювати не може. Різниця між математикою і філософією, на думку 

П. Анґера, полягає в тому, що математика досліджує абстрактну реальність, а 

філософська рефлексія має бути націленою на реальність конкретну. 
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Одразу треба зауважити, що таке розрізнення математичних і 

філософських знань неоднозначне. Наприклад, Я. Шрамко вказує на те, що 

“поняття математики і філософії відносяться до абстракцій більш високого 

рівня, на якому абстрагуванню підлягають властивості чи відношення самих 

абстрактних об’єктів” [185, с. 3]. Відмінність між ними полягає в тому, що 

“математика вивчає чисті кількісні властивості й відношення (аспекти, 

характеристики, виміри) будь-якого можливого буття” [185, с. 11], а філософія, 

зі свого боку, є апріорною наукою “про чисті якісні визначеності буття” [185, 

с. 11]. Отже, математика, як і філософія, стосується реальності, що підтверджує 

і той факт, що знання з математики стають у нагоді при проведенні емпіричних 

досліджень. Як зауважує щодо логіки і математики британський мислитель 

Т. Вільямсон (нар. 1955 р.), “вони дають нам необхідні, але зовсім не очевидні 

істини виду "якщо конкретна реальність задовольняє ці умови, то вона 

задовольняє й інші"” [543, с. 22]. Та от щодо аналітичної філософії П. Анґер не 

допускає такої можливості. Т. Вільямсон прагне виявити внутрішню 

суперечність у міркуваннях П. Анґера, адже керуючись його логікою, ми маємо 

зробити висновок, що більшість філософських ідей є пустими. Зрештою, десь 

так П. Анґер і міркує. Втім, проблема полягає у тому, що до класу пустих ідей 

потраплять, зокрема, й міркування про Бога, адже Бог є необхідним, а тому не 

можливим. А все, що не є можливим, є пустим. 

Отже, одна з ключових ідей для докантівської метафізики виявиться так 

само пустою, як і ідеї аналітичної філософії, які, як гадає П. Анґер, є пустими в 

плані вирішення проблем метафізики, що й прагне пізнати необхідні істини, які 

є в основі речей. Тому не рятує справу й намір П. Анґера визначити ідеї 

аналітичної філософії як “аналітично пусті”. Така атрибуція дещо нечітка і, як 

міркує Т. Вільямсон, не додає нічого нового до аргументу з “конкретно 

пустими” ідеями. Те, що мали на увазі філософи під предикатом “аналітичний”, 

апелює до очевидних істин, тобто думок, які можна отримати за допомогою 

простих міркувань, без звертання до емпіричної реальності. Звісно, багато ідей 

аналітичної філософії, в яких з’ясовують семантичні відношення між 
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компонентами висловлювань, зважаючи на їхній стосунок до реальності, далекі 

від очевидності. Тому найкращим способом спростування ідей самого 

П. Анґера буде апелювання до даних природничої науки – зокрема нейрології, 

експериментальної психології тощо. 

Аналізуючи цю дискусію щодо пустих ідей, треба звернути увагу на ще 

одну трудність, яку закидають представникам аналітичної філософії. Їхні ідеї 

хоча й видаються пустими, тим не менше, часто є дуже важкими для розуміння 

й, не сягаючи глибин метафізики, нагадують, радше, формальну мудрість. У 

зв’язку з цим американський філософ Б. Лейтер (нар. 1963 р.) вказаний тип 

критики аналітичної філософії підсумував так: “суха, обмежена, нудна, 

одержима резонерством, недоречна” [372]. Річ у тім, що твердження в 

аналітичній філософії сформульовані з використанням спеціальної термінології 

й потребують додаткової обізнаності з теорією логіки, лінгвістики й деяких 

інших наукових дисциплін. Тому дослідникам, які звикли мислити образно й 

полонити уми читачів яскравими прикладами з життя чи неабиякою уявою, 

мова філософів-аналітиків і тематика їхніх творів можуть видаватися 

непридатними для досягнення поставлених завдань морально-етичного 

характеру. Що уже й казати про культурологічні, світоглядні запити читача. 

Очевидно, що твори Ф. Ніцше, Ж.-П. Сартра, А. Камю чи Г. Маркузе, в яких 

порушено теми сенсу людського життя, самотності, Бога, місця людини у світі і 

т. д., набагато частіше стають об’єктом дискусій серед любителів 

філософування. Це дало підставу американському філософу В. Баррету (1913–

1992) висловити таку скептичну думку: “Філософ досягає звання “аналітика” 

завдяки такому прискіпливому опрацюванню наслідків, що випливають з 

певного висловлювання, наче відшуковує докази в судовій справі. Втім, 

філософія є радше способом бачення, а не марудним юридичним 

сутяжництвом” [214, с. 66]. Не дивно, що надміру захопившись деталями, як 

додає Б. Лейтер, “філософи-аналітики часто не бачать лісу за деревами і часто 

дозволяють діалектичній винахідливості перевершувати здоровий глузд (а іноді 

й науку!) щодо поглядів, які вони обстоюють” [372]. Звісно, такі міркування 
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дуже метафоричні, а тому порушують основні принципи наукової дискусії. 

Потребує уточнення, що саме мають на увазі критики, кажучи про не бачення 

“лісу за деревами”? Не зрозуміло, в яких саме твердженнях аналітична 

філософія йде врозріз зі здоровим глуздом, тим паче з наукою. Все це схоже 

просто на навішування ярликів. 

На складнощі мови аналітичної філософії вказує й американський 

філософ Ґ. Гарман (нар. 1968 р.), представник спекулятивного реалізму (одного 

з новітніх філософських напрямів). Цікавлячись ідеями М. Ґайдеґґера, 

розвиваючи ідеї метафізики, але критикуючи кореляціонізм (панівні форми 

посткантіанської філософії) й філософію привілейованого доступу, Ґ. Гарман 

визнає, що “в англомовній спільноті все ще править бал аналітична філософія. 

Найгірша її особливість – аналітичну філософію здатні читати тільки філософи, 

та й то не всі” [70]. Й додає: “Якщо ми говоримо про широку аудиторію, 

філософське знання має поєднуватися з дружніми галузями на кшталт 

мистецтва, антропології, географії і так далі” [70]. Виникає певна метаморфоза. 

З одного боку, філософії як засобу пізнання й осмислення світу, щоб стати 

популярною, треба викладати думку простіше, доступніше широкому загалу. З 

другого боку, саме аналітична філософія, що й визнає Ґ. Гарман, є 

найзатребуванішим філософським напрямом. 

Річ у тім, що і вона постійно змінювалася й була здатною враховувати 

інтелектуальні уподобання сучасників. Тому, якщо на початках постмодерністи 

і були готові запропонувати щось кардинально відмінне й ефектно, як могло б 

видатися, переважали в евристичному плані представників лінгвістичної 

філософії, що дискутували довкола питань структури мовленнєвих актів, їхньої 

класифікації, значень мовних виразів, універсальної граматики тощо, то зараз 

ситуація змінилася. Сталося це завдяки дослідженню теми свідомості й безлічі 

мисленнєвих експериментів, підкріплених даними експериментальної 

психології і нейронауки. Тому-то аналітична філософія втримала свої позиції й 

привертає увагу дослідників надалі, використовуючи для того найсучасніші 

засоби передання інформації: скайп-конференції, вебінари, блоги, соціальні 
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мережі тощо. Зрештою, складність мови аналітичної філософії – це також 

певною мірою перебільшення. Ті ж Л. Вітґенштайн чи Б. Рассел викладали свої 

ідеї доступною мовою, чітко, зрозуміло й однозначно. Однак від філософських 

концепцій, як і від наукових теорій, не треба вимагати простоти викладу, адже 

навколишній світ досі залишається загадкою саме тому, що у своїх 

першопринципах наразі перевершує можливості людського розуміння. І це 

попри усі науково-технічні досягнення нашої цивілізації порівняно з 

досягненнями попередніх епох. 

Аналогічні термінологічні труднощі, як на мене, куди більш притаманні 

представникам інших напрямів філософської думки. Наприклад, якщо взяти 

популярне в постмодернізмі поняття “складка” (фр. le pli), то з’ясуємо, що це 

“поняття топологічного класу, яке використовують переважно як наглядну 

модель для опису складних типів взаємодії між гетерогенними елементами 

феноменологічного досвіду” [114, с. 562–563]. Це енциклопедичне визначення 

нічим не краще, ніж визначення термінів, які можна віднайти у 

постмодерністських трактатах. Наприклад, П. Бартусяк, досліджуючи творчість 

Ж. Дельоза, виокремив у нього потрактування історії філософії як виявлення 

до-індивідуальних сингулярностей; як плацдарму; як способу проблематизації; 

як філософського Едіпа; як картографії; як агентури влади тощо [16, с. 31–39]. 

Що дають такі інтерпретації для розуміння значення понять? Чи не можна 

запропонувати ще з десяток визначень на кшталт наведених і стверджувати, що 

й вони розкривають природу речей? Наприклад, у постмодерністській 

терміносистемі, окрім поняття складки (pli), наявні ще перескладка (repli), 

розскладка (dépli), загин (rebroussement), згин (flexion), вгин (inflexion), 

скрученість (torsion) [див.: 16, с. 182] та ін., які, очевидно, ще більше 

затуманюють і без того непросту справу. Мало того, змушують засумніватися в 

їхній доцільності й щирості їхніх авторів прояснити суть питання. Якщо ж такі 

творці філософії і роблять закиди у бік аналітичної філософії, то все задля 

критики раціональності. Проте, пропонуючи щось на її місце, вони 

використовують ту ж логічну аргументацію. Інакше критики ризикують просто 
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залишитися проігнорованими, а їхню філософію доречно буде віднести до 

жанру інтелектуальної літератури, повністю поглинутого парадигмою творчості 

й не націленого на пошук істини. 

 

 

5.3. Особливості застосування аналітичної методології у сфері 

гуманітарно-культурологічних досліджень 

 

Через популярність ідей формального аналізу, концептуальних схем, 

логічного образу світу в аналітичній філософії стали переважати релятивістські, 

антиреалістські тенденції, що й стали об’єктом критики. Їм на противагу 

важливо було запропонувати концепції, засобами яких можна було б 

проаналізувати реальні основи світу, людину, її моральні якості і місце у світі, 

особливості взаємодії з іншими членами соціуму й загалом суспільство як таке. 

Дослідження особливостей цих концепцій дасть змогу краще осмислити 

специфіку прагматико-когнітивного підходу, так би мовити відтінить контури 

аналітичної методології. 

Можна ствердити, що з часу становлення в аналітичній філософії 

гуманітарно-культурологічної проблематики у ній сформували кілька основних 

напрямів редескрипції аналітичного методу: соціально-антропологічний, 

морально-політичний, етичний, релігійно-метафізичний, історичний. Усі вони 

виникли як наслідок прагматизації проблем аналітичної філософії як спроби 

розширити предметне поле застосування аналітичної методології, щоб 

відповідати світоглядно-філософським запитам часу. 

Соціально-антропологічна редескрипція. Одним із західних мислителів, 

який частково застосував аналітичний метод для дослідження ідей як 

своєрідної альтернативи мовним виразам, був англійський філософ І. Берлін 

(1909–1997). Через таке нововведення на перший погляд викликають сумніви 

спроби зарахувати його до представників аналітичної філософії, на що треба 

звернути увагу детальніше. І. Берлін перебував під впливом ідей як острівних, 
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так і континентальних філософів – зокрема Дж. С. Мілля, Л. Вітґенштайна, 

К. Маркса, Дж. Віко та ін. Тому в межах школи історії ідей, до якої він 

належить, йому вдалося поєднати ідеї аналітичної філософії з герменевтичними 

і структуралістськими, а також певною мірою з ідеями фундаментальної 

онтології. Завдяки цьому І. Берліна цікавила уже не просто реальність як 

незмінне, стале й завершене буття, а соціокультурна реальність, яка постійно 

зазнає змін під впливом комунікації між людьми. Наголос на важливості 

соціальної складової філософських досліджень робив і Г. Маркузе, про що 

сказано вище. Загалом соціокультурна реальність настільки динамічна, що 

раціональні передбачення марна справа. А все тому, що люди за своєю 

природою є дуже різними. Відрізняються і їхні життєві світи. Людям 

притаманний плюралізм думок, цінностей, стандартів, критеріїв вибору і 

прийняття рішень. Вибираючи щось одне, ми втрачаємо інше. Немає 

універсальних істин і загалом істини є несумісними. Він зауважував, що “треба 

врахувати, що між історією і міфологією чи історією і метафізикою чіткої 

прогалини немає, що між “фактами” і “теорією” у певному сенсі також немає 

чіткої грані. Абсолютного критерію, який у принципі може бути виведений, 

немає” [217, с. 108]. Через несумісність істин і цінностей вони можуть 

суперечити одне одному. Внаслідок протистоянь між різними цінностями – як 

такими, що належать різним культурам, так і в межах окремо взятої спільноти – 

відбувається цивілізаційний поступ людства. Одні істини й цінності поступово 

змінюються іншими, а тому й ідея вічних, незмінних цінностей у практичному 

плані видається неможливою. 

Що цікаво, І. Берлін переконує, що незважаючи на несумісність істин, 

між носіями різних культурних цінностей можливі взаємодія і порозуміння. У 

зв’язку з цим С. Ніконенко зауважував, що “аналітичний метод в історії ідей 

Берліна зазнає подвійної і суперечливої невдачі. З одного боку, стверджується 

плюралізм ідей і концепцій, доводиться, що неможливо вивести універсальну 

методологію їхнього аналізу. З другого, поставлено задачу – довести 

можливість діалогу і комунікації представників різних мов, груп, культур” [106, 
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с. 428]. Аргументації, до яких вдається І. Берлін, ґрунтовані на критиці 

логіцизму і дескриптивного підходу в гуманітаристиці, а також реалістичних 

інтерпретаціях знань і дій інших. Все це дає йому підставу засумніватися й у 

тому, що в історії можна віднайти чіткі причинно-наслідкові зв’язки. Історії 

притаманний індетермінізм, а тому раціональні пояснення виглядатимуть 

завжди дещо штучними й такими, що не стосуються суті речей. Однозначно 

щось передбачити важко тому, що кожен предмет дослідження має свої 

індивідуальні характеристики. Щоб зрозуміти причини того чи іншого 

соціального феномену, треба зважати на те, в межах якої культурно-історичної 

епохи чи спільноти він відбувся. Наприклад, якщо в одному суспільстві 

причинами революції можуть бути одні цінності, то в іншому за аналогічних 

обставин нічого попросту не відбулося. Причина цього полягає у відмінності 

світоглядів людей, їхніх менталітетів, що й накладає відбиток на пояснення 

природи соціальних феноменів, які не існують самі по собі. 

Пояснюючи чому тоді ми все ж таки маємо бути цілком відповідальними 

за свої вчинки, якщо немає єдиних об’єктивних критеріїв оцінки їхньої 

правильності, І. Берлін гадає, що справа у тому, що люди мають свої 

вподобання. Їм за нормальних умов властиво шукати “тепло, а не холод, істину, 

а не хибність, визнання іншими, а не байдужість чи нерозуміння” [218, с. 204]. 

Значною мірою вподобання людини визначені не лише її власними потребами, 

а потребами оточення, які треба враховувати у процесі реалізації індивідуальної 

свободи задля нормального співжиття у суспільстві. Дуже часто те, чому ми 

віддаємо перевагу, відрізняється від того, що обирають інші. У кожної людини, 

соціальної групи чи спільноти з роками виробляється свій набір цінностей. І 

лише за умови, що він буде усталеним, можна не боятися настання морального 

релятивізму, нівеляції цінностей гуманізму, їх деконструкції. В ідеях 

толерантності, довіри і симпатії може бути максимально реалізована внутрішня 

свобода людини. Задля дослідження життя суспільства й природи соціальних 

феноменів історик ідей інтерпретує факти, вибудовуючи з них теоретичні 
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наративи. Така реконструкція є певною мірою суб’єктивною й може йти врозріз 

із історично зумовленими процесами, що об’єктивно відбуваються в дійсності. 

Зважаючи на проведений вище аналіз філософських поглядів І. Берліна, 

на мою думку, його треба розглядати не як представника цього напряму 

філософської думки, а радше як його критика. Застосовуючи аналітичний метод 

у процесі дослідження історії і культури, він виходить далеко за межі тих 

стандартів філософування, яких дотримуються філософи-аналітики. Цей факт 

підтверджує і С. Ніконенко, який все ж зараховує його до них, на мою думку, 

дещо невиправдано. Він пише: “Роблячи людину суперечливою істотою, що 

метається між пристрастями і терпимістю, Берлін досягає своєї цілі: довести від 

самого початку заплутаний, багатогранний, важко вирішуваний характер 

людської особистості в історії. Це приводить Берліна до побудови суперечливої 

теорії, що проповідує як аналітичну строгість у розгляді ідей, так і свободу 

творчих переописів, як реалістичний розгляд людини і соціуму, так і 

постмодерністське, ідеалістичне допущення авторського свавілля” [106, с. 431]. 

Щоб прояснити цю трудність треба прийняти ідею, що, можливо, на початках 

своєї творчої діяльності він і захоплювався ідеями аналітичної філософії, 

згодом відійшов від них. А чи застосування аналітичної методології робило 

його, як зрештою, і багатьох інших мислителів, про яких буде сказано далі, 

представниками аналітичної філософії – це ще питання. Сам І. Берлін прагне 

настільки переописати цілі й завдання філософії, що подібно Г. Маркузе 

критикував діяльність філософів-аналітиків. Зокрема він так висловився про 

них: “Скидається на те, що наші філософи як не дивно навіть не знають про 

руйнівні наслідки їхньої діяльності. Можливо тому, що одурманені своїми 

чудовими досягненнями в більш абстрактних сферах, кращі з них дивляться з 

презирством на те поприще, в якому менш ймовірно будуть зроблені 

радикальні відкриття і винагороджено хист до скрупульозного аналізу” [219, 

с. 119]. І. Берлін розумів, що в багатьох сферах досліджень застосування 

аналітичного методу вкрай неточне і непослідовне. Втім, ці сфери (політика, 

релігія, історія, суспільство і т. д.) настільки важливі в нашому духовному і 
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повсякденному житті, що краще вже частково відійти від принципів 

методології аналітичної філософії з її вимогами до науковості, об’єктивності і 

логічної точності, ніж від дослідження згаданих сфер людського буття. 

Ідеї аналітичного дослідження людини як особи соціальної підхопили 

англійський філософ М. Оукшотт (1901–1990) і шотландський філософ-

комунітарист А. Макінтайр (нар. 1929 р.). 

Перший з них – М. Оукшотт [див.: 417–418] – наголошував на 

необхідності вивчення не абстрактних ідей, концептів чи інтересів окремих 

соціальних чи політичних груп суспільства, а конкретних людей, тих об’єднань 

(конкретних громадських організацій), що вони творять. Він писав: “Бути 

людиною і бути свідомим означає наштовхуватися тільки на те, що якимось 

чином зрозумів... ми невблаганно населяємо світ інтелігібілій” [417, с. 1]. Отже, 

міркуючи про людину, міркують про її визначальну рису – розуміння. Воно є 

станом, який виникає сам по собі, а не внаслідок наших вольових дій. Щоб 

ґрунтовно проаналізувати природу розуміння, людини чи спільноти, треба 

зосередитися не на загальних (глобальних) теоріях, а на конкретних ситуаціях, 

в яких опиняються люди чи громадські організації. 

М. Оукшотт відходить від ідей політичного раціоналізму й переконує, що 

в багатьох конкретних ситуаціях віднайти для них найкращі раціональні 

рішення попросту неможливо. Ми вибираємо з кількох альтернатив на основі 

певних раціональних вподобань. В процесі вибору ми опираємося на усталені в 

суспільстві в певний період вподобання, які підпадають під поняття традиції. 

Про неї М. Оукшотт висловився так: “Традиція поведінки – це не фіксована, 

незмінна манера продукування речей, а потік симпатії. Її можна тимчасово 

знищити за допомогою зовнішнього вторгнення, можна спотворити, обмежити, 

захопити чи виснажити” [418, с. 59]. Можна зробити висновок, що зрозуміти 

природу соціальних феноменів не менш складно, ніж зрозуміти саму людину. 

Та доцільно додати, що кожна традиція оперта не на якусь абстрактну ідею, а 

на авторитета (людину, групу людей чи окремі інституції). А тому найкраще 

свобода людини може проявитися в ситуації, коли влада розподілена між 



358 
 
багатьма людьми й організаціями, діяльність яких і покликана захищати права і 

свободи окремої людини, сприяти максимальному самовираженню її творчих 

здібностей, інтелектуальних потуг. Втім, жоден моральний авторитет не може 

бути гарантом того, що в суспільстві буде викорінена неморальна, 

протизаконна поведінка. Кожна людина вибирає свій шлях і самостійно несе 

моральну відповідальність за свій вибір. 

Другий з них – А. Макінтайр – також вказував на ідею плюралізму 

культур, традицій, цінностей, методологій. Не можна сказати, які з них кращі, а 

які гірші, адже їх підґрунтя складають різні аргументації, несумірні між собою. 

У зв’язку з цим у праці “Після чесноти: дослідження з теорії моралі” (1981) він 

зауважує: “… конкуруючі засновки є такими, що ми не володіємо раціональним 

способом порівняння одних тверджень щодо інших” [387, с. 8]. Щоразу ми 

інтерпретуємо ті чи інші ідеї, співставляємо їх з системою наших цінностей. 

Тому запропонувати нейтральний погляд на історію ідей попросту не можна. 

Не буде можливим загалом формальний аналіз історії чи людської поведінки, 

тому що немає теорії загальної раціональності. В межах різних культур і 

традицій існують різні раціональності, різні справедливості, а не якась одна 

Раціональність, чи одна Справедливість [388, с. 9]. Культурний плюралізм є 

нормою розвитку суспільства, адже постійно наявний міжкультурний і 

міждисциплінарний діалог. Важливо, щоб у підсумку не утворився єдиний 

моральний стандарт для усіх, що б неминуче мало тоталітарні наслідки, 

позбавило б людину вибору, навіть якщо б і зменшило кількість неправильно 

прийнятих рішень. 

Можемо зробити висновок, що І. Берлін, М. Оукшотт й А. Макінтайр 

прагнули зробити історію ідей частиною аналітичного методу, чого не було 

раніше, коли філософи-аналітики переважно обмежувалися логічними і 

лінгвістичними штудіями. Втім, названі історики ідей настільки змінили 

уявлення про межі і можливості аналітичної філософії, що їх доцільно 

розглядати більше як її критиків, а не прихильників, або принаймні, як 

представників аналітичної філософії як певної традиції філософування 
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(екстернально), але аж ніяк не філософського напряму (інтернально). Адже на 

місце мовних виразів вони поставили ідеї, замість проблемного розуміння 

філософії обрали історичне, особливе місце приділяли не питанням логіки й 

епістемології, а морально-етичній проблематиці, критикували раціональність, 

мало у своїх рефлексіях покладалися на результати природничих наук тощо. До 

того ж, що цікаво, посприяли розвитку теорії політичної філософії. 

Морально-політична редескрипція. Відштовхуючись у своїх 

філософських рефлексіях від аналізу морального дискурсу, мислителі-

аналітики приходили до аналізу мови політики – фактуальних суджень 

політології, оціночних суджень ідеології; дослідження, зокрема, таких 

концептів, як держава, влада, закон, обов’язок, право й – особливо, чи не 

найбільш знакових – свобода та справедливість. Спершу цим проблемам в 

аналітичній філософії практично не приділяли уваги. Втім, значною мірою 

завдяки І. Берліну ситуація кардинально змінилася. Оцінюючи значення 

політики в нашому житті і в філософії, він писав: “… незважаючи на всі 

зусилля задля відокремлення від політики, супроводжені сухим схоластичним 

педантизмом, вона залишається нерозривно переплетеною з кожною формою 

філософського дослідження. Нехтувати полем політичної думки через його 

нестійкий, розмитий предмет, який не зафіксувати незмінними концептами, 

абстрактними моделями і тонким інструментарієм, придатним для логічного чи 

лінгвістичного аналізу; вимагати єдності методу в філософії і відкидати все, що 

не можна ним охопити – це просто дозволити собі бути залишеним на милість 

примітивних, не підданих критиці політичних переконань” [219, с. 119]. Отже, 

аналітична філософія в жодному разі не має залишатися осторонь, хоча так і 

було раніше. 

Щоб якось виправити наявну ситуацію, потрібно було, з одного боку, 

критично поставитися до тогочасних патернів аналітичної філософії, а з 

другого – запропонувати нові напрями її розвитку. Коментуючи підхід 

І. Берліна, Е. Шліссер зауважував: “Основний напрям критики аналітичної 

філософії полягає у тому, що нехтування політичною філософією, як це було 
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властиво їй раніше, небезпечне. Через це нехтування небезпечні політичні 

переконання залишаються недослідженими і не підданими критиці… Берлін 

задумує філософію як ініціативу, яку потрібно оцінювати за її соціальними 

наслідками й упущеннями. Інакше кажучи, для Берліна філософія є моральним 

покликанням” [473]. Досліджуючи сферу політичних відносин у суспільстві 

І. Берлін, як відомо, вдався до аналізу поняття свободи. Він розрізняв негативну 

і позитивну свободи [див.: 219]. Різницю між ними легко продемонструвати на 

такому прикладі. Якщо здійснюючи туристичну подорож, на ваш вибір 

маршруту не впливають ніякі зовнішні чинники, то ви володієте свободою в 

негативному сенсі. Якщо ж на ваш вибір ще й внутрішньо не впливають ваші 

слабкості, перестороги, страхи, обмеження, якщо ви спроможні самостійно 

вирішити, в якому напрямі рухатиметеся далі, то в такому разі ви володієте 

свободою в позитивному сенсі. 

Поняття негативної і позитивної свободи розвивали низка мислителів. 

Зокрема, Ч. Тейлор у статті “Що не так з негативною свободою” (1979) 

визначав негативну свободу через ідею “можливості”, а позитивну свободу – 

через ідею “здійснення” [517]. Ч. Тейлор (нар. 1931 р.) більше розвивав ідею 

позитивної свободи, у той час як ідею негативної свободи ще 1960 р. ґрунтовно 

проаналізував Ф. А. фон Гайєк [330] (1899–1992). Разом з тим потрібно 

розуміти, що необхідність цієї дистинкції не така вже й однозначна. Адже в 

процесі свого вибору кожен із нас керується якимись переконаннями, 

нав’язаними нам як членам суспільства, шкалою цінностей, яка є результатом 

нашого досвіду, вроджених схильностей, взаємодією з оточенням. Тому 

питання про те, наскільки ми можемо бути внутрішньо самостійними, або ж 

просто думати, що ми саме такими є, не таке вже просте. Як переконує 

Е. Нельсон, для філософів з позитивного табору (Т. Г. Ґріна, Б. Бозанкета) 

характерно розуміння свободи як відсутності будь-якого роду обмежень для 

вчинення суб’єктом певної дії задля самореалізації особистості [413, с. 60–62]. 

Тому можна й засумніватися у доцільності й користі цієї дистинкції. 
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Інший філософ-аналітика – американець Дж. Роулз (1921–2002) – 

формулюючи основи ліберальної політичної філософії, зосередив свою увагу на 

аналізі поняття справедливості. У знаковій праці “Теорія справедливості” 

(1971) він писав: “Справедливість є першою чеснотою соціальних інститутів, як 

істина є першою чеснотою систем думки” [449, с. 3]. Іншими словами, будь-

який закон чи соціальна інституція мають відповідати критеріям 

справедливості. В протилежному разі, їх треба негайно реформувати або 

скасувати, навіть незважаючи на те, що вони діють і приносять користь. Так 

само треба поступити і з науковими теоріями, які визнають хибними. 

Дж. Роулз, співвідносячи поняття справедливості з поняттям чесності [449, с. 3], 

пропонує лише основу теорії справедливості. Для визначення справедливості 

він використовував терміни початкова позиція (стан рівності, в якому 

перебувають усі люди на момент укладання договору – угоди про співжиття, 

співпрацю індивідів у суспільстві) і завіса невігластва (поняття, що 

характеризує початкову позицію і полягає у визнанні того факту, що жоден з 

нас реально не знає власних можливостей, інтелектуальних спроможностей чи 

реального соціального статусу порівняно з іншими й не може об’єктивно 

оцінити всі варіанти розвитку подій, завдяки чому всі ми є рівними). Оскільки 

всі люди від самого початку рівні, то справедливість має бути всезагальною. 

Відштовхуючись від ідей початкової позиції і завіси невігластва, Дж. Роулз 

сформулював два моральні першопринципи соціальної справедливості, які й 

складають предмет договору. 

Перший принцип: “Кожна особа має мати рівні права щодо найбільш 

обширної початкової свободи, сумісної з такою ж свободою для інших” [449, 

с. 60]. Тобто особі гарантовано свободу слова і зібрань, совісті і думки, 

політичні й економічні свободи і т. д., що має бути закріплено на 

законодавчому рівні. Другий принцип: соціальні і економічні нерівності мають 

бути влаштовані так, щоб: (а) від них прийнятно очікували переваг для всіх і 

(б) доступ для посад і положень був би відкритий перед усіма” [449, с. 60]. 

Дж. Роулз допускав наявність соціальної і економічної нерівності у тих 
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випадках, коли вони покращують усіх. Якщо це вигідно лише окремим особам 

чи групам людей, навіть більшості, така нерівність несправедлива. Іншими 

словами, допустима лише та нерівність, яка максимізує мінімум, тобто 

покращує становище найбільш незахищених членів суспільства. За такого 

підходу в ідеях Дж. Роулза можна віднайти і мотиви соціалізму. Втім, особливо 

треба звернути увагу на те, що його теорія і близько не вичерпує розгляд 

проблеми справедливості. Вона стосується лише впорядкованих суспільств, де 

всі згідні з системою відносин, яка сформована у суспільстві. Коли ж така згода 

наявна лише частково можуть виникати акти громадянської непокори, 

повстання, революції, громадянські війни. За цих обставин визначення 

справедливості набуватимуть своїх відмінностей, а висновки його теорії не 

завжди будуть застосовуваними. Можливо, й у таких випадках діятимуть не 

одна Справедливість, а одразу кілька, як про це міркував А. Макінтайр дещо в 

іншому контексті, про що згадано вище. 

Зрештою, не дивно, що загальна теорія справедливості Дж. Роулза, 

ґрунтована на цінностях західного світу, стала об’єктом критики. Одним з її 

перших критиків був американський філософ-лібертаріанець Р. Нозік (1938–

2002). У відповідь на “Теорію справедливості (1971) Дж. Роулза він написав 

працю “Анархія, держава і утопія” [416] (1974), у якій стверджено, що лише 

мінімальне втручання держави у життя людини, обмежене зазвичай функцією 

захисту від застосування сили чи порушення прав з боку інших, може бути 

виправданим. У такому разі права людей не будуть порушеними. Р. Нозік не 

поділяв ідею Дж. Роулза про те, що соціальні і економічні нерівності мають 

бути влаштовані так, щоб приносити найбільшу користь найменш 

благополучним членам суспільства (частковий висновок із другого принципу 

справедливості). Ні від кого держава не може вимагати жертвувати собою 

заради її процвітання і добробуту інших. Зрештою, недоторканими мають бути 

не лише права людей, а й права тварин. 

Отже, аналіз ідей свободи і справедливості виявився дискусійним. 

Складність вироблення спільного підходу до цих питань можна пояснити 



363 
 
низкою чинників. Зокрема, по-перше, тим фактом, що розвиток суспільства є 

перманентним, а тому й зміст понять зазнає певних змін. По-друге, будь-яке 

суспільство є дуже неоднорідним, а тому важко однозначно ствердити, які саме 

ідеї і першопринципи в ньому переважають. По-третє, складністю застосування 

емпірично підкріпленої наукової методології, що торкається надміру 

абстрактних чи емоційно забарвлених понять. Втім, дослідники не покладають 

зусиль у вирішенні питань такого штибу, задля чого використовують знання зі 

сфери моральної філософії як передумови усіх соціально-політичних і етико-

правових дискурсів. 

Етична редескрипція. Спробу комплексного застосування аналітичної 

методології не лише в царинах логіки й епістемології, а й до проблем моральної 

філософії, співвідношення фактів і цінностей, розуму й історії тощо одним з 

перших здійснив американський філософ Г. Патнем (1926–2016). Щоправда, 

треба зауважити, що для його творчості характерна не так етично орієнтована 

редескрипція методу аналітичної філософії, як розширення теоретичних меж 

його застосування. Наприклад, завдяки йому стало зрозумілим, що значення 

слів, висловлювань, наративів чи відповідних теорій не можна окреслити лише 

певною концептуальною схемою чи мовою. Треба вийти за їх межі й у такий 

спосіб подолати релятивізм. 

Вказуючи на явний недолік релятивізму, Г. Патнем риторично запитував: 

“Якщо будь-котра точка зору така ж слушна, як і всяка інша, то чом думка про 

хибність релятивізму не така ж слушна, як і всяка інша?” [110, с. 130] Щоб 

довести правильність власної позиції, він як відомо, наводив низку цікавих 

прикладів, чи не найвідомішим з яких є “Мізки в посудині” [110, с. 13–32], що 

доводить ілюзорність посягань релятивізму на об’єктивність логіко-

когнітивних інтерпретацій пізнавального процесу. Однак критикуючи 

релятивізм, треба уникнути іншої крайності – метафізичного реалізму, погляду 

на реальність, який не потребує людини. Реалізм має набувати людських форм, 

адже не існує жодних даних, які б не були зафіксовані в певному концепті й 

допускали одиничну дескрипцію певної речі, будучи притому незалежними від 
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концептуальних схем, яким віддає перевагу науковець. Разом з тим наші 

цінності, не будуть винятково суб’єктивними. Їх об’єктивність полягає в тому, 

що вони спираються на певні незалежні від нас критерії – як-от правові й 

моральні закони чи поширені в суспільстві звичаї і традиції. В цьому й 

проявляється об’єктивність цінностей. Утім, загальна позиція така: “Кожен 

факт є навантаженою цінністю, і кожна наша цінність навантажує якийсь факт” 

[110, с. 210]. Якби це було не так, то у нас би була в розпорядженні якась 

нейтральна концепція раціональності, до якої можна було б кожен раз 

апелювати. Чого насправді немає [110, с. 147]. 

Розвиток “людської форми” реалізму, в якій враховано низку питань 

етичного характеру, наразі триває. Втім, уже зараз, як переконує С. Ніконенко, 

можна запропонувати і доречніші версії теорії аналітичної філософії, зокрема 

символічний реалізм. Його основна ідея зводиться до того, щоб “аморфну 

методологію “реалізму з людським обличчям” реформувати в методологію 

дослідження символічних інтерпретацій реальності” [106, с. 503]. За такого 

підходу особливої ваги набувають концепти символу, уяви, метафори, 

поетичних форм опису дійсності, проектування уявлюваного на дійсність і 

свідома підміна дійсності уявлюваним. Ця символічна редескрипція, як гадає 

С. Ніконенко, дає можливість витлумаченню аналітичної філософії як теорії 

Творчості, а не лише Мови, Реальності чи Практики [106, с. 529]. На мою 

думку, така інтерпретація, попри свою вірогідність (зважаючи на властиві 

сучасній аналітичній філософії тенденції свого розвитку), є дещо утопічною, 

оскільки з аналітичної філософії поступово елімінують її наукову компоненту 

(наголос на важливості логіко-лінгвістичного інструментарію, апелювання до 

фактів дійсності, результатів природничої науки) й замінюють художньою. 

Більш чіткий наголос власне на етичній проблематиці (не вдаючись до її 

кореляцій власне з онтологічною проблематикою) наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. зробили комунітаристи А. Макінтайр і Ч. Тейлор. Філософію 

комунітаризму стали активно розвивати у відповідь на появу праці “Теорія 

справедливості” (1971) Дж. Роулза [449], який наголошував на тому, що 
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людська спільнота є сукупністю відокремлених одна від одної особистостей. У 

той час, як комунітаристи – зокрема А. Макінтайр у праці “Після чесноти: 

дослідження з теорії моралі” [387] (1981) і Ч. Тейлор у праці “Джерела себе” 

[516] (1989) – вказували на те, що в житті суспільства велике значення відіграє 

традиція; що люди творять суспільство як цілість, яка суттєво впливає на них 

самих і уможливлює реалізацію їхньої соціальної свободи; що існують цінності 

спільноти, а не лише індивідів. Попри те, погляди комунітаристів 

А. Макінтайра і Ч. Тейлора, які сформовані приблизно в той самий час все ж 

суттєво відрізняються. 

А. Макінтайр переконує, що у нас немає ні теоретичного, ні практичного 

розуміння моралі, в словнику якої панує безлад. Він значною мірою 

зумовлений провалом проекту Просвітництва, метою якого було віднайти 

універсальні моральні норми і раціонально їх обґрунтувати. Тому наразі ми 

маємо лише окремі фрагменти концептуальної схеми моралі. Одразу треба 

зазначити, що, критикуючи моральні ідеали Просвітництва, А. Макінтайр мав 

намір відродити ідеї Аристотелевої практичної філософії, найбільш гнучкої, на 

його думку, для раціонального обґрунтування етичних питань у межах різних 

культур і традицій, представники яких прагнуть порозумітися один з одним, 

ефективно комунікувати. 

Власне, термінологія моральної філософії (окреслена, зокрема, 

концептами “блага”, “правильності”, “обов’язку”), що насамперед визначає 

етичну проблематику, не існує сама по собі, а є тісно переплетеною з 

політичною філософією і філософією права. Мало того, концепції моральної 

філософії вплетені в реальний соціальний світ. А. Макінтайр різко протиставляє 

стан справ, який є в науці і в філософії, ніяк у своїх правах не виділяючи 

аналітичну філософію від інших напрямів філософської думки (феноменології, 

екзистенціалізму). Він пише: “В реальному світі панівні нині філософії – 

аналітична чи феноменологічна – будуть настільки безсилі у виявленні безладу 

в моральній думці чи практиці, як вони були б безсилі перед безладом у науці у 

вигаданому світі” [387, с. 2–3]. Тобто у світі, в якому ми б втратили емпіричне 
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розуміння суті теорії і мали б лише якісь загальні концептуальні уявлення. 

Безсилля філософії у сфері морально-етичних питань полягає в тому, що у ній 

одночасно існують концептуально несумірні аргументи, які, з одного боку, 

конкурують між собою, а з другого – все ж претендують на статус 

знеособлених раціональних аргументів, апелюючи до царини об’єктивного. 

Причиною тому є, зокрема, їхнє різне історичне походження. Тому не дивно, 

що дискусії на моральні теми навряд чи колись припиняться. 

Щоб хоч якось прояснити суперечності і складнощі у сфері моральної 

філософії, А. Макінтайр застосував методологію емотивізму. Розглядаючи 

емотивізм не як теорію значень моральних суджень, а як теорію вживання, 

А. Макінтайр вважав його прийнятною теорією не лише для аналітичної 

філософії, а й для моральної філософії, поширеної у Німеччині та Франції [387, 

с. 21]. Ідея А. Макінтайра полягала у реабілітації концепту блага, зважаючи на 

раціональну інтерпретацію морального дискурсу, запропоновану Аристотелем. 

Той розглядав життєдіяльність людей як зорієнтовану на досягнення блага – 

мети наших прагнень, що не існує відокремлено від чеснот. А. Макінтайр 

прагнув розвинути раціональну дискусію щодо природи моральних чеснот. Він 

писав: “Чеснота є набутою людською якістю, володіння якою і прояв якої 

зазвичай дає нам змогу досягти цих благ, що є внутрішніми щодо практики й 

відсутність якої фактично перешкоджає нам досягнути будь-яких таких благ” 

[387, с. 191]. Щоб опанувати чеснотами (сформулювати певний набір 

моральних цінностей, який визначає соціальну роль особистості, її характер), за 

задумом А. Макінтайра, люди використовують певні практики (послідовності 

виконання дій у спільноті задля реалізації ідеї блага), наративи (розповіді, на 

основі яких вибудовують життєві стратегії, ідентифікують власну самість) і 

традиції (сформовані в певному суспільстві практики, через призму яких 

ідентифікують себе). Без дослідження традиції й історії не можливо 

виформувати моральну філософію, збагнути сутнісне значення відповідних 

чеснот [дет. див.: 387, с. 23–35]. Навчання тих чи інших стратегій поведінки 

проявляється у слідуванні діям осіб, які в суспільстві виконують відповідні 
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соціальні ролі. Аналізуючи соціальну роль, можна краще зрозуміти інституцію, 

яку та представляє. А от, аналізуючи певний характер (особливий вид 

соціальних ролей, що вказує на певні риси особистості), можна краще осмислити 

свою поведінку, зрозуміти самих себе. Ролі, які люди виконують у суспільстві 

(наприклад, дантиста, листоноші), не є характерами, тобто їх важко 

ідентифікувати як особистості, зрозуміти їхній спосіб мислення й визначити 

притаманний їм набір моральних цінностей. З характерами все простіше. Образ 

менеджера-бюрократа чи багатія-гультяя одразу ж формують відповідне 

враження про певну особу. Кожна культура сформована з певного набору 

характерів, як-от Англія часів вікторіанської епохи – це єдність характерів 

директора публічної школи, дослідника й інженера, а кайзерівська Німеччина – 

пруського офіцера, професора і соціал-демократа. Хоча треба мати на увазі, що 

орієнтація різних осіб на характери певної культури ще не гарантує, що в її 

межах буде досягнуто загального порозуміння [дет. див.: 387, с. 23–35]. 

Апелюючи до спільних цінностей, як гадав Р. Рорті, комунітаризм (одним 

з представників якого він називав саме А. Макінтайра), зазнаючи впливів 

постмодернізму, може призвести до порушення свобод окремої людини і 

нав’язування цінностей зверху. Адже подібно до того, як постмодерністи 

критикували “метанаративи”, тобто великі цілісності на кшталт Людини чи 

Абсолютного Духу, так і А. Макінтайр, як пам’ятаємо, критикував ідею єдиної 

Справедливості [458]. Така критика Р. Рорті зазвичай відзначена надмірною 

суб’єктивністю. Інший аспект критики концепції моральної філософії 

А. Макінтайра полягав у можливості релятивізації її основ, проти чого сам 

А. Макінтайр і виступав. У зв’язку з цим А. Баумейстер зауважував таке: “На 

мою думку, нападки Макінтайра на філософсько-практичний універсалізм є 

слабким місцем його концепції чеснот. Макінтайрове протиставлення 

універсалізму й конкретної традиції (партикулярної спільноти) породжує 

небезпеку релятивізму” [17, с. 288]. Таке зауваження зумовлене тим, що сам 

А. Баумейстер відстоює ідею універсалістичної концепції чеснот і теорії блага, 

тобто їхньої незалежності від конкретних культур і спільнот [див.: 17, с. 296]. 
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А от Ч. Тейлор, розвиваючи ідеї книги “Після чесноти: дослідження з 

теорії моралі” А. Макінтайра, їх доповнив і переглянув. Насамперед він 

розмірковував про моральний простір у більш практично-релігійному 

контексті, використовуючи для цього поняття визначених оцінок, моральних 

систем координат і надблаг [дет. див.: 516, с. 3–110]. Маючи визначені оцінки, 

можна сказати, що є добрим, гідним, моральним, а що відповідно – недобрим, 

негідним і неморальним. За допомогою моральної системи координат можна 

визначити своє життя в цілості, віднайти духовний сенс. У нашому 

секуляризованому світі така єдина система координат втрачена, тому люди 

часто перебувають у пошуку сенсу життя. Іноді пошук орієнтирів уможливлює 

концепт надблаг – вищих цінностей, які допомагають вказати, які з різнорідних 

благ є більш пріоритетними за інші. Щоб віднайти свою особисту ідентичність, 

людина має визначити своє місце в моральному просторі, засадничі блага якого 

визначені культурно-історичною традицією. 

У контексті пошуку ідентичності в моральному просторі Ч. Тейлор 

вживає поняття самості – деякого образу себе, що допомагає зорієнтувати нас 

щодо блага. Як бачимо, Ч. Тейлор, на відміну від наукових досліджень самості, 

до яких вдавалися Д. Деннет чи Дж. Серль, досліджує самість в іншому ключі – 

морально-етичному. Він вказує на те, що ми маємо різні самоінтерпретації 

самості, словники яких завжди неповні. Зважаючи на важливість мови, в 

процесі ідентифікації самостей, Ч. Тейлор пише: “Дослідження особистостей – 

це дослідження істот, які існують у певній мові і почасти є нею створені” [516, 

с. 35]. Сама ж мова не існує й не функціонує за межами мовної спільноти. З 

цього Ч. Тейлор робить висновок, що дескрипція самості не може бути 

відмежованою від досвіду інших самостей і що “самість існує лише в тому, що 

я називаю "мережами діалогу"” [516, с. 36]. Лише в процесі комунікації з 

іншими особами ми й можемо визначити сутнісну природу своєї самості. В 

мові ми визначаємо й блага (в широкому сенсі як “те, що вважають цінним, 

гідним, вартим захвату” [516, с. 92]), проводимо розрізнення між ними, але не 

треба забувати й про невимовне, адже своє ставлення до тих чи інших благ 



369 
 
можна виразити за допомогою різних засобів, а саме: рухів, музики, візуальних 

образів тощо. Втім, лише мова конституює нас як розумних істот, лише 

висловлюючи благо, ми наближаємося до його істинного розуміння як 

“морального джерела” [516, с. 92]. 

Отже, хоча Ч. Тейлор і перебуває під впливом ідей аналітичної філософії, 

особливо міркувань “пізнього” Л. Вітґенштайна, проте розвиває їх вкрай мало, 

оскільки ставить перед собою дещо інші завдання. Тому його філософські ідеї, 

хоча й можна розглядати в руслі аналітичної традиції, але треба мати на увазі, 

що на його творчість чимало вплинули й континентальні мислителі – зокрема, 

Ґ. В. Ф. Геґель, М. Мерло-Понті, М. Гайдеґґер та ін. Зрештою, на нього як 

практикуючого римо-католика особливий вплив мали й світоглядні ідеї 

християнської теології. 

Релігійно-метафізична редескрипція. Попри те, що проблематика 

філософії релігії, на перший погляд, суттєво відрізняється від усього того, з чим 

має справу аналітична філософія, однак і вона не раз привертала увагу 

філософів-аналітиків. Пояснюється це, зокрема, й тим фактом, що аналітичний 

метод можна застосовувати для аналізу найрізноманітніших питань у всіх 

сферах філософського знання. Такий аналіз насамперед стосується 

епістемологічних і логіко-лінгвістичних аспектів філософії релігії, в межах якої, 

як відомо, досліджують проблеми екзистенції і сутності Бога, природи зла, 

теодицеї, віри в існування надприродного, релігійних знань тощо. Зміст 

аналітичної філософії релігії доволі традиційний. Серед її основних джерел 

можна виділити англійські схоластичну традицію й абсолютний ідеалізм 

(Ф. Г. Бредлі), критику позитивізму й класичного британського емпіризму. І 

хоча багато філософів-аналітиків були атеїстами, як-от Б. Рассел, тим не менше 

їх як світських осіб тема релігії неабияк цікавила. Звісно, не всі міркування про 

релігійне знання одразу можна віднести до розряду філософських. 

Одним з тих, хто вперше осмислив філософський аспект релігійних 

знань, був Л. Вітґенштайн. У 1938 р. в Кембриджі він прочитав три лекції про 

релігію, записані його учнями [551, с. 53–72]. В них розглянуто питання 
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природи релігійних переконань і їхньої відмінності від знань, отриманих за 

допомогою розуму, несумірності релігійних і нерелігійних переконань тощо. 

Щоправда, треба зауважити, що у зв’язку з домінуванням ідей логічного 

позитивізму й лінгвістичної філософії зацікавлення релігійними знаннями в 

аналітичній філософії було незначним. Їх розглядали як позбавлені смислу, 

оскільки вони не апелювали до емпіричних даних. І лише після відновлення 

інтересу до метафізичної проблематики, що відбулося приблизно в 60-х роках 

XX ст., проблематика філософії релігії знову стала актуальною. Як прагнули 

довести філософи-теїсти, ірраціоналізм і необґрунтованість можна закинути не 

лише їм, а й прихильникам натуралізму, які вірять, що існують інші свідомості, 

минуле чи світ, який ми сприймаємо за допомогою органів чуття. Навести 

переконливі аргументи на їхню користь не менш складно, ніж на користь 

існування Бога. Що цікаво, американський мислитель А. Плантінґа (нар. 1932 

р.), один з найвпливовіших дослідників теологічної проблематики з позиції 

аналітичної філософії, ґрунтуючись на ідеях семантики можливих світів, 

запропонував модальний варіант онтологічного доказу буття Бога, який вважав 

цілковито переконливим. Його аргументація має такий вигляд: 

1. Допустимим є те, що існує можливий світ, в якому буде наявна 

максимальна велич. 

2. Необхідно, що об’єкт є максимально великим тільки в тому разі, коли 

він є максимально досконалим у будь-якому світі. 

3. Необхідно, що об’єкт є максимально досконалим у будь-якому світі 

лише у тому разі, коли він є всемогутнім, всезнаючим і морально бездоганним у 

будь-якому світі. 

4. Висловлювання “Не існує всемогутнього, всезнаючого і морально 

бездоганного об’єкта” неможливе принаймні в одному можливому світі (згідно 

з пунктом 1). 

5. Те, що неможливе в одному світі, неможливе в будь-якому світі. 

6. Висловлювання “Не існує всемогутнього, всезнаючого і морально 

бездоганного об’єкта” неможливе в будь-якому світі (згідно з пунктами 4 і 5). 
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7. Існує об’єкт, який є всемогутнім, всезнаючим і морально бездоганним 

у будь-якому з можливих світів, зокрема і в актуальному (згідно з пунктом 6) 

[427, с. 111–112]. 

Отже, А. Плантінґа доводить, що Бог не просто існує, а необхідно існує в 

усіх можливих світах. Що цікаво, цей аргумент можна вивести лише в системі 

S5, в якій, як відомо, відношення досяжності між світами є рефлексивним, 

симетричним і транзитивним, а також стверджено, що якщо щось можливо 

правильне, то воно обов’язково можливе. Звідси випливає, що істинність 

запропонованого модального аргументу залежить від того, яку логічну систему 

взято за основу. Втім, це не єдиний момент критики запропонованої 

аргументації. Не зрозуміло, чому саме допустимий світ, в якому наявна 

максимальна велич. Чи не можна взяти за основу і прямо протилежний 

засновок про те, що недопустиме існування такого світу й прийти до прямо 

протилежних висновків? Зрештою, чи випливає існування максимальної величі 

з того факту, що ми її мислимо, та й загалом, чи можна її помислити? 

Критично можна розглянути й іншу термінологію (поняття необхідності, 

існування, всемогутності, всезнання, бездоганної моральності), вжиту в 

наведеному аргументі (його критичний аналіз див., напр., у [47]). Тому подібні 

дискусії, все одно будуть зведені до поняття віри. Адже прихильники 

натуралізму переконуватимуть, що подібного роду аргументам бракує 

доказової емпіричної бази. Втім, як доводить А. Плантінґа, і сам натуралізм не 

позбавлений суперечностей [426]. Роз’яснюючи свою позицію, А. Плантінґа 

обґрунтовує думку, що сучасна наука редукована до методологічного 

натуралізму (не тотожного натуралізму як такому), а тому апелює до інших 

аргументів, ніж надприродне. Щоправда, вона жодним чином не спростовує 

релігію, оскільки ніяк не торкається релігійних питань. 

Спростовуючи закиди опонентів, А. Плантінґа не приймає аргументу 

(Ч. Докінза), що, чим складнішою і більш високоорганізованою є певна сутність 

(а якщо б Бог існував він мав би бути саме таким), то ймовірність того, що вона 

існує наближатиметься до нуля, адже складність і можливість її появи обернено 
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пропорційні. А. Плантінґа пише, що Бог нематеріальний і не складається з 

частин. Віра у нього є однією зі складових нашого когнітивного апарату, 

завдяки чому він і може повідомити нам про себе. Крім того, багато чого, що 

відбувається в нашому житті, не можна пояснити еволюційно. Наприклад, якщо 

в основі теорії еволюції закладена ідея виживання, то потребу в міркуваннях 

про той же атеїзм жодним чином цією теорією не пояснити. А це, на думку 

А. Плантінґи, призводить до скептицизму, який і є основним недоліком 

натуралізму [117]. 

Наразі прихильники і противники теїзму в аналітичній філософії 

продовжують дискутувати і нечасто прислухаються до міркувань одне одного, 

які різняться між собою насамперед на світоглядному рівні, адже одні з них 

апелюють до сфери трансцендентного і метафізики, а інші – до даних 

емпіричних теорій. Тому віднайдення спільної позиції для них щодо 

світоглядних питань, які їх роз’єднують, навряд чи можливе. 

Історична редескрипція. Ідеєю дослідження історії в аналітичній 

філософії зацікавилися відносно пізно. Сталося це після виходу у світ праці 

“Аналітична філософії історії” [55] (1965) американського мистецтвознавця і 

філософа А. Данто (1924–2013). Вже в передмові до цієї книги автор чітко 

вказує на те, що здійснений у ній “аналіз історичного мислення і мови, 

представлений у вигляді ланцюжка аргументів і пояснень, висновки з яких 

утворюють дескриптивну метафізику історичного існування” [55, с. 8]. Автор 

відштовхуючись від тої ідеї, що філософ має не міркувати про світ, а 

аналізувати способи мислення про нього, зафіксовані у висловлюваннях, все ж 

робить висновок, згідно з яким у такий спосіб нам все одно не уникнути 

тверджень про світ. Філософ повинен описувати те, що відбувається в світі, 

зважаючи на різні способи мислення і мовної репрезентації думок. Уже з цих 

кількох міркувань А. Данто стає зрозуміло, що в аналітичній філософії історії 

він вирішив суттєво переописати метод школи історії ідей. У зв’язку з цим 

набагато більше уваги доцільно було б приділити логічній складовій 

методології, мовним засобам вираження історичних знань й, очевидно, що 
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порівнянню мов історії, онтології й епістемології. Зважаючи на сутність історії, 

ті, хто застосовував би аналітичний метод, мали б бути якомога більш 

реалістичними, оминати принципи релятивізму в своїх оцінюваннях, віднайти 

певну онтологію для мовних засобів вираження історії. Отже, новий предмет 

філософських досліджень (історія) наближав представників аналітичної 

традиції до порозуміння з представниками традиції континентальної, особливо, 

структуралізму й герменевтики. 

Досліджуючи історію, А. Данто переконував, що не можна здійснити 

повний опис минулого. Якщо б це було можливо, то можна було б зробити і 

повний опис майбутнього. Минуле й майбутнє взаємопов’язані. Оскільки 

невідомо, що буде в майбутньому, то й про минуле ми знаємо не все. Мабуть 

міркуючи подібним чином, А. Данто мав на увазі причинно-наслідкові зв’язки, 

що існують у світі. Якщо б усе можна було з точністю до найменших дрібниць 

відтворити у минулому, то й майбутнє не здавалося таємницею. Це завдання 

видається неймовірним уже тому, що й помисли інших людей, які творять 

історію, нам невідомі. 

А. Данто виступив з критикою субстанціальної філософії історії, ставлячи 

їй на противагу аналітичну філософію історії. Якщо виходити з припущення, 

що в історії є певна субстанція, то треба визнати, що одні події можна вивести з 

інших дедуктивно, а також можна віднайти певні закони за якими рухається 

історія, поширювати досвід минулого на сьогодення й застосовувати його для 

передбачення настання подій у майбутньому. Таким чином історик, вивчивши 

факти з минулого, на основі їх власних інтерпретацій зможе сказати, як повинно 

бути. Основний недолік субстантивної філософії історії, на думку А. Данто, 

полягає в тому, що “фактично вона прагне написати історію подій до того, як 

ті відбулися, і дати виклад минулого, опираючись на розуміння майбутнього” 

[55, с. 21]. Обґрунтовуючи ідеї аналітичної філософії історії, він переконує, що 

історику не варто ні виправдовувати минуле, ні передбачати майбутнє. Будь-які 

повчання з боку історика, які будуть ґрунтовані на віднайденні паралелей між 
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подіями, що відбувалися в різні історичні епохи, в різних культурах, за різних 

обставин, – недоречні. 

Треба пам’ятати, що закони історії не доцільно розглядати за аналогією із 

законами природи. Історик завжди вносить в інтерпретацію щось своє. Його 

пояснення обмежені наявними фактами. При появі нових фактів історик може 

переописати свій виклад певної події, переоцінити її значення. У цьому його 

діяльність нагадує написання розповіді (англ. story) подібно до того, як це 

роблять письменники. Він мало нагадує науковця, що пише науковий трактат. 

Історик завжди узгоджує події, що відбулися в минулому. А. Данто гадає, що 

основне завдання аналітичної філософії історії полягає в тому, щоб “зробити 

ясним цей спосіб узгодження” [55, с. 24]. Адже в дійсності одні події щодо 

інших завжди перебувають або в минулому, або в майбутньому. Для історика 

всі події перебувають в минулому. Те, як їх поєднати – значною мірою 

залежить від нього. Тому історія не позбавлена суб’єктивних оцінок. Але перед 

тим, як давати певні пояснення, історик має здійснити якомога істинніший опис 

події, що відбулася в минулому. Звісно, критики заперечать, що історик не 

зможе ніколи запропонувати істинний погляд на речі, адже в процесі 

дослідження й інтерпретації ним керують свої мотиви, які спонукають його 

зважати на одні факти й недооцінювати інші. За цих умов історія буде 

викривленою. Але якщо хтось схоче виправити таку інтерпретацію, то й сам 

надасть своїм перетлумаченням власних суб’єктивних оцінок. Та оскільки ми 

все ж говоримо про викривлення, перекручення історичних фактів, то 

приймаємо й позицію, що є якийсь правильний, коректний опис минулого. 

Але хіба діяльність науковців-природничників не позбавлена такого 

самого суб’єктивізму у процесі оперування фактами? Вони пояснюють 

емпіричні факти з погляду наявних теорій, а якщо щось іде не за планом, то 

підкориговують саму теорію, або власне розуміння фактів чи процедуру їхньої 

верифікації. Як зауважувала М. Кукарцева, “зовсім не коректно вивчати історію 

тільки через індивідуальні інтенції і свідомість людини, а необхідно ввести 

хоча б методологічний постулат комплементарності, згідно з яким історія 
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пояснювалась не тільки через людські вчинки (залежні змінні), а й через 

зовнішню ситуацію (незалежні змінні)” [83, с. 41]. Зрештою, і сам А. Данто, 

розуміючи, що про історичні факти пише історик, у жодному разі не 

заперечував їхньої об’єктивності. Він не погоджувався і з думкою про те, що 

висловлювання про минуле позбавлені значення лише на тій підставі, що їх не 

можна верифікувати, тобто перевірити експериментально. В такому разі, не 

змішуючи значення й референцію, можна припустити, що історії взагалі не 

було й увесь наш світ створений п’ять хвилин тому. Але й за таких умов, які 

породжують суцільний скепсис і критичне ставлення до їхньої суті, були б 

висловлювання про історичне минуле – про те, що світ створено п’ять хвилин 

тому й те, що трапилося за цей час [55, с. 34–40]. 

Пояснюючи природу історичного дослідження, А. Данто як представник 

аналітичної філософії особливу увагу звертає на мовні засоби фіксування подій 

минулого. Відомості про минуле зафіксовані в історичних наративах – 

розповідних висловлюваннях про історичні події. Ці наративи творить історик. 

З їхньою допомогою жодним чином не змінити хід розвитку подій, що 

відбулися в минулому. Але змінити ставлення до них цілком вірогідно. Щоб 

запропонувати якийсь критерій оцінки тих чи інших поглядів на історичні події 

з боку історика, його міркування, як гадає А. Данто, доцільно порівнювати із 

записами Ідеального хроніста, який одразу б довідувався про будь-яку подію, 

що відбулася в світі, навіть якщо б вона відбулася в свідомості людини, і робив 

про неї запис у своїй Ідеальній хроніці. “Різні частини Ідеальної хроніки, – 

пише А. Данто, – можна вважати ідеалом, до якого прагнуть історики в своїх 

власних описах” [55, с. 144]. Проте такий Ідеальний хроніст не творитиме 

історію, оскільки він не знатиме майбутнього, не бачитиме розвиток дії в часі й 

не зможе узгоджувати факти між собою, надаючи їм власних інтерпретацій. 

Оскільки ми ніколи не зможемо побачити історію очима очевидців, важливо 

бачити її в контексті розвитку часу, в контексті появи нових фактів. У зв’язку з 

цим, історія – це цілісний наратив, якому притаманна індивідуальна оцінка 

історика. Творячи наративи, історик творить історії. Звісно, в жодному разі він 
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не повинен спотворювати чи замовчувати факти, але інтерпретація історії у 

нього все одно буде своя. 

Запропонований А. Данто наративний аналіз історії має низку критичних 

моментів, на що звертали увагу дослідники його творчості. Зокрема, 

С. Ніконенко зауважив таке: “По-перше, не зовсім зрозуміло, чому наративна 

філософія історії Данто є аналітичною філософією історії. Обіцяну Данто 

методологію аналізу конкретних історичних подій виведено неповно і 

схематично. По-друге, існує конфлікт між реалістичним прагненням уникнути 

спотворення … історії й ідеалістичним припущенням залежності історії від 

інтерпретації історії… По-третє, не чітко виражено природу історичного 

наративу, а також відмінність наративу від того, що структуралісти назвали 

“дискурсом”. Навіть якщо визначити наратив як розповідний дискурс, це не 

усуне таких невирішених проблем, як, наприклад, проблема авторства” [106, 

с. 459–460]. На мою думку, все ж таки між поняттями наративу в аналітичній 

філософії А. Данто й різного роду постмодерністськими інтерпретаціями цього 

поняття й використання терміну “дискурс” існують суттєві відмінності, 

насамперед пов’язані з можливістю верифікації змісту історичних суджень. 

Тому цей висновок не зовсім коректний. 

Ідею аналізу історичних наративів у А. Данто підхопив голландський 

мислитель Ф. Анкерсміт (нар. 1945 р.), автор праці “Наративна логіка: 

семантичний аналіз мови істориків” [7] (1983). На відміну від А. Данто, який 

проводив аналіз окремих висловлювань, що містять відомості про історичні 

події, Ф. Анкерсміт розглядав історичні наративи лише в їхній цілісності. Отже, 

окрім аналізу в процесі модифікації логіки до потреб наративу, треба зважати і 

на синтез фактів, без якого навряд чи можна було б отримати поняття на 

кшталт “Ренесансу”, “наукової революції XVIII ст.”, “холодної війни” тощо. 

Віддаючи перевагу в наративному аналізі логічному, а не психологічному 

підходу, Ф. Анкерсміт визначав наратив як “лінгвістичну сутність, яка 

корінним чином відрізняється від інших когерентних систем висловлювань, 

таких як поеми, романи, проповіді, математичні доведення і т. д.” [7, с. 38]. На 
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відміну від літературних жанрів, найближчим з яких, вочевидь, буде 

історичний роман, у процесі викладу історії важливо опиратися на мову 

історичних фактів. Пропонуючи на їхній основі свої інтерпретації, історик у 

такий спосіб творить історичний наратив. У процесі такої праці важливо 

уникати релятивізму й суб’єктивізму. Історик не має додумувати чи 

перекручувати історію. Він має зважати на смислову структуру фактів, а не 

лише особливості їхнього лінгвістичного вираження. У випадку наративів, на 

думку Ф. Анкерсміта, доречніше замість понять “істинний” чи “хибний” 

послуговуватися поняттями “об’єктивний” і “суб’єктивний”. Позаяк потрібно й 

досягати якомога більшої об’єктивності в інтерпретації історії, зважаючи на те, 

що “наративи – це способи бачення минулого” [7, с. 335]. 

На мою думку, в своїй інтерпретації історії, Ф. Анкерсміт заходить надто 

далеко, заявляючи, що “найважливіший обов’язок історика – бути 

оригінальним і якомога суворіше утримуватися від повторення того, що сказали 

попередники у вивченні певної конкретної теми” [7, с. 335]. За такої умови 

історик може аж надто самовільно вдаватися до інтерпретацій минулого. А 

тому прагнення плюралізму в підходах, постійної оригінальності в 

інтерпретаціях давно відомих речей – надмірна вимога. Зрештою, і сам автор 

розуміючи, що, з одного боку, є важлива авторська інтерпретація, а з другого – 

об’єктивнивність, а не вигадка, тлумачить наратив як місток “між описом і 

нормативністю” [7, с. 340]. Втім, розвиваючи свою позицію надалі, він 

особливу увагу починає надавати саме авторським інтерпретаціям. Задля цього 

Ф. Анкерсміт розробив теорію метафоричних описів історії [196], в якій метою 

досліджень з історії вважав творення метафор, що і є способом існування 

історичних наративів. 

У питанні літературних засобів вираження історичних знань 

Ф. Анкерсміт перебував під впливом американського історика й 

постструктураліста Г. Вайта. Той у праці “Метаісторія: історична уява в Європі 

ХІХ ст.” [541] (1973) на численних прикладах продемонстрував як науковці 

пишуть історичні твори. Спершу вони складають літопис подій, який згодом 
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завдяки використанню різноманітних літературних засобів (метафор, 

метонімій, синекдох, іронії) перетворюють на цілісну розповідь. Вони 

добирають саме таких тропів, які роблять їх виклад історії виразом їхніх 

власних світоглядних поглядів на минуле. Звідси випливає, що історична праця – 

це “вербальна структура у формі дискурсу наративної прози, що має на меті 

бути моделлю, чи образом, минулих структур і процесів в інтересах пояснення 

того, чим вони були, будучи ними репрезентовані” [541, с. 2]. Можемо зробити 

висновок, що Ф. Анкерсміт (порівняно з Г. Вайтом) змістив дещо акценти на 

суб’єктивну складову інтерпретацій, надміру її абсолютизувавши. Такий підхід 

загалом властивий аналітичній філософії історії, яка хоч і дотримується 

формальних і високих логічних вимог до теоретизування, проте часто для 

інтерпретацій об’єктивного розвитку історії вдається до використання 

суб’єктивно забарвлених понять і категорій, у чому можна простежити вплив 

постмодернізму [див. також: 134, с. 275–282]. За цих умов між історичною 

реальністю й логічною необхідністю може виникнути чимала прірва; явною 

виглядає й ідеологізація історичної науки, а важливість наукової методології 

відходить на задній план, поступаючись місцем оригінальності творчих 

інтенцій автора. Нагадаємо, ще засновник сучасної англо-американської 

філософії історії М. Мандельбаум (1908–1987) наголошував на тому, що 

основна проблема наративу полягає в його подібності до доксографії [див.: 389]. 

За таких умов важко верифікувати наративи, вибудувати історію як науку. 

Загалом можемо констатувати суттєвий крок вперед представників 

аналітичної філософії історії у питаннях розроблення аналітичної методології, 

подолання формального, знеособленого підходу в дослідженні й критики 

релятивізму, притаманного філософії постмодернізму. Саме через призму 

дослідження історії стало значною мірою можливим зближення аналітичної 

філософії з континентальною. А як буде показано далі, загалом завдяки 

гуманітарно-культурологічним інтерпретаціям сучасної аналітичної філософії, 

вираженим у формі соціально-антропологічної, морально-політичної, етичної, 

релігійно-метафізичної й історичної редескрипцій, перед українською 
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філософією відкриваються нові можливості розвитку в контексті провідного 

мейнстриму західної філософії. 

 

 

5.4. Аналітична філософія в Україні: передумови виникнення, 

особливості становлення і перспективи розвитку 

 

Досліджуючи ті чи інші концепції зарубіжних мислителів, важливо 

з’ясувати, наскільки їхні ідеї близькі нам і зможуть стати в нагоді для розвитку 

української філософської думки. Завдяки таким рефлексіям, можна краще 

зрозуміти самих себе, визначити своє місце на філософській карті світу й 

окреслити напрями свого духовного розвитку надалі. Щоб це зрозуміти, треба 

насамперед визначити, що таке українська філософія, власне, у чому полягає її 

самобутність, й наскільки загалом у контексті філософії як такої доречно 

розмежовувати філософії за національними ознаками? Спробуємо довести, що 

попри розвиток аналітичної філософії насамперед в англомовному світі, для її 

розвитку в Україні є належне теоретичне підґрунтя й значний інтелектуально-

духовний запит. 

Перед тим, як дискутувати про те, наскільки в українському контексті 

можуть бути доречними ідеї аналітичної філософії, не завадило б уточнити, чим 

загалом є філософія і в який спосіб її ідентифікувати за національною ознакою. 

На мою думку, філософію доцільно розглядати як систему знань, що має 

відповідати низці наукових вимог: бути аргументованою, обґрунтованою, 

систематичною, відкритою до критики, спрямованою на пізнання об’єктивних 

істин і формування достовірних знань про людину і навколишній світ. Проте 

філософські питання є загальними, а тому кардинально відрізняються від 

конкретних питань, що їх ставить наука. 

Назагал не складе труднощів редукувати предмет філософських 

досліджень до низки окремих запитань, як це свого часу, наприклад, зробив 

Т. Наґель у знаковій публікації “Що все це означає? Дуже короткий вступ до 
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філософії” [412] (1987). Сутність філософії він розкрив через призму аналізу 

відповідей на окремі філософські питання – “визначені питання, в яких 

рефлексивна людська свідомість природно знаходить подивування” [412, с. 4]. 

Йдеться власне про ось які питання: 1) знання про світ, що існує за межею 

нашої свідомості; 2) знання про свідомості відмінні, від власне нашої; 

3) відношення між свідомістю і мозком; 4) як можлива мова? 5) чи маємо ми 

свободу волі; 6) основа моралі; 7) яка нерівність несправедлива? 8) сутність 

смерті; 9) сенс життя [412, с. 6]. Цей перелік можна доповнити, а то й 

сформулювати по-іншому, що не змінить суті кардинально. Отже, Т. Наґель не 

ставить собі метою відповісти на те, чим є загальна природа філософії. 

Вочевидь, у такий спосіб він і формулює аналітичний підхід у цьому питанні, 

який приймемо за основу. 

Звісно, за таких умов аналітична методологія ризикує бути звинуваченою 

у невмінні трактувати філософію як деяку цілісність. Але куди складніше буде 

навести ще й переконливі аргументи у відповідь і, зрештою, осмислити 

цілісність філософії в межах єдиного, та позаяк абстрактного, концепту. Хоча 

критики мабуть не заперечуватимуть, що наведені у переліку вище запитання є, 

справді, філософськими. Треба, очевидно, погодитися і з тим, що філософські 

знання складаються з низки теоретичних і практичних розділів, сформованих як 

наслідок рефлексії над питаннями про сутність людини і її місце в світі. 

Завдяки послідовному застосуванню аналітичного методу філософія, прояснює 

природу суб’єктивного і об’єктивного, починаючи з уточнення змісту мовних 

виразів. Вона не розглядає суб’єктивні й об’єктивні феномени цілковито 

відокремленими один від одного. Пізнаючи й осмислюючи природу 

навколишнього світу, людина пізнає і саму себе. А пізнаючи, змінює світ і 

суспільство, в якому живе. До того, ж змінюється сама. 

У цьому відношенні важливо не відшуковувати якихось окремих рис 

української філософії, а зосередити увагу на тому, що філософія є сукупністю 

певних теоретичних і практичних питань світоглядного характеру, відповіді на 

які здатна шукати кожна людина. До теоретичних (фундаментальних) питань 
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можна зарахувати онтологічні, антропологічні, гносеологічні, логічні, 

аксіологічні запитання; до практичних – філософські питання окремих систем 

знання, як-от математики, фізики, хімії, біології, культури, історії, права, 

спорту, суспільствознавства тощо. Про одні з них в певних спільнотах 

запитують більше, про другі – менше. В Україні філософська думка, як 

зазначено раніше, набула таких особливостей: “1) пов’язаність із християнським 

релігійним вченням, його морально-етичними цінностями й переконаннями; 

2) інтегрованість у літературу, громадсько-політичні та культурно-історичні 

міркування; 3) нечасте акцентування на абстрактно-раціональних побудовах; 

4) поширеність переважно всередині української культури й маловідомість у 

світі” [160, с. 48]. Втім, попри усю самобутність феномену української 

філософської думки, визначеного не лише специфікою ментальності нашого 

народу, а й історичними обставинами, вона є невід’ємною частиною 

загальносвітового філософського процесу. Тому їй було і є властивим 

рефлексувати над актуальними філософськими запитами свого часу, зокрема й 

сформульованими аналітичною філософією у зв’язку зі стрімким розвитком 

науки. В такий спосіб – через діалог і порозуміння – і відбувається формування 

й збагачення філософської традиції. 

Річ у тім, що сьогодні наука є основним рушієм розвитку суспільства. 

Вона є цілісним феноменом, адже існує загальна теорія науки, а не теорії науки 

окремих держав. Наукові знання є надбанням усього людства, хоча їх поява 

уможливлена творчою діяльністю окремих особистостей. Подібним чином 

доцільно міркувати й про філософську проблематику і про внесок українських 

мислителів у її прояснення. У такий спосіб концепт української філософії буде 

конкретизований на рівні окремих філософських систем українських 

мислителів. Треба зауважити, що за цих умов не йдеться про філософію мало не 

як своєрідний жанр інтелектуальної літератури (подібно до континентальних 

філософів). У зв’язку з цим може видатися, що надбання української філософії 

як певного софійного творення смислів куди суттєвіші, ніж якщо розглядати їх, 

послуговуючись методологією аналітичною філософії – в науковому ключі. 
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Адже філософські устремління можна віднайти у творчості багатьох 

українських поетів, письменників, релігійних і громадських діячів. Та все ж, 

доцільно розмежовувати конкретні (тобто практичні) знання релігійного, 

художнього, політичного штибу, й, власне, більш теоретико-абстрактні знання, 

які є філософськими. 

Насамперед важливо уточнити взаємовідношення філософії і науки. З 

одного боку, наука виформувалася з філософії завдяки детальному, 

скрупульозному аналізу окремих питань, що й конкретизують питання 

філософські, із застосуванням чіткої дослідницької методології. З другого боку, 

саме наука в наш час у багатьох відношеннях є підґрунтям розвитку філософії. 

Сучасні філософи міркують про нейрофізіологічні основи свідомості, штучний 

інтелект, співвідношення мислення і мови тощо. Вони з-поміж інших 

застосовують результати найновіших наукових досягнень у галузі 

природознавства, логіки, лінгвістики. Оскільки завдяки передовим науково-

технічним досягненням нашого часу знання в оцифрованому вигляді стали 

доступними практично для всіх, то це відкриває нові можливості й для 

української філософії, яку в жодному разі не доречно відмежовувати від 

актуальних питань світової філософії. Навпаки, доцільно долучати до нашого 

інтелектуального поля ті найкращі філософські ідеї і методології, які 

розвивають представники різних зарубіжних напрямів філософської думки й 

доповнювати їх власними міркуваннями, не боячись бути поглинутим іншою 

традицією, оскільки філософія – це завжди критичне осмислення світоглядних 

дискурсів не лише інших, а й свого. Саме в такий спосіб і відбувається 

взаємодія між філософами різних країн, чи в більш широкій перспективі – між 

представниками континентальної і аналітичної філософій. І справді, українцям 

властивий власний спосіб осмислення дійсності, що жодним чином не заважає 

бути відкритим до діалогу й порозуміння. Завдяки цьому відбувається зміна 

своєї й інших філософських традицій й започатковуються нові, актуальні й 

відповідно перспективні. 



383 
 

Можливість розвитку ідей аналітичної філософії в Україні зумовлена уже 

тим фактом, що в історії української філософії чільне місце посідає не лише 

ґрунтований на релігійній, антропологічній, етичній, соціальній і політичній 

проблематиці метафізично-світоглядний напрям її розвитку, а й напрям 

науково-раціональний. На цей факт звертало увагу чимало дослідників. 

Наприклад, Д. Кирик і А. Сініцина, протиставляли філософські міркування 

Г. Сковороди ідеям західноукраїнського мислителя, професора Львівського 

університету П. Лодія (1764–1829), зазначаючи, що: “Перший [Сковорода] 

орієнтований на Біблію в її символічній інтерпретації, на античну філософію, 

патристику, мудрість і самопізнання, на невидиму істину, заховану у видимій 

натурі; другий [Лодій] – на західноєвропейську філософію XVII–XVIII ст.; на 

розум, знання і науку, на сенсуалізм у теорії пізнання, на вивчення об’єктивних 

законів природи і мислення. Сковорода – пантеїст, Лодій – деїст. Стиль 

філософування мандрівного філософа – символічний і образно-метафоричний, 

притчовий. Він уникав дефініцій при викладі свого вчення, замінюючи їх 

порівняннями та аналогіями… Лодій завжди дає вживаним поняттям не тільки 

номінальні, а й реальні визначення через найближчий рід і видову відмінність, 

у його викладі матеріалу всюди проглядає вольфівська системність і 

ґрунтовність, які так високо цінував Кант” [75, с. 70–71]. Звісно, філософські 

погляди Г. Сковороди вивчені куди ґрунтовніше, ніж логіко-філософське 

вчення П. Лодія, багато з творів якого досі зберігаються у рукописах. 

А от Н. Козаченко, зі свого боку, пише про дві грані української 

філософії: “Перша грань, яка виражає суто національний спосіб філософування – 

екзистенційно-антропологічний шлях, до якого можна віднести український 

кордоцентризм як метафілософське поняття, характерне для православної 

творчості… Друга грань розвитку філософської думки в Україні – це та 

європейська раціоналістична традиція, форму якої визначають доробки 

філософів, які активно сприйняли аналітично-раціоналістську традицію і 

трасформували її крізь смисли слов’янського любомудрія” [77, с. 85–86]. До 

першої грані вона, зокрема, зараховує Г. Сковороду, П. Юркевича, О. Потебню, 
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а до другої – філософів-схоластів з Києво-Могилянської академії, 

представників Львівсько-Варшавської логіко-філософської школи, 

наукоцентричний рух 60-х років XX ст., відомий як логіка і методологія науки. 

Така класифікація не зовсім коректна, оскільки Львівсько-Варшавська логіко-

філософська школа належить переважно до польської філософії, а ті нечисленні 

представники-українці, що брали участь в її діяльності, мало займалися власне 

філософськими проблемами як мислителі-аналітики. З іншого боку, ідеї 

О. Потебні, одного з яскравих дослідників філософії мови, є важливою 

теоретичною передумовою для розвитку й раціоналістичної традиції, до якої й 

зараховують аналітичну філософію. 

С. Іваник вважає, що потрібно переописати історію української філософії 

й у ній “основну увагу … приділити тим аналітичним (чи швидше 

протоаналітичним) проблискам, які в різні історичні епохи все ж мали в ній 

місце” [71, с. 137]. До таких проблисків він зараховує професорів Києво-

Могилянської академії (І. Ґізеля, Т. Прокоповича, Г. Кониського та ін.), 

філософію мови О. Потебні, творчість представників українського крила 

Львівсько-Варшавської логіко-філософської школи (С. Балея, С. Олексюка, 

М. Зарицького і ін.), українських філософів, які у 60–80-х роках XX ст. 

розвивали логіку й методологію науки в відмінному від діалектичної логіки 

системно-аналітичному ключі (М. Попович, С. Васильєв, А. Уйомов та інші). 

На мою думку, особливу увагу у вивченні нашого історичного минулого треба 

звернути саме на творчість останніх мислителів із цього списку, які, очевидно, 

були добре ознайомленими з працями філософів-аналітиків, зокрема, логічних 

позитивістів. Наприклад, М. Попович у праці “Філософські питання семантики” 

[115] (1975) детально аналізує особливості мови логіки, природної мови і мови 

науки, для кожної з яких характерна власна сітка семантичних категорій. Для 

мови логіки такими категоріями є істинність, квантифікація, смисл логічних 

законів. Для аналізу природної мови важливим є розрізнення мислення і мови, 

“мовне мислення”, особливості типології природних мов тощо. Вивчення мови 

науки відбувається через призму дослідження зокрема таких категорій, як 
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теорія, факт, причинність, теоретичний і фактичний смисл. Логіко-семантичні 

проблеми набувають у підході, який розвиває М. Попович, статусу загально-

філософських. А це, на мою думку, дає змогу в більш масштабній перспективі 

зіставити знання методологічного характеру з світоглядними; порівняти 

здобутки епістемного і софійного філософування. 

До подібних висновків приходять і українські дослідники А. Васильченко 

і О. Панич, які дещо по-іншому розставляють історико-філософські акценти, 

зауважуючи, що “активний розвиток сучасної аналітичної філософії в Україні 

почався у 60-х роках XX століття. Важливим сприятливим чинником цього 

розвитку став наукоцентричний рух “логіка та методологія науки”, який 

поширювався в ті часи на території СРСР, створюючи певну інтелектуальну 

альтернативу офіційній марксистській філософії” [29, с. 8]. Отже, автори 

пишуть про аналітичну філософію в Україні як про явище, яке вже відбулося і 

триває далі. Однією з її особливостей у наших реаліях є відкритість до проблем 

феноменології, антропології, екзистенціалізму, комунікативної філософії та 

інших західноєвропейських напрямів філософської думки. Отже, в Україні 

аналітичну філософію можна розвивати в контексті діалогу континентальної і 

аналітичної філософських традицій. 

На мою думку, як уже зазначено раніше, можна виокремити інтернальну 

й екстернальну аналітичну традиції у філософії [133; 134, с. 74]. Власне, 

інтернальна аналітична традиція розвинулася у ХХ ст. в окремий напрям 

філософських досліджень переважно в англомовних країнах. Ця традиція мала 

свої філософські осередки, комунікацію між їхніми представниками, 

закономірності розвитку тощо. Екстернальна аналітична традиція – це певний 

стиль філософування, притаманний і представникам більш ранніх історичних 

епох. Вона, як би ствердили А. Васильченко і О. Панич, охоплює “значно 

ширший історичний контекст, де ключову методологічну роль відіграє 

філософська спадщина Аристотеля та Бекона” [29, с. 6]. Ось цей екстернальний 

аналітико-філософський контекст філософії і становить собою власне те 

науково-теоретичне підґрунтя, в межах якого працювали українські мислителі 
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попередніх епох (зокрема, учені з Києво-Могилянської академії чи Львівсько-

Варшавської логіко-філософської школи), міркуючи над тогочасними 

актуальними світоглядними питаннями. 

Сьогодні багато з таких питань поставлено в аналітичній філософії й 

запропоновано способи їхнього вирішення послуговуючись, власне, аналітико-

філософською методологією. Попри її на перший погляд універсальність, все ж 

виникають дискусії щодо того, чи може аналітична філософія стати складовою 

української філософії. Якщо характерними рисами української філософії як 

національного феномену (“філософії серця”) називати синкретичність 

(поєднання раціонального, абстрактного і чуттєвого), екзистенційність в сенсі 

людиновимірності, натуралізм, софійність і словесність [77, с. 82–84], то 

зрозуміло, що за таких умов аналітичній філософії складно стати невід’ємною 

складовою нашого філософування. Але це лише одна грань української 

філософії, що значною мірою ґрунтована на християнській традиції. Тому 

подібним чином могли міркувати й інші. Ту ж ідею кордоцентричності можна 

відшукати і в інших релігійних мислителів, наприклад, християнських містиків 

XVII ст. у Німеччині, янсеністів XVII ст. у Франції, релігійних філософів XIX–

XX ст. у Росії тощо. Але на сьогодні у цих країнах також активно розвивають 

ідеї аналітичної філософії. 

Проте не будемо забувати і про другу грань української філософії, без 

звертання уваги на яку навряд чи можна досягти повного розуміння суті 

української філософії. Якщо ж цієї повноти не буде досягнуто, то тоді 

доведеться лише риторично запитувати, як І. Лисий: “Але хіба можливе 

самоусвідомлення української філософії як української в парадигмі аналітичної 

філософії?” [95, с. 175] Таке запитання виникає у зв’язку з розумінням 

української філософії як світоглядного осмислення глибин національного духу, 

пошуку власної ідентичності, саморефлексій над духовними, метафізичними 

основами українського народу. Зрозуміло, що на позір явне звуження розуміння 

суті філософії як такої. Її осердя складають онтологічна, епістемологічна, 

антропологічна, логічна й аксіологічна проблематика, а не просто міркування 
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про самих себе в контексті національної ідентичності. Саме такий шлях 

розвитку, підкріплений світоглядними пошуками вітчизняних мислителів 

попередніх епох, вочевидь окреслює І. Лисий для української філософії надалі, 

вбачаючи в світовій філософії “полілог множини національних філософських 

сингулярностей” [95, с. 175]. Свої візії розвитку філософії в цілому і української 

філософії зокрема він висуває у відповідь на радикальну програму 

трансформації української філософії, яку запропонував С. Іваник [71]. 

На думку С. Іваника, для того щоб українська філософія – а її він розуміє 

насамперед як філософію, яку творять філософи в Україні – стала невід’ємною 

частиною загальносвітового філософського процесу, достатньо відомою для 

інших і шанованою ними, треба дотриматися двох рекомендацій. По-перше, 

усунути впливи в філософському середовищі з боку Росії, врівноваживши їх 

іншими впливами. По-друге, цілеспрямовано розвивати саме аналітичну 

філософію. Щодо першої рекомендації-перестороги, то вона в контексті 

російського впливу, очевидно, значно перебільшена. Звісно, якщо під ним не 

розуміти переклади російською мовою світової класики, на які часто вимушені 

через брак першоджерел покликатися більшість українських дослідників чи 

апелювання саме до праць російськомовних критиків. В такому контексті і 

справді російський перекладацький і коментаторський доробок перевершує 

відповідні україномовні здобутки. Тому комунікація, зокрема, з 

західноєвропейськими й американськими колегами, публікація власних статей 

англійською мовою й участь у різних міжнародних філософських конференціях 

є, звісно, рухом у правильному напрямі, про що уже згадано у монографії 

“Аналітична філософія” [134, с. 290] (2013). Згідно з другою рекомендацією, 

С. Іваник переконує, що демонструючи відкритість світові, треба 

цілеспрямовано віддавати перевагу, скажімо, Ґ. Фреґе чи А. Пуанкаре, а не 

Ф. Ніцше й Ж.-П. Сартру відповідно. Важливим завданням буде й здійснення 

переопису історії української філософії. В ній увагу має бути зосереджено 

переважно на філософах, які створили ті “протоаналітичні проблиски”, про що 

сказано вище. За таких умов у новій історії української філософії не залишиться 
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місця спекулятивним метафізикам, стилістика творів, яких була 

містифікаційною, а самі твори – ідеологічно забарвлені. Іншими словами не 

залишиться місця ненауковим філософам, якими в розумінні С. Іваника є, 

зокрема, Г. Сковорода, Т. Шевченко, М. Драгоманов, Д. Донцов. 

На мою думку, такий спосіб переопису історії філософії є не менш 

ідеологічним, ніж інші. Ідеологією в цьому разі виступатиме сама наука. 

Навряд чи в нашому плюралістичному світі й у громадянському суспільстві, 

ґрунтованому на принципах демократії, можна нав’язати той чи інший спосіб 

світобачення й філософування. Але справа навіть не в тому. Попри усю 

радикальність чи, можливо, провокативність, наміченого плану, він видається 

утопічним і нежиттєздатним уже з самого початку. Є інший шлях, 

поміркованіший і реалістичніший. Щоб не наражатися на спротив і неминучу 

критику інакодумців, спершу треба продемонструвати альтернативу. 

Наприклад, на рівні наукових розвідок і підручників доцільно показати, що в 

історії української філософії були й інші постаті, окрім тих, хто міркував на 

релігійну, соціальну й політичну тематику. Правильну позицію в цьому питанні 

обрав свого часу Д. Кирик, який посприяв зростанню інтересу до постаті 

П. Лодія й перевиданню в перекладі сучасною українською мовою його 

ключової праці “Логічні настанови” [96], опублікованої вперше ще 1815 р. 

Зрештою, й сам С. Іваник долучився до започаткування цікавої дискусії щодо 

українського крила Львівсько-Варшавської логіко-філософської школи, а 

колектив науковців під керівництвом Л. Довгої видав тритомник праць І. Ґізеля, 

перекладених українською мовою з латини, які, суттєво розширюючи 

джерельну базу досліджень, значною мірою аргументовано продовжують 

процес формування раціоналістичної традиції в історії української філософії 

[52]. Разом з тим все частіше з’являються переклади праць представників 

аналітичної філософії [див., напр.: 8–9]. Ці переклади теж виступають як 

альтернатива працям континентальних філософів. До того ж, все частіше 

молоді науковці звертаються у своїх дисертаціях до осмислення творчого 

спадку представників аналітичної філософії, зокрема, в історико-філософській 
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площині, що сприяє розширенню уявлень про межі застосування аналітичного 

методу досліджень і встановлює особливості взаємної аналітичної і 

континентальної філософії [див., напр.: 23; 68; 124; 145; 182]. В українському 

суспільстві зараз є запит на ці ідеї, зокрема, й на присвячені тематиці 

аналітичної філософії свідомості, яку активно обговорюють в усьому світі. 

Тому процес наповнення раціоналістичної традиції української філософії 

аналітичними ідеями неминучий. Мало того, він уже відбувся. І немає сенсу 

погоджуватися, як С. Іваник [71, с. 139], з думкою І. Мірчука про те, що 

українці не створили й не створять “нових систем теоретичної філософії” й що 

“ми не будемо мати ані [свого] Декарта, ані Спінози, ані Канта, ані Фіхте, 

Геґеля чи Шеллінґа” [398, с. 135]. Не варто гадати, чи будуть у нас мислителі 

відомі у світі, принаймні, як філософи-аналітики К. Твардовський, 

Я. Лукасевич, М. Шлік, Я. Хінтікка чи будь-які інші представники цього 

напряму філософської думки, щодо ідей яких активно дискутують у 

філософських колах. А можливо, відомі не менше, ніж, наприклад, критик 

аналітичної філософії, словенець С. Жижек? Будь-які міркування щодо 

майбутнього завжди невизначені. Відомість і популярність тих чи інших ідей у 

світі залежить як від того, наскільки вони оригінальні й відповідають 

актуальним світоглядним запитам сучасного суспільства, так і від того, 

наскільки вони донесені до закордонного читача. Для цього, звісно, друк 

публікацій у престижних закордонних виданнях й співпраця із зарубіжними 

філософськими осередками є усвідомленою необхідністю. Зрештою, саме так ще 

сто років тому й чинили учні К. Твардовського, що жили й творили у Львові. 

 

 

Висновки до розділу 5 

У результаті проведеного дослідження виявлено, що аналітична 

філософія не розвивалася сама по собі, орієнтуючись винятково на теоретико-

методологічні досягнення логіки, лінгвістики чи природничої науки. Увесь час 

вона активно взаємодіяла з іншими напрямами філософської думки, 
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поширеними в континентальній Європі – як-от феноменологією, 

герменевтикою, постмодернізмом. Зрозуміло, що у зв’язку з різністю 

методологічних принципів діалог між представниками аналітичної і 

континентальної філософії не був завжди конструктивним – окремі дискусії 

між ними часто не досягали цілі, втрачаючи предмет обговорення. Та все ж, 

низка концепцій, ґрунтованих на поєднанні ідей аналітичної й континентальної 

філософії (як-от трансцендентальна прагматика К.-О. Апеля, універсальна 

прагматика Ю. Габермаса, постпрагматизм Р. Рорті), виявилися успішними й 

внутрішньо несуперечливими. А все тому, що після лінгвістичного повороту в 

межах провідних напрямів філософської думки мовна проблематика зайняла 

одну з провідних позицій. 

Для того, щоб сформулювати синтезувальні концепції потрібно було 

усвідомити, що кожна філософська методологія має свої сильні і слабкі 

сторони. У випадку аналітичної філософії такими традиційно вважали 

нехтування соціально-політичними проблемами, відсутність намагань 

мислителів-аналітиків з допомогою філософії долучитися до вирішення 

нагальних проблем сучасності, складність мови аналітичної філософії тощо. 

Втім, більшість цих закидів виявилися безпідставними. Адже аналітична 

філософія розвивалася не лише в напрямі від прагматики мови до 

концептуалізації свідомості. Їй були притаманні й інші, альтернативні, варіанти 

розвитку. Зокрема особливої значущості набули гуманітарно-культурологічні 

інтерпретації аналітичного методу, що дало змогу застосовувати його у 

вивченні соціально-антропологічної, морально-політичної, етичної, релігійно-

метафізичної й історичної проблематики. Все це відкрило можливість для 

розвитку ідей аналітичної філософії в Україні для чого, як обґрунтовано у 

дослідженні, у нас є чимало передумов, починаючи від раціоналістичної 

традиції в історії української філософії, що сягає науково-філософських 

трактатів ще професорів Києво-Могилянської академії XVII ст. й закінчуючи 

сучасними дискусіями, розглянутими вище. Все це дасть змогу розвинути не 

лише українську філософську думку, а й аналітичну філософію як таку. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації досліджено специфіку процесу становлення і розвитку 

основних ідей сучасної аналітичної філософії, запропоновано прагматико-

когнітивну інтерпретацію цього процесу й розглянуто альтернативні 

інтерпретації. Верифікувавши вихідні теоретичні гіпотези, можна ствердити: 

дослідження виконало поставлені мету й завдання, які її конкретизують, 

доцільність вибору термінологічного апарату була належно обґрунтована, а 

визначена дослідницька методологія – ефективна. 

Проведене дослідження засвідчило, що сьогодні аналітична філософія 

продовжує активно розвиватися у світі, причому не лише англомовному. Усе 

частіше цим напрямом філософської думки цікавляться в Скандинавських 

країнах, Франції, Німеччині, Польщі, Україні. Переосмислення основ 

аналітичної філософії дає підстави стверджувати, що вона мала суттєві традиції 

й у континентальній Європі, насамперед, у творчості німецького логіка й 

філософа Ґоттлоба Фреґе, членів Віденського гуртка й Львівсько-Варшавської 

логіко-філософської школи. Їх усіх об’єднувала спільна методологія 

дослідження, особлива увага до ролі мови в процесі осмислення 

співвідношення “людина–світ”. Однак їхній підхід до мови, розвинутий у 

першій половині ХХ ст., визначений як формалістський, себе переважно уже 

вичерпав. Стало зрозуміло, що дослідження лише синтаксичного і 

семантичного аспектів мови, акцент на розрізненні смислу та значення 

дескриптивних термінів, об’єктної мови та метамови, розгляд мови як 

онтологічної основи світу, не може забезпечити усю повноту розуміння буття 

через призму мови, коректно визначити відношення думки, мови та реальності, 

а також ролі й місця мови в пізнанні та освоєнні світу. 

Залучення у сферу логіко-семантичного дослідження прагматичного 

аспекту мови, здійснене значною мірою під впливом динамічного розвитку 

лінгвістики (дистинкції мови й мовлення, мовного й мисленнєвого, 

дослідження екстралінгвістичних феноменів, суб’єктивності й 
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контекстуальності комунікації, залучення до науково-філософської теорії нової 

лінгвістичної терміносистеми) та некласичної логіки (поява багатозначних, 

модальних логік, критика формальних систем, уточнення значень логічних 

термінів), призвело до прагнення віднайти ті феномени, з допомогою яких 

можна було б розкрити природу мови і значення мовних виразів, встановити 

кореляцію слів і вчинків, визначити роль мови в процесі комунікації, 

співвіднести мову зі свідомістю тощо. Констатовано, що усі ці перспективи 

прагматичного повороту до мови осмислені уже Л. Вітґенштайном у пізній 

період творчості. Як відомо, він сформулював концепцію мовних ігор, в якій 

детально описав процес приписування значень мовним виразам, дослідив 

особливості функціонування природної мови й щонайголовніше – 

сформулював лінгво-філософський підхід у вивченні свідомості. 

Прагматичний поворот у філософії відбувся у середині ХХ ст. й 

ознаменував собою появу нових напрямів філософсько-аналітичної думки – 

неопрагматизму (В. В. О. Куайн, Д. Девідсон) та лінгвістичної філософії 

(Дж. Остін, Дж. Серль, П. Стросон, Л. Лінський, К. Доннелан). Неопрагматизм 

виник на американському континенті як синтетичне поєднання ідей прагматизму 

(Ч. С. Пірса, В. Джеймса, Дж. Дьюї) з традиціями європейської аналітичної 

філософії. Саме в творчості одного з найвідоміших неопрагматистів – 

В. В. О. Куайна – відбулося переосмислення ролі й значення метафізичної 

проблематики для теоретичної науки. Згідно з логічним позитивізмом, 

метафізичні знання треба елімінувати з науки як такі, що не мають емпіричного 

підґрунтя й відповідно не можуть бути піддані процедурі верифікації. Однак 

неопрагматичний підхід не заперечував можливості залучення до аналізу 

метафізичних знань у тому разі, якщо вони сприятимуть поглибленню 

розуміння певних наукових понять, тверджень чи концепцій. 

У межах лінгвістичної філософії відбулася прагматична інтерпретація 

низки ключових логіко-епістемологічних понять – зокрема істини, референції, 

смислу, значення. Ці поняття складають основу будь-якого аналітичного 

дослідження, а тому їх переосмислили насамперед. У результаті філософи 
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зробили висновок, що істину уже не можна трактувати, нехтуючи 

суб’єктивністю сприйняття й не враховуючи фактор часу, контекст, систему 

знання. Однозначна оцінка певного твердження на істинність має спиратися на 

різні критерії оцінки тверджень – їхню несуперечність, валідність, зручність. 

Оскільки категорія істини виявилася надміру залежною від інших категорій, 

наприклад, значення чи ствердження, то виникла тривала дискусія щодо 

доцільності її використання в науковій теорії. Дефляціоністський підхід до 

поняття істини, який набув популярності в 90-х роках XX ст., еліміновував 

поняття істини з науки як зайве, надмірне і позбавлене чогось нового для 

пояснення суті речей. Однак запропоноване дослідження довело передчасність 

подібного роду висновків. Розгляд істини винятково в межах самої мови, 

редукція її до схеми еквівалентності не пояснюють природу істини, яка завжди 

має деякий іманентний зв’язок з об’єктивною реальністю, а не просто зводиться 

до синтаксичних маніпуляцій мовними виразами. Звісно, кореспондентська 

теорія істини сьогодні потребує суттєвого теоретичного і прктичного 

переосмислення, уточнення й доповнення, проте її заперечення в дусі 

дефляціонізму обумовлює необхідність використання ресурсів інших теорій 

істини задля отримання критеріїв верифікації висловлювань. 

Крім того, по-новому в прагматичному контексті розтлумачили саму 

теорію референції. Концептуальний апарат теорії збагатився поняттями 

комунікативних установок мовця, інтенціональності, пресупозиції, імплікатур, 

фонду знань співрозмовників, інтенціональних контекстів, а саму реалізацію 

акту референції стали розглядати, зважаючи на розгалужену систему 

взаємозалежностей між мовою, контекстом ситуації, особами комунікантів, 

їхніми намірами, прихованими мотивами, бажаннями, ідеалами тощо. В процесі 

прагматичного аналізу врахування лінгво-філософських, когнітивних, 

соціально-каузальних, психофізичних та інтегральних аспектів референції 

стало нормою. 

У зв’язку з прагматизацією мови в аналітичній філософії зазнала зміни й 

кореляція понять смислу і значення. Поняття смислу, яке тривалий час 
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трактували як таке, що лише “породжує сутності без необхідності”, знову 

набуло вагомості в процесі аналізу. Річ у тім, що прагматичний підхід до мови 

передбачав її розгляд як людиновимірної системи, ґрунтованої на суб’єктивних 

якостях особи мовця. Смисл же став виступати певним ментальним 

утворенням, яке можна співвіднести з системою знань та інтенцій суб’єкта-

мовця, його внутрішнім світом. Значення надалі трактували як предмет 

позначення, частину позамовної дійсності. Прагматизація дистинкції смислу і 

значення сприяла зростанню інтересу до суб’єктивної складової пізнавальної 

діяльності, до вивчення когнітивних процесів, що є в основі рефлексивного 

світосприйняття. 

Окрім того, виникла проблема з тим, що вважати критерієм стабільності 

мовного значення і як притому оминути небезпеки релятивізму і скептицизму. 

Як вдалося довести, потенціал мови є настільки значним, що її існування вже є 

засобом саморегламентування і самоконтролю у питанні стабільності значень 

мовних виразів, засобом уніфікації суб’єктивних розбіжностей у судженнях 

комунікантів. Однак для кращого розуміння прагматичної природи 

виражальних можливостей мови, було важливо дослідити її когнітивні 

передумови, з’ясувати специфіку відношення свідомості (мислення) і мови. 

Когнітивний поворот в аналітичних дослідженнях відбувся в другій 

половині ХХ ст. й ознаменував собою занепад ідей лінгвістичної філософії. 

Його появу спричинили філософські пошуки Дж. Серля, Д. Деннета, Т. Наґеля, 

Ф. Джексона, Д. Армстронґа, Дж. Дж. Смарта і ін. Мовну проблематику стали 

тлумачити як похідну від проблематики філософії свідомості, визначальним 

питанням якої є проблема відношення ментального і фізичного (mind-body 

problem). Когнітивний поворот відбувся ще й завдяки стрімкому розвитку 

нейронаук, комп’ютерних наук, експериментальної психології. Щоправда, 

незважаючи на вимогу однозначності до наукових результатів, в аналітичній 

філософії сформували велику кількість підходів у тлумаченні психофізичної 

проблеми – починаючи від епіфеноменалізму, емерджентизму, нейтрального 

монізму, й закінчуючи ідеями логічного біхевіоризму, теорії тотожності, 



395 
 
аномального монізму, функціоналізму, біологічного натуралізму, нового 

містеріанства, когнітивного плюралізму, натуралістичного дуалізму тощо. Таке 

різноманіття підходів (як редукціоністських, згідно з якими ментальне 

зводиться до фізичного, так і антиредукціоністських, що наголошують на 

неможливості зведення ментального до фізичного) поставило під сумнів 

можливість вирішення психофізичної проблеми на даному етапі розвитку 

наукових і філософських знань. 

Зацікавлення темою свідомості спричинило зближення проблематики 

аналітичної філософії і феноменології через призму поняття інтенціональності, 

збагативши методологію обох напрямів. Діалог аналітичної філософії і 

феноменології прояснює особливості функціонування людської свідомості, її 

взаємозв’язок із мовою, відкриває нові перспективні підходи у вивченні 

психофізичної проблеми, вирішення якої допоможе розгадати багато таємниць 

людської свідомості. 

В аналітичній філософії свідомості, окрім дослідження природи 

інтенціональності, популярними темами стали кваліа, філософські зомбі, мова 

думки тощо. З’ясовуючи природу кваліа, або ж суб’єктивних властивостей 

чуттєвого досвіду, пояснюють особливості формування людського досвіду. На 

підставі результатів науки філософи мають відповісти на запитання, чи є наш 

досвід унікальним, а кваліа відповідно неповторними, а чи в нашій голові 

відображено аналогічні відчуття, які можна було б відтворити, редукувавши їх 

до відповідних фізичних станів мозку. Проблема кваліа близька за суттю 

проблемі філософських зомбі – істот, які не усвідомлюють тих процесів, що 

протікають в їхній голові, проте своєю поведінкою нічим не відрізняються від 

людей. Якщо існування філософських зомбі можливе, то й відповідно 

свідомість не є унікальним утворенням і може бути замінена відповідними 

психофізіологічними процесами. Для цього потрібно правильно створити 

нейронний аналог людського мозку, а не просто запропонувати ще один 

мисленнєвий експеримент. Відштовхуючись від ідеї гіпотези про мову думки, 

така ситуація виглядає теоретично можливою. Оскільки якщо існує певний 
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процес кодування інформації, що згодом може бути репрезентованою у словах, 

на рівні нейронів мозку, то це засвідчує вагомість фізикалістського підходу до 

свідомості. Проте, ані філософія, ані наука, наразі не можуть дати однозначної 

відповіді на це питання, сформульоване засобами комп’ютаційної чи 

коннективістської теорій свідомості. 

Як вдалося продемонструвати, проблема співвідношення мови й 

свідомості набула особливої популярності в аналітичній філософії штучного 

інтелекту. Розгляд людського мозку як комп’ютера, а свідомості як 

відповідного аналога функціонування комп’ютерних програм, став особливо 

актуальним в часи стрімкого розвитку комп’ютерних наук. Перед ученими 

постало непросте завдання, як перейти від процесу кодування інформації 

(програмування) до її осмислення і розуміння комп’ютерами. Для реалізації 

феномену розуміння на рівні синтаксичних і семантичних відношень, треба 

домогтися того, щоб комп’ютер міг переживати кваліа, відчувати, 

встановлювати приховані смисли, враховувати контекст ситуації. В історії 

аналітичної філософії немає однозначної відповіді на питання, чи це можливо. 

Прихильники цієї можливості переконують, що комп’ютери рано чи пізно 

зможуть пройти тест Тюрінґа, критики вважають, що навіть це нічого не 

вирішить й апелюють до даних відомого мисленнєвого експерименту 

“Китайська кімната” Дж. Серля. Якщо комп’ютер буде розуміти, що з ним 

відбувається, то він володітиме деякою самістю і у такий спосіб буде уже 

штучною особистістю й постане питання про наявність у нього свободи волі, 

про можливість створення штучних спільнот, електронної культури тощо. 

Щоправда, досі не до кінця зрозуміло, що собою становлять людські 

феномени самості й свободи волі, природа яких у зв’язку з їх маловивченістю 

видається й надалі суперечливою. Науковці достеменно не знають, яким чином 

є реалізоване співвідношення детермінізму й випадковості, у який спосіб 

ментальне може існувати без фізичного й взагалі чи це вірогідно. Тому й 

спроби філософського осмислення природи свободи волі є теоретично 

обґрунтовані хіба що на рівні висунення гіпотез. Окрім спроб пояснити все 
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детерміністично, а отже, критично сприйняти субстанційність концепту 

свободи волі, наявні й альтернативні міркування, в яких стверджено, що 

ментальні процеси не є детерміновані фізичними законами (між ними є суттєва 

відмінність), інші – що й на нейробіологічному рівні немає чітких причинно-

наслідкових зв’язків, якщо такі відсутні на ментальному рівні. У зв’язку з цим 

можлива й гіпотеза формального детермінізму на ментальному рівні 

(абстрагування від критеріїв вибору в ситуації прийняття рішення). 

Створення в перспективі штучних аналогів людської свідомості, в основі 

якої буде відмінна від людської чи тотожна їй фізико-хімічна природа уже зараз 

ставить перед дослідниками непрості питання морально-етичного штибу – 

зокрема питання комунікації роботів і людей, взаємодії між роботами, 

безпечності роботів для людини чи суспільства й загалом доцільності таких 

розробок штучних сутностей. 

Щоб дослідження було якомога ціліснішим, окрім прагматико-

когнітивної інтерпретації розвитку аналітичної філософії, в дисертації 

досліджено процес еволюції цього напряму філософської думки в ширшому 

контексті – зважаючи на особливості його взаємодії з континентальною 

філософією (феноменологією, герменевтикою, комунікативною філософією 

тощо). Попри деяку умовність поділу філософії на континентальну й 

аналітичну, сьогодні він набув чималої популярності. Втім, очевидно, обидва 

види філософії, перший з яких орієнтований на парадигму літератури, а другий – 

на парадигму науки, відкриті до діалогу і взаємодії. Співпраця між ними 

уможливлена лінгвістичним поворотом у філософії як їхньою спільною 

передумовою розвитку. Проблеми смислу і значення, виражальних 

можливостей мови, співвідношення мови й реальності, мовленнєвих актів і дій, 

загалом мовної прагматики знайшли свій розвиток і в аналітичній філософії, і в 

континентальній. У зв’язку з цим виокремлено концепції трансцендентальної 

прагматики К.-О. Апеля, універсальної прагматики Ю. Габермаса, 

постпрагматизму Р. Рорті. Разом з тим, звернуто увагу й на те, що Р. Рорті 
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відомий і як один з тих мислителів, які сприяв розвитку аналітичної філософії 

через критичний аналіз її теоретико-методологічного підґрунтя. 

Зауважено, що найчастіше критика аналітичної філософії стосувалася її 

нехтування проблемами соціальної й політичної філософії, надмірною 

складністю термінології, нецікавістю досліджуваних нею питань, їхньою 

відстороненістю від практичних, буденних проблем пересічної людини й 

загалом суспільства, в якому аналітична філософія, як гадали, нічого й не 

прагне змінити на краще. Але, як продемонстровано в дисертації, критика убік 

аналітичної філософії була часто безпідставною. Гуманітарно-культурологічні 

інтерпретації аналітичної філософії, які запропоновані в останні десятиліття, 

суттєво модифікували аналітичну методологію. Тому філософи-аналітики зараз 

активно досліджують соціально-антропологічну, морально-політичну, етичну, 

релігійно-метафізичну, історичну проблематику. Фактично не залишилося тих 

філософських тем, які б не досліджували за допомогою аналітичного методу. 

Зважаючи на це, знання основних ідей аналітичної філософії буде 

корисним, що важливо, і для розвитку філософії в Україні. Запропоноване 

дослідження засвідчило, що потреба у такому розвитку є не лише однією з 

вимог часу, а й має своїм теоретико-методологічним підґрунтям в історії 

української філософії тривалу раціоналістичну традицію. Обґрунтовано ідею, 

що в майбутньому поступ аналітичної філософії, зокрема й в Україні, все 

більше відбуватиметься в напрямі взаємодії з комп’ютерними науками, а 

традиційні теми мови і свідомості, могли б бути доповнені темою інформації, 

дотичною до проблем знання, розуму, свідомості, розуміння, істини і 

моральності. Епістемологічні й логічні питання в аналітичній філософії будуть 

активно розвивати і надалі, проте зросте увага й до гуманітарно-

культурологічної, особливо морально-етичної проблематики (питань 

співвідношення фактів і цінностей, об’єктивності цінностей, моральної 

відповідальності носіїв штучного інтелекту і комунікації людей за нових 

науково-технічних реалій). У зв’язку з цим, очевидно, що взаємодія аналітичної 

філософії з іншими, континентальними, напрямами філософської думки (як-от, 
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феноменологією, герменевтикою, постмодернізмом) лише зростатиме, але 

притому особливу увагу й надалі філософи-аналітики будуть приділяти 

природничій науці, психології, когнітології, логіці й лінгвістиці. Така 

взаємодія, зважаючи ще й на досягнення теорії штучного інтелекту, сприятиме 

поглибленню розуміння проблем мови, її ролі в пізнанні людської особистості, 

свідомості і світу. Вірогідними є й розвиток ідей універсальних граматики і 

логічної семантики, проведення ґрунтовного аналізу когнітивних передумов 

існування мови, механізмів функціонування свідомості, формування нової 

аналітичної методології, що б сприяла ґрунтовнішому дослідженню мови на 

синтаксичному, семантичному і прагматичному рівнях й вивченню 

особливостей взаємозв’язку мови й сфери позамовного, вираженого у наших 

діях чи відчуттях, уточненню значення мови у процесі створення штучних 

систем, аналогів людської свідомості тощо. Все це, безумовно, суттєво 

розширить предметне поле досліджень аналітичної філософії як напряму 

сучасної філософської думки й забезпечить їй перманентність розвитку й 

зростання популярності у ХХІ ст. 
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