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ҐРАЙС: 
у пошуках прихованих значень

Ігор 
Алексюк

За доби сухого закону... на пакунку [винних брикетів] 

фіґурувала славетна засторога: ніколи не розчиняти 

в холодній воді, не додавати дріжджі й не давати 

бродити два тижні. Останній несформульований 

етап процесу не брати до рота.

«Вино і філософія»

Пол Ґрайс (Paul Grice) (1913—1988) — один з лі-

дерів повоєнного філософського руху в Оксфорді. З 

1967 до 1986 року — професор філософії Ка лі фор-

нійського університету у м. Берклі (США). Не зва-

жаючи на очевидну прихильність до згаданого руху, 

виявив серйозні сумніви з приводу розуміння су-

часниками гасла «значення як вживання». До слі-

д ження Ґрайса пов’язують із завершенням періоду 

так званої оксфордської школи повсякденної мови. 

У пропонованій статті ми розглянемо специфіку 

розбудови Ґрайсом інтенційної семантики, інфе-

ренційної прагматики, а також деякі тенденції су-

часних «постґрайсівських» досліджень.

Інтенційна семантика
Інтенційна семантика (чи психосемантика) [Grice, 

1989: р. 86—137, 213—233, 284—303] 1 — одна з най-

впливовіших програм досліджень суб’єктивного зна-

чення (значення мовця, значення промовляння) в 

1 Репрезентована у статтях: “Meaning” (1957), “Utterer’s 

Mean ing, Sentence-Meaning, and Word-Meaning” (1968), 

“Utterer’s Meaning and Intentions” (1969), “Meaning Re-

visited” (1982).
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сучасній філософії мови, що є виявом комунікативно-інтенційної пара-

дигми тлумачення природи мови. Зазначена програма узгоджується із 

гаслом пізнього Вітґенштайна («значення як вживання») і наголошує: «те, 

що слова означають, є справою того, що люди за допомоги слів мають на 

увазі» [Grice, 1989: р. 340]. Теоретичні наслідки зазначеної тези є такими: 

1) «базовим» поняттям теорії значення є значення мовця (те, що мовець 

має на увазі, промовляючи або здійснюючи щось за певних обставин), 

натомість усі інші поняття значення треба тлумачити як похідні; 2) значен-

ня речення визначене значенням мовця, яке, своєю чергою, визначене 

комплексом зорієнтованих на слухача інтенцій мовця.

Вихідна ідея Ґрайса — розрізнення двох вимірів значення: природного 

(natural), або значення
N,

 і неприродного (nonnatural), або значення
NN

. 

Розглянемо приклади: (1) «Ті плями означають кір»; (2) «Ті темні хмари 

означають дощ»; (3) «Ті три звуки автобусного дзвоника означають, що 

автобус переповнений»; (4) «Цей жест Сміта означає, що він ситий доне-

схочу». (1) — (2) — випадки значення
N

. Логічною характеристикою зна-

чення
N 

є наявність слідування (entailment): із «х означає, що р» випливає 

«р» («р» має бути істинним для того, аби весь вираз був істинним; «р» не 

може бути хибним, коли увесь вираз є істинним). Значення
N 

зобов’язує 

мовця до певного факту: не можна говорити «Ті плями означають кір, але 

у нього немає цього захворювання». У випадку значення
N

 залучається від-

ношення еквівалентності між станами справ (один факт заміщує або по-

значає інший факт), але не залучаються інтенції мовця: плями не мають 

наміру позначати кір, а темні хмари не мають наміру позначати дощ. Ви-

падки (1) — (2) можна перефразувати за допомоги «той факт, що....»: «Той 

факт, що у нього були ті плями, означав, що він хворів на кір». Граматич-

на характеристика випадків значення
N 

унеможливлює переформулюван-

ня (1) — (2) із застосуванням лапок щодо виразів, які слідують за дієсловом 

«означає». (1) не можна переформулювати як «Ті плями означають кір». 

Згадувані (взяті у лапки) вирази передбачають мовця, який їх викорис-

товує, але у (1) — (2) один факт просто прирівнюють до іншого. Випадки 

(3) — (4) репрезентують значення
NN

. Логічною характеристикою значення
NN

 

є відсутність слідування (із «х означає р» не випливає «р»). Значення
NN 

не 

зобов’язує мовця до певного факту. Автобус може не бути переповненим і 

все ж таки три дзвоники автобусного кондуктора можуть означати, що ав-

тобус переповнений (кондуктор просто помиляється). Інтенційна характе-

ристика значення
NN 

полягає у залученні намірів мовця. Хтось має щось на 

увазі (наміряється, хоче сказати, умислює, задумує, передбачає), промов-

ляючи (жестикулюючи або здійснюючи) щось. Мовець вживає вираз ін-

тенційно, із наміром позначати або заміщувати деякий факт. Дієслово 

«означає» встановлює зв’язок між пропозицією та наміром мовця. (3) — (4) 
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не можна перефразувати за допомоги «той факт, що...». Висловлюван ня: 

«Той факт, що дзвоник тричі продзвенів, означає, що автобус переповне-

ний» не буде переформулюванням (3), бо, на думку Ґрайса, хоча вони і 

можуть бути одночасно істинними, але не мають, навіть приблизно, одно-

го і того ж самого значення. Граматична характеристика значення
NN

: ви-

раз, що йде у (3) — (4) за дієсловом «означає», можна брати в лапки, таким 

чином вказуючи те, що мовець мав на увазі, промовляючи щось (напри-

клад: «Ті три звуки автобусного дзвоника означають “автобус переповне-

ний”»). Значення
NN

 — це значення, яке надається чомусь (виразу, жесту, 

по дії) за допомоги наміру мовця. Носієм значення
NN

 може бути будь-

який засіб, що передає інтенції мовця.

Пояснення випадків «х означає
NN 

щось» і «S мав на увазі щось, про-

мовляючи речення х» передбачає формулювання низки достатніх і не-

обхідних умов, дотримання яких забезпечить наявність значення мовця. 

Грайс встановлює базову залежність, що містить чинники інформативного 

(і
1
) та комунікативного (і

2
) намірів [Grice, 1989: p. 217]:

«x  означає
NN  

щось» рівносильне промовлянню х із наміром (і
1
) викли-

кати у слухача H гадку (belief), що р (і, отже, сказати, якою була ця гадка, 

означає сказати, що х означало
NN

; запитувати про те, що мовець S мав на 

увазі, означає запитувати про встановлення задуманого мовцем впливу), а 

також із наміром (і
2
), що H розпізнає намір (і

1
).

Але ця умова не буде достатньою для розрізнення значення
N

 і зна-

чення
NN

, не відображатиме факту дійсного зв’язку між викликанням мов-

цем у слухача деякої реакції і розпізнанням слухачем наміру мовця викли-

кати саме це. Н може розпізнати наміри (і
1
) і (і

2
) мовця S, але не мати, на 

підставі саме такого розпізнання, задуманої мовцем S реакції. У випадку 

читання книги з філософії розпізнання того, у що автор книги наміряєть-

ся примусити читача повірити, не є підставою для виникнення у читача 

відповідної віри [Searle, 1970: p. 46—47].

Стросон [Strawson, 1979] збагачує аналіз Ґрайса метакомунікативним 

наміром третього порядку (і
3
): розпізнати намір (і

2
). З’являється нова за-

лежність:

«x означає
NN

»
 
рівносильне промовлянню х із наміром (і

1
) викликати у 

слухача H певну реакцію (тобто здійснити на нього певний вплив), а також 

із наміром (і
2
), що H розпізнає намір (і

1
), а також із наміром (і

3
), що роз-

пізнання слухачем Н наміру (і
1
) буде підставою (принаймні частковою) для 

(задуманої мовцем) реакції слухача Н.

Контрприкладом, що піддає сумнівові достатній характер пояснення 

комунікації за допомоги зазначених інтенцій, є уявна ситуація потрапляння у 

полон до італійців американського вояка під час Другої світової війни [Sear-

le, 1970: p. 44—45]. Американець хоче примусити італійських військових 
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повірити, що насправді він є німецьким вояком. Те, що варто було б зроби-

ти, — звернутись італійською чи німецькою мовою і сказати, що він — ні-

мецький солдат. Але американець не володіє цими мовами. Тому, поклада-

ючись на недостатнє знання німецької мови італійцями, він намагається 

розіграти виставу: каже італійцям про себе як про німецького офіцера, де-

кламуючи єдиний відомий для нього рядок із німецької класики, що щас-

ливо закарбувався у пам’яті зі шкільної лави: «Kennst du das Land, wo die 

Zitronen blühn?» Маємо ситуацію, коли всі три наміри наявні: (і
1
) викли-

кати віру італійців у те, що полонений є німецьким вояком; (і
2
) розпізнан-

ня італійцями (і
1
); (і

3
) викликати у італійців хибну гадку, частково на під-

ставі розпізнання італійцями (і
1
); але видається сумнівним, що американ-

ський полонений, промовляючи зазначене речення німецької мови, мав на 

увазі, що він німецький вояк, бо промовлені слова означають «Чи знаєш ти 

місцину, де квітнуть лимонні дерева?». Саме це значення складає частину 

того, що є причетним до виникнення у італійців гадки, що захоплений у 

полон є німецьким вояком. 2

Приклади засвідчують складність більш загального характеру, від якої 

потерпає програма Ґрайса: недооцінка важливого розрізнення Остина [Aus-

tin, 1962] між ілокутивними актами (промовляннями висловлювань, що 

мають певну ілокутивну силу: прохання, вибачення, наказ, застереження, 

погроза тощо) і перлокутивними актами (здатністю викликати щось чи 

досягти чогось за допомоги промовлянь: переконувати, змушувати, ляка-

ти, уводити в оману тощо). Ґрайс визначає значення мовця в термінах 

умис ного впливу (intended effect), який тлумачить як вплив на коґнітивний 

стан слухача або як намагання примусити слухача виконати якусь дію, 

тобто як перлокутивний акт.

Але необхідно розрізнювати  ілокутивне засвоєння (illocutionary upta-

ke) i перлокутивний вплив (perlocutionary effect) [Серл, 1986; Searle, 1970: 

p. 43—50; Searle, 1979; Taylor, 1998: p. 317—319]. Ілокутивної мети (наміру) 

досягають, коли слухач розуміє, розпізнає її. Відбувається ілокутивне за-

своєння. Але це не ґарантує водночас досягнення перлокутивного впливу, 

бо розпізнання слухачем наміру мовця викликати у нього певну гадку не 

ґарантує виникнення у слухача такої гадки. Тому, якщо встановлення зна-

чення мовця таки передбачає специфікацію задуманого мовцем впливу, 

цей вплив є радше ілокутивним, а не перлокутивним. Недооцінка зазна-

ченого розрізнення, можливо, походить від специфічного тлумачення іло-

кутивно-перлокутивного розмежування, коли ілокутивну силу і перлоку-

тивний вплив вважають не впливами двох різних типів, а радше різносту-

пеневими ситуативними залученнями мовця і слухача на шляху від зміни 

2 Низку контрприкладів і відповідних ревізій розглянуто, зокрема, у: [Schiffer, 1972].
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до завершення ситуації, тобто від засвоєння (uptake) до реакції (respon-

se) [Lanigan, 1977: p. 57].

Контрприклади спонукали прихильників Ґрайса до неодноразових до-

повнень залежностей новими самореференційними або зворотними 

(backwаrdlooking) інтенціями  3. Постійна поява нових контрприкладів і від-

повідні «поглиблені занурення» у наміри спричинюють занепокоєння 

щодо можливості зрештою колись зупинитись. Послідовники Ґрайса не 

вважають реґрес інтенцій шкідливим, якщо увести «умову взаємного знан-

ня» [Schiffer, 1972: сh. II.2]. Але і цій умові притаманний реґрес. Володіння 

учасниками комунікації таким складним, безмежним комплексом інтен-

цій або взаємним знанням видається інтуїтивно нереальним [Sperber, 

Wilson, 1995: p. 31] 4. Складність побудов Ґрайса пов’язують ще й зі специ-

фікою його розуміння «аналізу природної мови», «концептуального аналі-

зу», який треба здійснювати за допомоги понять здорового глузду (common 

sense concepts), буденних (folk) інтуїцій і обмеженої бази елементів, таких, 

як інтенція і гадка [Taylor, 1998: p. 314; Devitt, Sterelny, 1993: p.123, 231—

235].

Критику достатнього характеру аналізу Ґрайса доповнює критика його 

необхідного характеру (демонстрація випадків, коли значення мовця на-

явне, хоча умови Ґрайса не дотримано) [Avramides, 1997; Avramides, 1989; 

Blackburn, 1984; Davis, 1996; Devitt, Sterelny, 1987; Hanfling, 1999; Lycan, 

2000; MacKey, 1972; Miller, 1998; Patton, Stampe, 1969; Platts, 1997; Schiffer, 

1972; Schiffer, 1987; Taylor, 1998; Wright, 1975; Yu, 1979; Ziff, 1967]. Випадки, 

коли наявність значення мовця не потребує слухача: репетиція промови; 

внутрішні монологи; записи у щоденнику; записи нотаток з метою прояс-

нення якоїсь проблеми; переказ; марення у лихоманці. Вагомість таких 

контрприкладів можна послабити або за допомоги уведення чинника гіпо-

тетичного слухача (маючи щось на увазі, мовець таки має намір щодо уяв-

ного слухача; якби слухач був присутнім, то у нього виникла б задумана 

мовцем гадка), або вважаючи мовця своїм власним слухачем.

Захист від зазначених звинувачень може залучити посилання на різні 

інтерпретації методу концептуального аналізу: сильну або редуктивну (re-

ductive) інтерпретацію і послаблену або взаємну (reciprocal) інтерпретацію 

[Avramides, 1989: p. 19—26]. Якщо головним призначенням аналізу є про-

яснення і розуміння понять і якщо аналіз подавати у вигляді бі-умовного 

твердження (ліва сторона якого — це аналізоване поняття, а права — низка 

необхідних і достатніх, для аналізованого поняття, умов), тоді варто ставити 

3 Див. промовисту залежність із п’ятьма (!) намірами [Grice, 1989: p. 96—97].
4 Закид можна послабити, посилаючись на неусвідомлений характер комунікативних 

намірів. Див., зокрема, розвідку: [Miller, 1997].
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питання щодо наявності асиметрії/симетрії між поняттями, що згадують-

ся з обох частин бі-умовного твердження. Йдеться про розрізнення між 

«аналізом нового рівня» («new-level analysis») та «аналізом того ж рівня» 

(«same-level analysis»). Перший аналіз (редуктивний) прояснює поняття, 

виявляючи більш фундаментальні поняття, що можуть замінити аналізо-

ване поняття. Другий аналіз (взаємний) продукує ясність завдяки розпіз-

нанню місця, яке посідає певне поняття у системі взаємопов’язаних по-

нять. З’ясовується взаємозалежність правосторонніх і лівостороннього 

понять без наголосу на їхній більшій чи меншій фундаментальності. Тлу-

мачення ґрайсівського аналізу як взаємного, здається, звільняє його від за-

уважень, що виникають у випадку тлумачення його як редуктивного. Зо-

крема, знешкоджуються звинувачення у наявності кола у поясненнях по-

нять значення і психологічних станів мовців, з огляду на наявність не 

стільки аналізу власне поняття значення, скільки аналізу взаємозв’язку 

між значенням та психологічними станами. Водночас виявлення кола у по-

ясненнях не примушує до відмови від аналізу як засобу досліджень 5, а ви-

магає лише уточнень його інтерпретації.

Розрізнення двох інтерпретацій аналізу разом із наголосом на його 

послабленій версії може принаймні пом’якшити (за допомоги вказівки на 

неадекватність) ще один різновид критики. Ґрайс вибудовує ланцюжок за-

лежностей: намір — значення мовця — значення речення. Кожний наступ-

ний елемент треба пояснювати за допомоги попереднього, логічно пер-

винного або більш фундаментального концептуально. Для Ґрайса характе-

ристики «бути більш фундаментальним концептуально» і «бути теоретично 

вихідним», які насправді не є тотожними, збігаються у понятті наміру. 

Якщо застосування другої характеристики можна виправдати принаймні 

тим, що побудову семантичної теорії починають з інтуїтивного вибору пев-

них вихідних понять і розрізнень (хоча «власне інтуїція обтяжена теорією» 

Сааринен, 1986: с. 49]), то перша викликає сумніви. «Експлікативну бесі-

ду» Ґрайса порівнюють [Yu, 1979] із видачею векселя, за яким буде сплаче-

но після побудови завершеної теорії, з висоти якої здаватиметься, що вибір 

саме експлікативного ланцюжка Ґрайса є слушним. Але такий крок при-

зводить до кола у доведенні: слушність запропонованого експлікативного 

5 Йдеться про непрямий підхід до проблеми значення, коли не залучають концепту-

альний аналіз, а ставлять питання щодо того, якою має бути теорія значення. Наяв-

ність такої теорії дасть змогу стверджувати, що значення — це те, про що теорія гово-

рить. Відмова, або принаймні сумніви, від власне можливості аналізу на користь 

побудови теорій спирається на очевидну слабкість редуктивної версії аналізу, коли 

неясно де (і чи взагалі) можна буде зупинитись (обговорення цієї проблеми див. у: 

[Avramides, 1989: p. 7—19]).
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ланцюжка понять виправдовують за допомоги теорії, яка побудована за 

його ж допомоги.

Подальший розвиток інтенційної семантики Ґрайс спрямовує до інфе-

ренційної прагматики, де чільне місце займає явище імплікатур спілкуван-

ня 6, що, з одного боку, спирається на його теорію значення й уточнює її 7, а 

з іншого — пом’якшує деякі критичні зауваження, зокрема звинувачення у 

нехтуванні важливістю чинника буквального значення речення для вияв-

лення значення мовця.

Інференційна прагматика
Імплікатури спілкування (conversational implica tu-

res; ІС) вивчають у зв’язку з поширеними випадками, коли людина гово-

рить одне, але має на увазі (implies) щось більше (не йдеться про випадки 

іронії чи метафори). ІС деякого твердження — це ті пропозиції, які не мож-

на вивести з експліцитного буквального твердження, але можна вивести з 

факту його здійснення взагалі або зі способу його здійснення (вибір слів, 

інтонація тощо). Типовий приклад: професора просять написати листа-

рекомендацію для студента-випускника, що є здобувачем посади виклада-

ча в університеті. Професор пише: «Джонс має чудовий почерк, і він за-

вжди надзвичайно пунктуальний». ІС — Джонс не вартий посади універси-

тетського викладача.

Завдання Ґрайса: зберігаючи поняття буквального значення, поясни ти 

значення мовця як функцію виведення прагматичного типу, що відрізня-

ється від виведень інших видів (зокрема, логічного випливання і пресупо-

зиції). Започатковується програма інференційної прагматики.

Ґрайс пояснює значення мовця з точки зору погляду на дискурс як на 

вияв раціональної поведінки. Люди, що спілкуються, поводяться згідно із 

певною метою: кожна особа залучає до спілкування те, що є необхідним; 

робить це тоді, коли це є необхідним і згідно із напрямком розгортання 

спілкування; особа робить усе це, бо хоче спілкуватись із іншими особами. 

Зазначені умови репрезентують принцип кооперації Ґрайса. Максимами 

цьо го принципу є: максима кількості (інформативності) — кажи лише те, 

що необхідно сказати (не говори зайвого); максима якості (правдивості) — 

кажи лише те, що вважаєш істинним; максима способу (ясності) — говори 

ясно; максима доречності — дотримуйся теми, не залучай іррелевантну 

інформацію. Максими принципу кооперації ґрунтовані на раціональних 

підвалинах і тому не залежать від контексту тієї чи тієї культури. Водночас 

6 Статті “Logic and Conversation”, “Further Notes on Logic and Conversation” [Grice, 1989: 

p. 22—57].
7 Характерною стосовно цього є розвідка: [Neale, 1992].
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вони є не жорсткими правилами, а радше путівником-дороговказом, по-

рад якого варто дотримуватися.

Наявні різні способи виникнення і, відповідно, виведення імплікатур. 

У випадку дотримання максим, виведення ІС передбачає два етапи. На по-

чатковому — неґативному — етапі виявляють факт розходження між значен-

ням мовця і тим, що буквально промовлялось. Подальший — позитивний — 

етап передбачає виведення слухачем того, що мовець мав на увазі. Водій, 

звертаючись до перехожого: «У мене скінчилось пальне», — і отримуючи 

відповідь: «За рогом вулиці є ґараж», — виводить ІС — ґараж не зачинений 

і там дійсно можна придбати пальне. Таке виведення спирається на припу-

щення водія щодо дотримання перехожим максими кількості і доречності.

ІС можна вивести завдяки розпізнанню порушення максим(и). Мо вець, 

звертаючись до слухача із запитанням: «Де живе Андрій», — отримує відпо-

відь: «Десь у центрі Києва». Мовець помічає порушення слухачем мак сими 

кількості (надається менше інформації, ніж мовець потребує). Яким чином 

промовляння-відповідь може бути кооперативним? Мабуть, порушуючи 

максиму кількості, слухач дотримується іншої максими — максими якості.

Поруч із випливанням (із «p» логічно випливає «q», якщо істинність 

«p» вимагає істинності «q», але хибність «p» не вимагає цього) і пресупо-

зицією («q» є пресупозицією «p», якщо істинність/хибність «p» вимагає 

істинності «q»; за умови хибності «q», «p» губить значення істинності) іс-

нує прагматичний різновид виведення — імплікатура: мовець залучає (im-

plicates) «q» за допомоги промовляння «p», якщо він керується максимами 

принципу кооперації і, здійснюючи це, може навмисно відкрито нехтувати 

якоюсь (якимись) з його максим. Ґрайс вважає важливою спроможність 

слухача виводити ІС із засновків про те, що мовець експліцитно говорить, 

а також додаткових засновків про конвенційні значення слів, контекст 

(лінґвістичний і позалінґвістичний) промовляння, фонові знання (зокре-

ма, стосовно ймовірної мети і бажань мовця, максим спілкування).

Зазначимо деякі критерії виокремлення ІС з-поміж інших семантич-

них/прагматичних явищ. ІС мають бути такими, що їх можна вирахува ти 

(сalculability), користуючись загальними принципами, які можна сфор-

мулювати, залучаючи конвенційне значення разом із контекстуальною ін-

формацією. Можливість скасування (cancellabillity), виправлення або за-

перечення ІС: якщо стверджують, що «p», і імплікують, що «q», тоді «q» 

буде ІС, якщо можлива сумісність «p» і «не-q» (у випадку із рекоменда-

ційним листом професора останній може додати: «Не зрозумійте мене хиб-

но: Джонс — гідний кандидат на викладацьку посаду»). Пресупозицію і ви-

пливання, на відміну від ІС, неможливо скасувати подібним чином. Кон-

текстна залежність ІС: вираз із одним, певним значенням (що виражає 

якусь певну пропозицію) може спричиняти виникнення різних ІС у різних 
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контекстах. Не-відділеність (non-detachаbility): не втратимо ІС, якщо ви-

користаємо синоніми. Буквальні промовляння деяких висловлювань у 

певному контексті ґарантують появу певних ІС (ситуація із рекоменда-

ційним листом). Істинність буквального значення промовленого вислов-

лювання не ґарантує істинності відповідних ІС.

Конвенційні імплікатури (conventional implicatures; КІ) складають 

інший різновид імплікатур, пов’язаний із властивостями значень залуче-

них виразів. Наприклад, твердження: «Ганна переконала Остапа відмови-

тися від небезпечної мандрівки» репрезентує Остапа таким, що мав намір 

кудись мандрувати, але відкрито не говорить, що він мав таку думку. Саме 

тому КІ також є імплікатурами, але відрізняються від ІС тим, що їх не «ви-

раховують», а «схоплюють» безпосередньо і, крім того, їх навряд чи можна 

скасувати. У висловлюванні «Петро — бідний, але гордий» слово «але» ви-

кликає КІ: контраст між інформацією про бідність та гордість; певні очі-

кування заперечуються.

Дійовим способом дослідження природи імплікатур різних видів є вив-

чення санкцій, що виникають у випадках хибності того, що імплікується 

[Lycan, 2000: p. 198—199]. Якщо із «p» логічно випливає «q» і «q» є хибним, 

тоді «p» є хибним. Якщо «p» передбачає (presupposes) «q» і «q» є хибним, 

тоді «p» втрачає значення істинності. Якщо мовець промовляє «p» і цим 

породжує ІС «q», яка є хибною, тоді (навіть якщо «p» є істинним) промов-

ляння мовця «p» є таким, що уводить в оману (misleading). Якщо «p» спри-

чиняє КІ «q» і «q» є хибною, тоді «p» є невдало сформульованим (misworded). 

Зрештою, концептуальну географію поняття Ґрайса «те, що мовець мав на 

увазі» можна уявити так: І) те, що мовець конвенційно мав на увазі (семан-

тичні імплікації), і ІІ) те, що мовець неконвенційно мав на увазі (прагма-

тичні імплікації). Різновиди І: Іа — те, що мовець сказав (what is said); тоб-

то Іа* — семантичне значення речення, що співвідноситься із контекстом 

промовляння, або пропозиція, виражена мовцем за допомоги промовлян-

ня певного речення, яка, на додаток до Іа** — лінґвістичного значення ре-

чення, ґрунтованого на значеннях його складників та їх синтаксичній ком-

позиції, передбачає ще й, зокрема, референції власних імен, індексалій, 

демонстративів, місце і час промовляння; Іb — те, що мовець конвенційно 

імплікував (КІ). Різновиди ІІ: ІIа — те, що мовець імплікував у спілкуванні 

(ІС); тобто пропозиція, яку мовець прагнув передати за допомоги промов-

ляння певного речення; ІIb — те, що мовець неконвенційно і нерозмовно 

(nonconversationally) імплікував (породження таких імплікатур можливе, 

зокрема, завдяки деяким соціальним або етичним максимам, наприклад: 

«Будь увічливим»).

Дослідники [Cruse, 2000; Davis, 1998; Grayling, 1997; Taylor, 1998; Lycan, 

2000] привертають увагу до насамперед таких ускладнень.
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(1) Проблема із максимою релевантності: наявність розмаїття спосо-

бів «бути релевантним внеском» до спілкування на певному його етапі 

(можна намагатись спростувати твердження, запропонувати його уточ-

нення, пояснення, оцінку твердження або щось висновувати із тверджен-

ня). Що об’єднує зазначене розмаїття? Можлива відповідь: внесок у спіл-

кування буде релевантним, якщо він зберігає тему (або фокус) спілкування. 

Але в ситуаціях спілкувань нерідко наявне зміщення фокусу, рух від од ної 

теми до іншої. Чи кожна зміна фокуса порушує максиму релевантності?

(2) Проблема можливості різних пояснень «механізмів» дотримання 

принципу кооперації в деякому конкретному промовлянні: імплікатури 

можуть бути невизначеними та/або численними, що, здається, руйнує ко-

мунікацію.

(3) Проблема можливості конфлікту між максимами, коли постаємо 

перед необхідністю надання переваги якійсь максимі.

Незважаючи на зазначені складнощі, загалом ідея розрізнення «того, 

що сказано» / «того, що мали на увазі (хотіли сказати)», разом із відповід-

ним концептуальним апаратом Ґрайса і результатами його досліджень, ви-

являються дійовими стимулами для розвитку сучасної аналітичної філосо-

фії мови 8.

Постґрайсівська прагматика
Спадщину Ґрайса збагачують надбання так званої 

неоґрайсівської прагматики, що уточнює базові поняття і розрізнення, 

посилює очевидно проблемні тези. Водночас з’являються більш радикаль-

ні, ніж неоґрайсівські, програми досліджень (ідеться насамперед про та-

кий впливовий сучасний напрямок коґнітивної прагматики, як теорія до-

речності (relevance theory) [Sperber, Wilson, 1995; Blakemore, 1992; Carston, 

2002]). Поруч із зазначеними мають місце дослідження спадщини власне 

Ґрайса разом із сучасними контекстами його критичного аналізу, що ма-

ють виразне філософське забарвлення [Atlas, 2005; Avramides, 1989; Davis, 

2003; Davies, 2000; Neale, 1992; Recanati, 2003].

Важливим уточненням царини імпліцитних складових сповіщеного є 

наступне: «неекспліцитне» не завжди означає «те, що малось на увазі»; 

розрізнення між тим, що сказано, та тим, що малося на увазі, не є вичерп-

ним. Різновидом «неекспліцитного» є імпліцитури спілкування (conver sat-

ional implicitures; ІсС) [Bach, 1994], які, подібно до ІС, не є експліцитними, 

не є частинами того, що було сказано, які також можна скасовувати, але 

8 Сучасні розвідки спадщини Ґрайса, а також висвітлення ролі доробку Ґрайса на ши-

рокому тлі лінґво-логіко-філософських розвідок XX сторіччя подано, зокрема, у: 

[Chapman, 2005; Meaning and Analysis, 2010].
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усе ж таки не можна висновувати із сказаного таким способом, який при-

таманний випадкам ІС. ІсС радше вибудовують зі сказаного, збагачуючи 

ос таннє, зокрема, логічним посиленням: «Я уже снідав {сьогодні}», логіч-

ним послабленням: «Я ще не снідав {сьогодні}», уточненням: «Площа моєї 

квартири {точно} 76 м2». Очевидно, що ІсС мають стосунок до умов іс-

тинності сказаного. Зазначені приклади ілюструють один спосіб — розши-

рення (expansion) — експлікації ІсС, коли промовлені речення таки вира-

жають якісь завершені пропозиції, але поза тим сповіщають ще й інші про-

позиції, які є результатами застосування процедури розширення і які не 

обов’язково є ІС.

Виникнення ІС та ІсС під час промовляння деякого речення ілюструє 

приклад: «Марія має залицяльника». Можливою ІсС є існування точно од-

ного залицяльника. Можливими ІС є, зокрема, те, що слухачу не варто за-

прошувати Марію на побачення, або те, що Марія розлучається. Іншим 

способом експлікації ІсС є процедура завершення (completeness). Її засто-

совують для отримання завершеної пропозиції у випадках семантичної не-

довизначеності (semantic underdetermination), коли лінґвістичне значення 

промовлених речень не забезпечує пропозиційної повноти.

Дослідження імплікатур ввічливості (ІВ) [Leech, 1983] виповнює про-

галину у дослідженнях Ґрайса, пов’язану із можливістю таких неконвен-

ційних і нерозмовних виявлень «того, що мовець мав на увазі», що вини-

кають завдяки певним етичним чинникам. Поруч із ґрайсівським принци-

пом кооперації постулюють незалежний принцип ввічливості («Добирай 

вирази, які мінімально применшують статус слухача») разом із низкою 

відповідних специфічних максим (такту, великодушності, звеличення, скром-

ності, згоди, симпатії, послужливості), які опікуються радше способом 

здій снення промовлянь, ніж їхнім змістом.

Дослідження скалярних імплікатур (СІ) [Horn, 2003; Hirschberg, 1991], 

разом із обговоренням кількісного та якісного складу максим, що обслу-

говують принцип кооперації, призвели до появи нового способу виведення 

імплікатур. Якщо припустити існування двох вимог: мовець мусить ґа-

рантувати адекватність наданої слухачеві інформації («Кажи стільки, скіль-

ки можеш сказати»); мовець мусить бути економним («Кажи не більше 

того, ніж повинен сказати»), — тоді їхня взаємодія сприятиме вирахову-

ванню імплікатур. Певні вирази мови створюють упорядковану шкалу <S, 

W >, де S є сильнішим виразом, ніж W. Наприклад: <усі, більшість, багато, 

кілька>, <завжди, часто, інколи>, <бути певним, вважати>, <і, або>, <га-

ряче, тепле, холодне>. Впорядкованість забезпечує асиметричність від-

ношення випливання: із S випливає W, але не навпаки. Коли мовець про-

мовляє слабший вираз, тоді слухач, балансуючи разом із мовцем між згада-

ними вимогами, може вивести СІ хибності сильнішого виразу, або те, що у 



90 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2011, № 3

Ігор АЛЕКСЮК

мовця відсутні належні підстави (наприклад, йому щось невідомо) для 

ствердження сильнішого виразу. Промовляння «Я знайомий з кількома 

статтями Доналда Девідсона» породжує СІ: «не з багатьма», «не з більшістю», 

«не з усіма». Методику вираховування СІ використовують для дослід жен ня 

узагальнених імплікатур спілкування (УІС) [Levinson, 2000; Be zui den hout, 

2002] і таким чином поглиблюють запропоноване Ґрайсом розрізнення 

між УІС та індивідуалізованими (конкретними) імплікатурами спілкуван-

ня (ІІС). УІС зазвичай виникають під час вживання певних слів і за відсут-

ності якихось особливих, специфічних обставин. Наприклад, коли на 

запитання мовця: «Чи привітав ти брата і сестру?» слухач відповідає: «Я 

привітав брата», УІС буде непривітання сестри. ІІС виникають лише за на-

явності специфічних обставин. Наприклад, коли на запитання колеґи: «Чи 

взяли до друку твої тези?» викладач відповідає: «Вони перевищили обсяг 

двох сторінок», виведення колеґою ІІС неприйняття до друку тез виклада-

ча передбачає залучення специфічної інформації щодо зазвичай припус-

тимого оргкомітетами конференцій обсягу тез.

Інколи зауважують різну вагу чотирьох максим Ґрайса у породженні 

ім плікатур. Вважають, що більшу частину роботи виконують взаємоза-

лежні максими інформативності (кількості) або І-максими і доречності 

(релевантності) або R-максими. Редукціоністські стратегії у постґрайсів-

ській прагматиці, представляють, зокрема, два підходи, що по-різному на-

голошують важливість і взаємозв’язок І-максими і R-максими. Перший 

вважає І-максиму підставою для нової теорії ІС (інкорпорує R-максиму до 

більш загального принципу) [Horn, 2004]. Другий — теорія доречності 

(ТД) — розробляє «технічне» поняття доречності як ключове для пояснен-

ня ситуацій розуміння та інтерпретації загалом, включно з розумінням 

імплікатур зокрема. ТД відкрито поділяє засадові ідеї Ґрайса: суттєвою ри-

сою людської комунікації є вираження і розпізнання намірів; значення ре-

чення — це засіб для передння значення мовця, визначеного комплексом 

зорієнтованих на слухача намірів мовця; слухач висновує значення мовця, 

спираючись на очікування, що промовляння задовольняє певні специ-

фічі стандарти. Водночас ТД чітко позиціонує свою альтернативність що-

до поглядів Ґрайса та її численних розширень, поглиблень, посилень, 

уточнень, редукцій у неоґрайсівській прагматиці, незважаючи на приваб-

ливі намагання останньої поєднати інференційний підхід до комунікації з 

розвідками сучасної формальної семантики та генеративної граматики і 

спроби моделювання прагматики на кшталт формальної семантики [Kad-

mon, 2001]. Ґрайс наполягав на раціональному і кооперативному характері 

спілкування, коли мовці очікують один від одного дотримання певного 

стандарту — принципу кооперації. ТД по-іншому тлумачить харак тер очі-

кувань і замість принципу кооперації уводить чинник очікування дореч-
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ності (властивість вхідної інформації, якої потребуємо для здійснення 

коґнітивних процесів), що скеровує слухача до значення мовця. Чим біль-

ший коґнітивний ефект досягається і чим менші коґнітивні зусилля для 

цього потрібні, тим більшою є доречність вхідної інформації. Поруч із коґ-

нітивним Принципом Доречності (загальною характеристикою пізнання 

людини є пошук доречності і схильність до її максимального збільшення) 

ТД маніфестує комунікативний Принцип Доречності (кожний акт відкри-

тої комунікації передає припущення щодо своєї власної доречності).
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