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Серед закидів, які критики найчастіше висувають 

на адресу аналітичної філософії, найбільш влуч-

ними і змістовними є звинувачення у двох її особ-

ливостях, які принаймні на перший погляд ви-

даються вадами. Перша така характерна власти-

вість — незацікавленість реальним світом — дуже 

вдало названа у праці [Mulligan et al., 2006] horror 

mundi 2. Друга — уникання суб’єктивності — гос тро 

і кмітливо розкритикована у книзі Б. Вілшай ра 

[Wilshire, 2002]. Вілшайр, наслідуючи Ніцше, на-

зиває цю рису нігілізмом; за аналогією з horror 

mundi назвемо її horror sui 3. Обидві згадані вади фі-

лософського мислення, найімовірніше, є продов-

женням певних його переваг, тож питання про 

оцінку відповідних властивостей як однозначно 

неґативних потребує певної обережності. Завдан-

ня цієї статті — з’ясувати суть цих «метафізич-

них страхів» аналітичної філософії та окреслити 

деякі можливі шляхи їх подолання.

1 Я щиро вдячний Валентинові Омельянчику за числен-

ні дискусії, які відбувалися впродовж багатьох років і 

зрештою допомогли мені сформувати свої погляди на 

пи тання, розглядувані у цій статті, а також Олексієві Па-

ничу — за надзвичайно плідну та змістовну критику по-

передньої версії цієї статті.
2 Страх світу (лат.).
3 Страх себе (лат.).
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1. Метафізичні страхи: 
попередня діагностика
Horror sui. Свою критику аналітичної філософії у 

книзі «Модний нігілізм» [Wilshire, 2002] Брюс Вілшайр починає з на га-

дування про те, що до сфери компетенції філософії здавна належало до-

с лідження людської душі. Для Сократа, як, власне, і для багатьох його 

пізніших послідовників, філософія була способом піклування про душу і 

способом бути особистістю [Wilshire, 2002: p. xi]. Водночас, з розвитком 

спеціалізованих форм знання, таких, як психологія, психотерапія, соціо-

логія, управління персоналом тощо, філософи більше не пишуть спові-

дей або особистісних нарисів; їхньою прероґативою дедалі більше стає 

«псевдонауковий, відсторонений від особистості концептуальний ана ліз 

того, що лишилося після інших методів дослідження» [Wilshire, 2002: p. xii]. 

Ще Ніцше підозрював, що справжній сенс майстерності відстороненого 

аналізу полягає в тому, щоб дещо приховати від самого себе. Вілшайр 

розвиває цю думку і припускає, що уникання особистісного виміру ба-

гатьма сучасними філософами свідчить про певну хворобу душі: «страх 

спрямувати рефлексію на свою власну особу» [Wilshire, 2002: p. xiii]. Не-

бажання або нездатність міркувати про себе — загрозлива ознака втрати 

здатності до самопізнання, втрати, що веде до нігілізму, — на жаль, сьо-

годні є визначальною якістю професійного філософа [Wilshire, 2002: 

p. xiv]. Найхарактерніші прояви цієї сучасної тенденції Вілшайр знаходить 

саме в середовищі аналітичних філософів. При цьому він використовує 

остенсивну процедуру визначення аналітичного мислення, тобто вказує 

на конкретні приклади того, що він називає «аналітичною навичкою ро-

зуму» і говорить: «ось це я маю на увазі». У першому і найбільш показо-

вому прикладі Вілшайр описує діалог між двома філософами — випуск-

никами Принстонського університету щодо співбесіди для прийому на ро-

боту, в якій щойно брав участь один із них. Наведемо ключовий фраґ мент 

цього діалогу:

«№ 2: …вони спитали мене, що я хотів би викладати, і я розповідав 

про мій курс філософії уму [philosophy of mind], і уявляєш, один із них ут-

рутився і запитав мене, чи я вимагав би від студентів, аби вони читали 

Вільяма Джеймса… І я сказав: звичайно, ні. Можеш собі уявити?.. Я ска-

зав, що ніколи не читаю авторів, які сприймають філософію особисто [у 

погля ді велика зневага] або плутають філософію з речами, які мають зна-

чення в їхньому мізерному житті.

№ 1: Правильно. Якщо вони хочуть говорити про філософію так, ні-

бито вона має особисте значення, їм треба піти з цієї професії або при-

наймні повернутися до школи. Так — мабуть, ми [Принстонський уні-

верситет] могли б узятися разом із Пітсбургом і Ратґерзом і запропонува ти 
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певні реґіональні кориґувальні програми для таких людей [Гучний сміх]» 

[Wilshire, 2002: p. 1—2].

Попри те, що Вілшайр, вдаючись до остенсивної процедури, тим 

самим певною мірою переозначає зміст терміна «аналітична філософія»,  

нам варто поставитися серйозно до його критики, згідно з якою аналітич-

ні філософи страждають від «модного нігілізму». Річ у тім, що horror sui, 

який демонструють нам персонажі діалогу, пов’язаний із певними особ-

ливо стями сучасної академічної діяльності. Проте чи можна вважати йо-

го ме то дологічною вимогою аналітичної філософії? Чи забороняє аналі-

тичний метод ставитися до філософії особисто? Наприклад, таким чином, 

як пропонує Антоні Кені: «Філософія — це річ, яку кожен мусить робити 

для се бе; це діяльність, яка сутнісно, а не лише випадково являє собою 

змагання зі своїми власними інтелектуальними спокусами. Ясно, що 

цього не можна зробити раз і назавжди для всього людства у XVII сторіч-

чі, без потреби робити це знову» [Kenny, 1984: p. 59].

Отже, чи справді аналітичний метод виключає наявність особистих 

світоглядів? Перш ніж глибше розібратися в цьому питанні, звернімося до 

другого зі згаданих метафізичних страхів.

Horror mundi. Маліґен, Саймонс і Сміт [Mulligan et al., 2006] конста-

тують певну суперечність у настановах аналітичних філософів: з одного 

боку, вони претендують на теоретичну строгість; а з іншого — у переваж-

ній більшості не вірять, що філософія може щось додати до сукупності 

позитивних знань людства. Яким чином можна поєднати ці дві настано-

ви? Іноді їх поєднують за рахунок надання філософії статусу дисципліни, 

яка займається виключно апоріями або здобуває лише неґативні резуль-

тати. В інших випадках сполучення строгості зі скепсисом супроводжу ва-

не уявленням про те, що кінцева мета філософії є не теоретичною, а прак-

тичною; наприклад, цією метою може бути терапія, яка полягає у звіль-

ненні від псевдопроблем. Ще в інших випадках поєднання базоване на 

обережності або самоомані. Нарешті, воно може бути результатом «непо-

мітного впливу Канта» [Mulligan et al., 2006: p. 64].

Так чи так, Маліґен, Саймонс і Сміт констатують надмір скептицизму 

в аналітичних філософських студіях, як власне у царині метафізики та он-

тології, так і поза її межами. Здавалося б, аналітична філософія мусила б 

широко звертатися до емпіричних наук і цікавитися реальним світом. 

Наприклад, можна було б очікувати, що в центрі метафізики як досліджен-

ня того, що є, опиняться питання життя і смерті, здоров’я і хвороби лю-

дини, або, якщо взяти дещо іншу царину, питання грошей, контрактів і 

корпорацій — словом, усе те, що становить теоретичний інтерес поза влас-

не філософією. Але на ділі цього не відбувається. Натомість аналітична 

філософія виробила певний набір академічних проблемних питань, нав-
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коло яких точаться дискусії — таких, як питання невизначеності пере-

кладу, тверді десиґнатори, натуральні види, інтерналізм та екстерналізм, 

проблема Ґетьєра тощо. Ці проблеми є цілком коректними і важливими, 

проте пробуксовування у розв’язанні їх пов’язане насамперед з інституцій-

ними чинниками: академічна кар’єра аналітичного філософа влаштована 

таким чином, що вона не наснажує дослідника на інтерес до зовнішнього 

світу, а обмежує його горизонт останніми числами академічних часописів, 

таких як Mind чи Journal of Philosophy. До того ж, розвинений стан розроб-

леності кожної з аналітичних проблем і чималий обсяг надрукованих ма-

теріалів вимагають принаймні кілька років на дослідження головних по-

глядів на кожну з них. В цій ситуації мало в кого залишаються час і бажання 

для того, щоб зробити свій власний значний внесок в її розв’язання 

[Mulligan et al., 2006: p. 64—65]. 

Заради справедливості треба зауважити, що, хоч би якими перекон-

ливими були критичні міркування Вілшайра, Маліґена, Саймонса та Сміта 

на адресу «аналітичної філософії» як феномену сьогоднішнього акаде-

мічного життя у Сполучених Штатах чи Британії, ці міркування навряд чи 

можуть безпосередньо стосуватися аналітичної філософії в Україні. По-

перше, аналітична філософія не лише не домінує в наших університетах, 

а, навпаки, є надзвичайною рідкістю. Нашій філософській культурі бракує 

не широти світоглядних горизонтів, а тверезої нейтральності, дослідниць-

кої ретельності та аналітичної відповідальності.

Ми також ризикнемо висловити гіпотезу, що «метафізичні страхи» 

сучасної аналітичної філософії — не вимога методу, а радше данина віян-

ням часу, які за законами інтелектуальної дифузії з легкістю заповнюють 

світоглядну порожнечу. Тобто критичні арґументи проти цих двох фун-

даментальних світоглядних особливостей заторкують не стільки аналі-

тичну філософію як таку, скільки певні тенденції у сучасній філософській 

думці та, ширше, певні феномени інтелектуальної культури або взагалі 

людського стану, характерні для Європи та Америки кінця XX — початку 

XXI сторіччя (так званий постмодернізм). Зокрема, це означає, що ті ана-

літичні філософи, які піддаються означеним страхам, здебільшого роб-

лять це несвідомо, зберігаючи віру в ефективність свого методу — подібно 

до того, як будь-які раціоналісти, коли потерпають від неусвідомлених 

пристрастей, не припиняють покладатися на стару добру рацію.

Звісно, це всього лише наше припущення, яке вимагає перевірки. 

Найкращий спосіб перевірити його — віднайти або запропонувати стра-

тегії застосування аналітичного методу, які дають змогу уникнути «мета-

фізичних страхів». Навряд чи це можна повною мірою зробити в одній 

окремій статті. Проте ми спробуємо принаймні окреслити одну з таких 

стратегій. Спочатку, аби розглянути «метафізичні страхи» детальніше, 
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звернімося до дискусії навколо так званого «лінґвістичного повороту» у 

філософії XX сторіччя.

Лінґвістичний поворот. Стверджувати вирішальну роль мови в сучас-

ній філософії стало загальником. Проте існують різні думки щодо того, 

що означає ця вирішальна роль. М. Попович розрізняє два «лін ґвістичні 

повороти» у XX сторіччі: змістом першого з них було звертан ня до ана-

лізу мови науки засобами математики та логіки, а другий полягав у звер-

ненні до повсякденної мови й мовлення з метою прояснення або розв’я-

зан ня філософських проблем [Попович, 2011: с. 38—45]. Саме другий 

лінґвістичний поворот, «перехід від розмови про об’єкти до розмо ви 

про слова» [Quine, 1960: p. 271], є предметом нашого розгляду. Аби пере-

свідчитися, що лінґвістичний поворот може мати стосунок до мета фі-

зич них страхів аналітичної філософії, згадаймо попередження Берт ра-

на Расела: «Філософи та книжні люди взагалі мають схильність жити 

життям, в якому панують слова, і навіть забувати про те, що суттєвою фун к-

цією слів є мати той чи той зв’язок із фактами, які загалом не є лінґвістич-

ними. Деякі модерні філософи пішли ще далі й стверджують, що слова не 

треба ніколи зіставляти з фактами, але вони мають жити в автономному 

чистому світі, де їх порівнюють лише з іншими словами. Коли ви говорите 

“кіт — це м’ясоїдна тварина”, ви маємо на увазі не те, що актуально існу-

ючі коти їдять актуально існуюче м’ясо, а лише те, що в зоологічних книгах 

“кота” за класифікацією зараховують до м’ясоїдів. Ці автори розповіда-

ють нам, що спроба зіставити мову з фактами — це “метафізика”, і на цій 

підставі її треба відкинути» [Russell, 1959: p. 148].

Порівняймо це попередження Расела з Квайновим класичним пояс-

ненням суті лінґвістичного повороту: «Семантичний перехід (semantic 

ascent), як я це називаю, застосовують скрізь. “У Тасманії є вомбати” мож-

на було б переформулювати як “[слово] ‘вомбат’ істинно щодо деяких іс-

тот у Тасманії”, якби в цьому була якась потреба. Проте виходить так, що 

семантичний перехід приносить більше користі у філософських питаннях, 

ніж у більшості інших, і, гадаю, я можу пояснити, чому. Стратегічний сенс 

семантичного переходу полягає в тому, що він переносить обговорення в 

царину, де обидві сторони мають більше згоди щодо об’єктів (а саме, слів) 

і щодо головних способів їхнього поєднання. Слова, або їхні описи, на 

відміну від точок, миль, класів та решти, є об’єктами, відчутними на до-

тик, і мають розміри, дуже популярні на ринку, де люди, що мають різні 

концептуальні схеми, спілкуються так добре, як можуть. Стратегія поля-

гає в переході до спільної частини двох фундаментально незіставних кон-

цептуальних схем, аби краще обговорити незіставні підвалини. Не дивно, 

що це допомагає у філософії» [Quine, 1960: p. 271—272].
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Зазначимо, що Квайнове тлумачення лінґвістичного повороту є до-

сить поміркованим; принаймні наведене вище формулювання не вимагає 

тотальної заміни речей словами, від якої застерігав Расел. Йдеться лише 

про те, що з метою кращого порозуміння варто починати розмову з обго-

ворення слів. Дещо відмінну інтерпретацію лінґвістичного повороту на-

дає Ричард Рорті у своїй статті «Метафілософські труднощі лінґвістичної 

філософії». Коментуючи наведений вище фраґмент із Квайна, Рорті зна-

ходить у ньому дві істотні тези: «1) принцип, згідно з яким твердження 

про X часто можна перефразувати у твердження про термін “X” і навпаки, 

так, дізнаючись щось про “X”, ми часто з’ясовуємо щось про X; 2) прин-

цип, згідно з яким філософський метод, який виробляє згоду між філо-

софами, за інших рівних умов (ceteris paribus) краще, ніж метод, який цьо-

го не робить» [Rorty, 1967: p. 11—12]. У такому формулюванні другого 

принципу, який Рорті називає «принцип згоди», він, вочевидь, іде далі від 

Квайна в напрямку horror mundi. Щоправда, ствердження пріоритету між-

суб’єк тного консенсусу над істиною про світ у «Метафілософських труд-

нощах» має відносний, інструментальний характер: принцип згоди, згідно 

з Рорті, є безперечним, «якщо не звертатися до пункту ceteris paribus і не 

стверджувати, що, досягаючи згоди через спостереження за лінґвістичним 

використанням, ми втрачаємо щось важливіше за досягнуту згоду» [Rorty, 

1967: p. 12]. Проте можливість ствердження чогось важливішого за кон-

сенсус залишається суто теоретичною; принаймні в пізніших творах Рорті 

ми не знаходимо подібних застережень щодо пункту ceteris paribus. Єдина 

істина, доступна філософському пошуку, — це істина інтерсуб’єктивної 

згоди: «ми заперечуємо, що пошук об’єктивної істини — це пошук від-

повідності до реальності, і стверджуємо, що його треба розуміти як пошук 

якомога ширшої інтерсуб’єктивної згоди» [Rorty, 1998: p. 63]. Небезпеки 

втратити щось через досягнення згоди немає, оскільки, згідно з Рорті, не-

має нічого іншого, крім згоди, чого б мала прагнути філософія.

2. Мова, етнос, ідеологія: 
уроки Рорті

Лінґвістична філософія як деконструкція. Звісно, в 

такому підході проглядає критичне ставлення до попередніх філософських 

традицій, які намагалися споглядати світ і шукати істину. Цікаво, що Рорті 

пов’язує подібне критичне ставлення щодо «традиційної філософії» саме з 

лінґвістичним поворотом: «Лінґвістичний поворот у філософії — це реак-

ція проти уявлення про філософію як дисципліну, що намагається 

розв’язати певні традиційні проблеми… Якщо філософія в майбутньому 

стане гайдеґеріанською медитацією, або, більш загально, стане діяльністю 



28 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2012, № 3

Андрій ВАСИЛЬЧЕНКО

конструювання нових мовних ігор заради чистої втіхи (як у «Magister 

Ludi» Гесе) — одним словом, якщо філософи відкинуть свою традиційну 

концепцію природи їхньої дисципліни — тоді лінґвістичним філософам 

не залишиться що критикувати» [Rorty, 1967: p. 23].

Таким чином, лінґвістичний поворот, який у Квайна виглядає на-

самперед зручним засобом філософської комунікації, у Рорті набуває рис 

загального критичного методу і способу реформування філософії. Крити ка 

«традиційної філософії» у Рорті певною мірою нагадує пафос Мура і Расела, 

які подібним чином спрямовували критичний потенціал аналі тичної філо-

софії проти Канта, Геґеля й британського ідеалізму. З іншого боку, за своїм 

змістом лінґвістичний метод у Рорті нагадує терапевтичний аналіз Вітґенш-

тайна та фактично перетворюється на постмодерністську деконструкцію.

Ми не лише знаходимо у Рорті обидва «метафізичні страхи», які нас 

цікавлять, а й можемо дослідити завдяки його текстам, як ці страхи пов’я-

зані з лінґвістичним поворотом. На взаємозв’язок втрати світу і втрати 

суб’єкта у Рорті звернув увагу Френк Фарел у своїй книзі «Суб’єктив-

ність, реалізм і постмодернізм». Фарел порівнює постулювання світу че-

рез «самоспіввіднесену розмовну діяльність», базовану на принципі згоди, 

з постулюванням світу у Геґеля через структуру «самоспіввіднесеності у 

віднесеності з іншим» [Farrell, 1994: p. 139]. Суттєвою рисою, що поєднує 

Рорті з класичним німецьким ідеалізмом, є те, що суб’єкт його «самоспів-

віднесеної розмовної діяльності» є так само понадособистісним, як і су-

б’єкт класичної модерної гносеології: це груповий пізнавальний суб’єкт. 

Фарел також констатує у Рорті наявність квазікантіанської структури 

«світ-для-нас/світ-у-собі»: оскільки речі, завдяки наявності у нас відмін-

них уявлень про них, залишаються недоступними груповому суб’єктові 

пізнання, єдиний спосіб осягнути «світ для нас» полягає в залученні прак-

тики інтерсуб’єктивної комунікації, що зумовлюють та окреслюють «наш» 

світ узгоджених смислів. Фарел протиставляє цій структурі структуру 

«помірного реалізму» [Farrell, 1994: p. 127 і далі], складену з двох частин: 

реального світу, в якому існують речі та особистості, та особистості (вті-

леного дієвця), що діє в цьому світі та зазнає дій з його боку. Проблема 

полягає в нестійкій рівновазі цієї останньої аристотелівської структури: 

щойно ми відкидаємо одну із двох взаємно доповняльних частин, стає 

складно втримати іншу. Саме це ми, за Фарелом, і спостерігаємо у Рорті: 

епістемологічний суб’єкт Рорті не є окремою особою, що стоїть віч-на-віч 

із конкретним фраґментом навколишнього світу. Рорті прямо висловлює 

horror mundi, коли пише про поетичний «страх, що я можу завершити свої 

дні у… світі, не виробленому мною самим» і протиставляє цей страх Арис-

тотелевому «здивуванню, що я перебуваю у світі більшому, сильнішому, 

шляхетнішому за мене» [Rorty, 1989: p. 29]. Чи не в цьому романтичному 
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відстороненні від світу, що перевершує мої власні можливості, вкорінені 

принаймні деякі джерела і horror mundi, і horror sui сучасної філософії?

Тексти Рорті особливо цікаві для дослідження «метафізичних страхів 

аналітичної філософії» з двох причин. По-перше, Рорті не є аналітичним 

філософом, і отже маємо ще одне підтвердження, що згадані страхи не є 

виключною прероґативою аналітичної філософії, а радше є певними кон-

стантами академічної філософії у сучасному світі. Водночас та версія су-

часного неопрагматизму, яку ми знаходимо у Рорті, демонструє певну спо-

рідненість з аналітичною філософією, зокрема у наслідуванні лінґвістич-

ного повороту, а також у тому, що, артикулюючи свої погляди, Рорті часто 

спирається на аналітичних філософів — Квайна, Селарса, Девідсона та 

інших — і розвиває їхні арґументи. Цієї спорідненості з аналітичною фі-

лософією цілком достатньо для того, щоб, читаючи Рорті, отримати не-

обхідне нам щеплення від «метафізичних страхів».

Етноцентризм і методологічний номіналізм. Для Рорті філософія, так 

само як і будь-яка інша людська діяльність, є істотно етноцентричною. Ет-

ноцентричність у Рорті має характер неуникненного людського стану. 

«Бути етноцентричним означає розділяти людський рід на тих, перед ким 

ми вважаємо за необхідне обґрунтовувати свої переконання, і решту» 

[Rorty, 1991: p. 30]. Перша група і є «етносом» у розумінні Рорті; саме на неї 

зазвичай вказує в його текстах займенник першої особи множини. До «ет-

носу» увіходять люди, з якими ми поділяємо достатньо багато переконань, 

аби була можлива плідна розмова. Питання про те, чи обґрунтованість на-

ших думок перед судом етносу тягне за собою істину, «є просто недореч-

ним» [Rorty, 1991: p. 177]. Іншими словами, у тих випадках, де я не можу 

виправдатися перед своїм «етносом», «етнос» завжди має рацію. Рорті 

схильний вважати, що «не можна ставити питання, чи є наше суспільство 

моральним»; «не можна вважати, нібито існує якась ширша спільнота, що 

займає щодо моєї спільноти таку саму позицію, яку моя спільнота займає 

щодо мене» [Rorty, 1989: p. 89]. Отже, «етнос» у неопрагматизмі Рорті віді-

грає таку саму роль, що і мова у його тлумаченні лінґвістичної філософії: 

роль найвищої моральної інстанції.

У цьому контексті цікаво простежити, як Рорті тлумачить поняття зна-

чення та істини. Стверджуючи випадковий характер людської самості, він 

розуміє її насамперед як «випадковий характер стартових точок рефлектив-

ного ýму (reflective mind)» [Rorty, 1982: p. 166], а цей останній ототожнює з 

відданістю гадкам своїх товаришів по етносу (fellow humans). В результаті 

спільнота у Рорті набуває статусу беззаперечного епістемічного авторитету 4.

4 Крім уже наведених цитат на підтвердження цієї тези див. також: [Rorty, 1980: p. 9, 188; 

Rorty, 1982: p. xxxviii].
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Якщо залишити осторонь прості звіти щодо спостережень, діяльність 

ýму, згідно з Рорті, «більше схожа на рішення, що робити, ніж на рі-

шен ня, що певна репрезентація є правильною» [Rorty, 1982: p. 163]. Тому 

істина — категорія не більш ніж інструментальна: «Коли ми хочемо схва-

лити або відкинути ті чи ті твердження… ми показуємо, як рішення об-

стоювати їх поєднуються з цілим комплексом рішень щодо того, яку тер-

мінологію вживати, які книги читати, до яких проектів удаватися, яким 

життям жити» [Rorty, 1982: p. 163]. З огляду на етноцентричний характер 

філософії, найбільш очевидним критерієм істинності філософських су-

джень стає прийнятність цих суджень в етносі. Внаслідок такого «епісте-

мологічного комунітаризму» звичайне прагматистське уявлення про істи-

ну як «ґарантовану стверджуваність» (warranted assertibility) трансформу-

ється в «узгоджену стверджуваність» (concerted assertibility). Істина — це 

відповідність панівним гадкам етноцентричного дискурсу.

Коли прибічники лінґвістичної філософії намагаються позбутися 

«метафізичних припущень» щодо світу реальних речей, вони не залиша-

ються без власної метафізичної доктрини — методологічного, або лінґві-

стичного номіналізму. Ця доктрина надає лінґвістичним виразам роль прі-

оритет них предметів філософського дослідження, а «мовним іграм» — 

статус центрального критерію істини. «Оскільки традиційна філософія 

була… значною мірою спробою занурюватися під мову в те, що виражає 

мова, прийняття лінґвістичного повороту передбачає істотну тезу, що 

та ке занурювання нічого не дає» [Rorty, 1967: p. 10]. Ось як Рорті фор мулює 

вихідні положення лінґвістичного номіналізму: «методологічний номі-

налізм — це погляд, згідно з яким усі питання, що їх задавали філософи 

про поняття, реальні універсалії або “природи”, якщо вони (а) не можуть 

бути розв’язані шляхом емпіричного дослідження, яке б стосувалося 

поведінки властивостей чи партикулярій, що підпадають під ці поняття, 

універсалії або природи, і (б) можуть бути розв’язані в якийсь спосіб, мо-

жуть бути розв’язані [лише] через відповідь на питання про використання 

лінґвістичних виразів, і ніяк інакше. Мабуть, жоден, хто не є методологіч-

ним номіналістом, не може бути лінґвістичним філософом, і також є прав-

дою, що методологічний номіналізм — значуща філософська теза. Отже, в 

цьому й полягає припущення лінґвістичної філософії» [Rorty, 1967: p. 11]. 

Перший урок Рорті полягає в тому, що важливим світоглядним аспектом 

лінґвістичного номіналізму є етноцентризм.

Континґентність людини та ідеологічна вразливість. Проблема полягає 

ще і в тому, що втеча від світу речей у світ розмов про слова, в якому ми, 

виходячи з використання слів, з «мовних ігор», шукаємо консенсусу щодо 

значень цих слів, не залишає жодного місця для особистісних смислів, мі-

фів чи онтологій. Шукаючи згоди замість істини, ми немовби втрачаємо 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2012, № 3 31

Страхи та надії аналітичної філософії

ґрунт і опиняємось у сфабрикованому світі, де немає речей та істот, а є 

лише тексти. Слабке місце гуманізму Рорті полягає в тому, що, утверджу-

ючи особливість, «випадковість» (contingency) людини, він водночас вільно 

чи невільно підпорядковує її погляди принципу згоди, тобто фактично 

позбавляє її статусу самостійного шукача істини. Коли Рорті стверджує, 

що людина — це «позбавлене центру сплетіння переконань і бажань» 

[Rorty, 1991: p. 191], він фактично елімінує людську особу, розчиняє її в 

соціальних практиках і тим самим перебільшує її однобічну залежність 

від понадперсональних соціальних тіл, таких, як інституції чи етноси. 

Отже, другий урок Рорті полягає в тому, що етноцентризм, хоч би якої 

форми він набував, не наближає особу до самої себе, а отже, навряд чи на-

ближає й «товаришів по етносу» один до одного.

Повертаючись до аналізу «метафізичних страхів» аналітичної філо-

софії, можемо констатувати, що критика Рорті і з боку Вілшайра, і з боку 

Маліґена, Саймонса й Сміта більшою мірою вражає етноцентричний 

но міналізм, ніж власне «аналітичну філософію». Фактично Рорті вислов-

лює певні світоглядні підстави «аналітичної філософії» — або принаймні 

її лінґвістичної версії; звісно, він робить це краще за самих «аналітичних 

філософів», бо останні не надають достатньої ваги світоглядним питан-

ням (адже вихідний світогляд є «контингентним» аспектом теорії — зга-

даймо діалог випускників Принстону) й уникають артикуляції їх. Інакше 

кажучи, етноцентризм і лінґвістичний номіналізм Рорті можна вважати 

артикуляцією тих світоглядних настанов, які живлять підсвідомі страхи 

аналітичних філософів. З огляду на це, мета подолання «метафізичних 

страхів» аналітичної філософії наснажує нас шукати такі світоглядні 

альтернативи етноцентризму та лінґвістичного номіналізму, які б були віль-

ними від horror mundi та horror sui. Отже, перейдемо до артикуляції світо-

глядно-методологічної парадигми, яка б 1) була альтернативою як етно-

центризму, так і лінґвістичному номіналізму; 2) містила в собі необхідний 

імунітет проти horror mundi та horror sui; 3) була б природною для україн-

ського контексту, в якому аналітичний метод добре поєднується з тради-

ційним для нас антропологізмом [див.: Попович, 1997; Попович, 2011].

Повернімося до тези Рорті, згідно з якою діяльність ýму «більше схожа 

на рішення, що робити, ніж на рішення, що певна репрезентанція є пра-

вильною» [Rorty, 1982: p. 163]. Ця теза є слушною і має цілковитий сенс не 

тільки у прагматизмі. Прагматизм, як видається, є лише частиною шир-

шого зсуву наголосів з пізнання на дію у філософії та гуманітарних науках. 

Про такий конструктивний зсув свідчить нещодавній стрімкий розвиток 

теорії дії, теорії комунікації, етики, моральної психології тощо. З огляду 

на ці тенденції, антирепрезентаціоналістський пафос Рорті є цілком зро-

зу мілим. Проте що важко зрозуміти, так це те, чому людина мусить не-



32 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2012, № 3

Андрій ВАСИЛЬЧЕНКО

критично приймати переконання свого «етносу»: у багатьох випадках її 

особистісна ідентичність може вимагати якраз протилежного.

По-перше, розподіл людей виключно на тих, чия колективна думка є 

критерієм істини, та тих, з ким узагалі не варто вступати в дискусію, видаєть-

ся морально сумнівним. Та обставина, що в центрі свого прагматизму Рорті 

ставить не довільну «спільноту діалогу», як можна було б очікувати, а істо-

рично конкретний етнос — сучасний євроамериканський лібера лізм [Ror ty, 

1991: p. 15], робить концепцію Рорті ще вразливішою з етич ного погляду. 

Адже такий підхід виключає представників інших етносів із простору діалогу.

По-друге, етноцентризм Рорті видається особливо недоречним як 

власне філософська епістемологія. Якщо людина схильна до філософської 

рефлексії, вона неохоче прийматиме переконання своєї спільноти без 

філософської експертизи, яка передбачає перевірку цих переконань у ре-

альному світі (традиційний підхід), або, коли йдеться про ціннісні пере-

конання, порівняння їх із життєвими проектами особи (конструктивний 

підхід). Прийняти будь-які переконання лише тому, що їх дотримуються 

співгромадяни або товариші по етносу, було б філософськи недалеко-

глядно. Звісно, людям іноді доводиться з міркувань безпеки, вигоди або 

зручності приводити свої особисті світогляди та життєві проекти у відпо-

відність до переконань того чи того «етносу». Але навряд чи таке узгоджен-

ня можна вважати частиною філософської справи.

Персоналізм versus імперсоналізм. Справжній філософський вибір у ме-

жах конструктивної парадигми пролягає не між підлаштовуванням особис-

тісної ідентичності людини до панівних переконань її етносу, з одного 

боку, та створенням світогляду, який би відповідав її способу життя — з 

іншого. Радше вибір стосується того, коли починати ставити філософські 

запитання — до чи після рішення, «до яких проектів удаватися, яким жит-

тям жити» [Rorty, 1982: p. 163]. Понад те, рішення такого типу навряд чи 

приходять раз і назавжди. Той, хто починає філософувати після того, як 

рішення «що робити» прийняте, буде не лише схильний переформулювати 

своє філософське рішення в термінах обраної сукупності практик (і через 

це приречений до певного типу редукціонізму стосовно філософії), а й, 

цілком імовірно, змінюватиме свою версію редукціонізму після кожної 

зміни свого напрямку дії. Або (саме так, здається, у Рорті) він може тлу-

мачити як філософськи значущу лише дуже широку прагматичну іден-

тичність (наприклад, ідентичність громадянина ліберального державного 

устрою), вважаючи всі інші екзистенційні вибори випадковими й такими, 

що не стосуються справи. Тобто ціною постійної філософської позиції є 

утримання філософії на відстані від повсякденних практик.

Якщо, навпаки, екзистенційний вибір потрапляє у фокус філософ-

ської рефлексії, а не створює її умови, то це може привести радше до 
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ме тодологічного персоналізму, ніж до етноцентричного прагматизму. З 

персоналістичного погляду, філософія — це пошук особою свого власного 

особливого стосунку зі світом. Оскільки такий стосунок виражається у 

вчинках та формується цими вчинками, філософія, зокрема, має справу з 

окремішністю людських дій та подій людського життя. Методологічний 

персоналізм походить принаймні від Авґустина й має велику історію, а в 

XX сторіччі він репрезентований такими постатями, як, наприклад, Ка-

роль Войтила та Михайло Бахтін. У межах персоналізму конструктивний 

підхід — орієнтація на людську дію — є цілком сумісним із традиційною 

філософією: оскільки наша діяльність у світі має справу з наданням і 

припиненням існування речей, їхніх властивостей та стосунків, питання 

«що робити?» необхідним чином пов’язане для нас, втілених дієвців, зі 

старою метафізичною проблемою модусів буття.

Можливо, Рорті має рацію, коли стверджує, що філософію зрештою 

варто оцінювати за її практичними наслідками. Проте для цього недостат-

ньо, наприклад, просто перенести наше сформоване спільним глуздом 

розуміння політичної істини до уявлення про філософську істину або 

ро зуміння юридичної особи — до уявлення про моральну самість. Радше 

треба бути готовими до ретельної роботи зі з’ясування етичних імплікацій 

та знаходження етичних установок у філософських теоріях, враховуючи 

як особистісний, так і соціальний вимір людської дії. У цьому розумінні 

ні метафізика, ні логіка не є лише абстрактною теорією. Уявлення про те, 

як влаштований світ, у персоналізмі виявляється лише частиною, хоча й 

суттєвою частиною, філософської справи.

Таким чином, етноцентризм Рорті як методологічна парадигма по-

требує етичних випробувань. Хоч як це дивно, в одному простому випро-

буванні він зазнає невдачі, натомість традиційна філософія його витримує. 

Пересічна людина ставить собі запитання «що мені варто робити?» і хоче 

отримувати відповіді у низці повсякденних контекстів, як тривіальних, так 

і серйозних. Проте ці запитання мають філософський сенс, лише якщо ми 

розглядаємо філософію як особисту справу, як пошук особою свого особли-

вого місця у світі за допомоги своїх дій. З персоналістично го погляду, «ет-

ноцентрична філософія» — це нонсенс: філософія завжди орієнтована на 

особу, натомість етноцентризм призводить до домінування ідеологій. 

Свобода людської дії, яка узасаджена в унікальності особи, перевищує сво-

боду безвідповідального децентрованого індивіда. Відпо відальна дія, яку 

ми робимо для свого «етносу», передбачає взяття осо бистої відповідальнос-

ті за цей етнос, а це може вимагати дотримання ін шої думки. Тому не завжди 

варто шукати згоди зі своїм етносом на суто вербальному рівні 5.

5 Див. детальний виклад цієї арґументації у [Vasylchenko, 1999].
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Якщо перефразувати власну формулу Рорті, можна ствердити: спо-

чатку філософія, потім етноцентризм 6. Розуміння особливостей своєї 

спільноти та свого місця в ній важливіше за згоду.

3. Аналітичний персоналізм і 
модальний реалізм
Чи існує світ поза мовою? Повернімось тепер до лін-

ґвістичного номіналізму, світоглядною альтернативою якого, вочевидь, має 

бути реалізм стосовно позамовного світу. Рорті небезпідставно бачить зна-

чення лінґвістичної філософії в тому, щоб «перекласти тягар доведен ня на 

опонента» [Rorty, 1967: p. 11]. «Якщо… ви вважаєте, що є запитання, на які 

спільний глузд і наука не можуть відповісти, то ви маєте не лише сформу-

лювати їх, а й показати, як можна відповідати на них» [Rorty, 1967: p. 14].

Приймімо виклик. На відміну від номіналіста, реаліст схильний вва-

жати, що: а) дослідження способів уживання слів недостатньо для того, 

щоб знайти відповіді на філософські питання; б) як партикулярії (окре-

мі предмети), так і універсалії мають позалінґвістичну природу. Таким чи-

ном, методологічний виклик, з яким ми стикаємось, можна сформулювати 

у вигляді трьох запитань:

1. У чому полягає специфіка філософського дослідження?

2. Що становить природу партикулярій?

3. Що становить природу універсалій?

Окреслимо певну версію реалізму, що є природним продовженням  

методологічного персоналізму. З персоналістичного погляду можна ствер-

джувати, що вже сама ідея вербальних відповідей на філософські питання 

заводить на манівці.

По-перше, філософія має справу радше з невербальними партикуля-

ріями, ніж зі словами. Хоч би які питання вважали філософськими, справ-

жні відповіді не можуть бути виключно словесними. Зрештою, визначаль-

ними є актуально існуючі об’єкти, а не слова і судження, які ми вжива-

ємо для їхнього опису та характеристики. Наприклад, лише існування 

конкретного Бога може дати відповідь на запитання «чи існує Бог?»; і 

ли ше здатність кожної людської особи мати об’єктивне знання про світ 

може розв’язати проблему, поставлену у запитанні «чи можемо ми мати 

об’єктивне знання зовнішнього світу?» 7.

Звісно, ми вживаємо словесні описи, пояснення та арґументи, аби 

оприявнити свої погляди на філософські питання. Але оприявнити свій 

6 Пор.: «Згідно з Ролзом, спочатку демократична політика, потім філософія» [Rorty, 

1991: p.191].
7 Приклади філософських проблем запозичені у Рорті [Rorty, 1967: p.13].
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погляд означає лише висловити своє розуміння актуально існуючих пар-

тикулярій або своє ставлення до них. Наприклад, особа може висловити 

своє уявлення про людську істоту як онтологічний вид або свій досвід 

життя в тому, що вона вважає справедливим суспільством. Подібним чи-

ном хтось може висловити уявлення про те, що інша людина виявляє 

плутані або суперечливі уявлення. В усіх цих випадках основу філософ-

ської розвідки складає особисте свідчення щодо існуючих партикулярій, 

тобто речей, якостей, стосунків та подій.

По-друге, філософія особливо цікавиться конкретними людськими 

діями. Діяти — це дуже по-людськи, рівно як думати й запитувати, які саме 

дії є добрими і чому. І там, де йдеться про запитання щодо блага, предме-

том розгляду завжди є конкретне благо у конкретній ситуації. Коли наш 

доступ до реальності опосередкований мовними іграми чи спільним глуз-

дом, виникає небезпека втратити цю конкретність.

Спільний глузд, наука й лінґвістичні досліди недостатні для відпові-

ді на філософські запитання не тому, що існує універсальний філософ-

ський метод, який краще описує чи пояснює предмети, про які йдеться. 

Вони недостатні просто тому, що пояснення та описи не розв’язують фі-

лософських проблем. З реалістичного погляду, існуючі партикулярії, такі 

як дерева, птахи, люди чи їхні якості, становлять кінцевий предмет і ос-

таточний арґумент філософії. Тому «лінґвістичний поворот» тією мірою, 

якою він підміняє реальні речі словами, неминуче заводить на манівці. По-

над те, така підміна несумісна з персоналізмом, адже там, де наші знання 

обмежені вжитком слів, будь-яке особисте учаснісне свідчення, що ви-

ходить за межі мовних ігор, виявляється недоречним.

Філософи зазвичай прагнуть бути точними, ясними й послідовними у 

своїх поглядах. Зокрема тим, хто займається аналітичною філософією, 

притаманно спиратись на науку, починати зі спільного глузду, бути обе-

режними із вживанням слів. Проте обмежити аналіз лише фактами науки, 

спільного глузду чи мови означало б позбавити філософію важливого 

елементу особистого свідчення. Це заводить філософію в глухий кут, адже 

елемент особистого свідчення є ключовим, якщо ми насправді зацікавле-

ні у відповідях на філософські запитання. Той, хто не є втіленою особою 

(як-от, приміром, комп’ютер чи brain-in-a-vat, «мізок у діжці»), не є спро-

можним на філософські роздуми, бо йому бракує досвіду людськості. На-

даючи відповідь на філософські запитання, втілена особа зазвичай усві-

домлює, що частковий характер цієї відповіді закладено в природі речей. 

Утім, ця частковість не має нічого спільного з суб’єктивністю або віднос-

ністю; радше йдеться про конечність людини і про те, що будь-яке моє 

свідчення може бути доповнене свідченням іншого. Зокрема, це означає, 

що я не можу автоматично передати мої погляди студентам, адже кожен 
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із них має виробити свої власні. Що я можу зробити — це допомогти 

поставити запитання і прояснити деякі можливі двозначності формулю-

вань, помилки ýму, труднощі розуміння тощо. Звідси походить прагнення 

до точності, ясності й світоглядної неупередженості у шкільних вправах з 

аналітичної філософії. Проте світоглядна неупередженість в аналізі ар-

ґументації аж ніяк не тягне за собою horror mundi й не означає відмови від 

особистого свідчення у філософських питаннях. Радше неупередженість 

пов’язана з усвідомленням того, що свідчення моїх студентів завжди від-

різнятимуться від моїх. Проте без особистого свідчення вся справа ар-

ґументування, пояснення та опису стає нічого не вартою: якщо немає 

особистої думки, ґрунтованої в індивідуальному досвіді людськості, тоді чи 

є сенс щось виражати словами?

Модальний реалізм. Метафізична позиція, згідно з якою реальність 

універсалій узасаджена у певних структурах можливостей, що існують 

in re, називається конструктивний реалізм (або модальний реалізм) 8. Кон-

цепція конструктивного реалізму була запропонована наприкінці 1980-х 

років В. Омельянчиком [Структура и смысл, 1989: с. 108—155, зокрема 

с.133]. Модально-реалістична метафізика сьогодні становить один із на-

прямків дослідження в українській аналітичній філософії.

Розглянемо насамперед питання природи партикулярій. Що саме зму-

шує нас розглядати об’єкт як партикулярію? Расел у «Проблемах філо-

софії» стверджує, що стіл «видається різного кольору з різних точок зору» 

[Russell, 1967: p. 2]. Неозброєному оку він здається рівним і гладким, проте 

під мікроскопом стіл виявляється нерівним, відтак ми «не можемо дові-

ряти тому, що бачимо неозброєним оком» [Russell, 1967: p. 3]. Таким чи-

ном, у царині спостереження немає нічого, що могло б становити окре-

мішність («партикулярність») цього столу. Якщо ми хочемо розглядати 

звичайні об’єкти, приміром столи та дерева, як метафізичні партикулярії, 

нам треба з’ясувати, що становить їхню окремішність поза межами про-

стого спостереження.

Імовірно, найпростіший спосіб ствердити окремішність конкретних 

об’єктів 9 — це вказати на їхню тілесність. Слова, судження і тексти не ма-

ють досимволічної тілесності, тобто не мають тіл у тому розумінні, в якому 

тілесність притаманна живим істотам, деяким іншим природним об’єктам 

(приміром, каменям) і витворам людини (приміром, столам і будинкам). З 

8 Не треба плутати модальний, або конструктивний, реалізм як позицію в аналітичній 

метафізиці щодо природи універсалій з модальним реалізмом як концепцією Девіда 

Льюїса у філософії модальної логіки щодо онтологічного статусу можливих світів.
9 Ми обмежуємось тут розглядом конкретних партикуляріїв. Питання про природу 

окремішності абстрактних об’єктів потребує окремого дослідження; див.: [Vasyl-

chenko, 2009].
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тілом пов’язана здатність партикулярій діяти (це прероґатива живих іс-

тот) і зазнавати дії, зокрема бути об’єктами природних змін. Так, існують 

певні можливості часопросторової дії стосовно цього конкретного столу 

(те, що можна з ним робити людині), а також можливості його власної 

природної зміни (те, що може з ним статися під впливом природних чин-

ників). Можливості, про які йдеться, не є суто уявними: вони існують in re 

в тому розумінні, що дистинкція між річчю, що має певну можливість, і 

тою ж річчю, позбавленою цієї можливості, є реальною дистинкцією. І це 

стосується не лише столів; із кожною річчю, що претендує на статус кон-

кретної партикулярії, можна пов’язати певну сукупність таких можли-

востей. Можемо стверджувати, що різні потенційності, здатності й тен-

денції, або, загальніше, різні реальні можливості, поєднані з певним об’єк-

том, є суттє вими для цього предмета як партикулярії. З цього погляду, 

метафізичні партикулярії — це структури реальних можливостей.

Перейдімо до питання про універсалії. Якщо ми порівняємо різні 

партикулярії, то побачимо, що деякі реальні можливості є подібними у 

різних речей, натомість інші можливості відрізняються. Так, і людина, і 

очерет ростуть, але очерет не мислить. Речі, що належать до одного й 

того самого природного виду, мають багато аналогічних здатностей, ак-

тивних чи пасивних. Наприклад, аналогічні події можуть трапитися з 

усіма ак туально існуючими деревами чи усіма тваринами. Подібним чи-

ном схо жі операції можуть бути здійснені з усіма столами. Згідно з кон-

структивним реалізмом, універсалії, так само як партикулярії, є струк-

турами реальних можливостей. Так, білість — це гроно реальних можли-

востей, присутніх у білих речах; людськість — гроно реальних можливостей, 

притаманних людським істотам [Omelyanchik, 1991: p. 849—850]. Точні-

ше, універсалію доцільно розглядати як клас еквівалентності взаємно 

подібних модальних структур: не можна сказати, що всі білі об’єкти 

відбивають світло в однаковий спосіб; радше їхні здатності відбивати 

світло задовольняють певним умовам, що й дає нам змогу бачити білий 

колір. Структури можливих часопросторових подій, які конструктивний 

реалізм пов’язує з кожною річчю, являють собою практичний аспект 

тілесності 10.

10 Можуть заперечити, що конструктивний реалізм не стільки розв’язує питання про 

природу метафізичних об’єктів, скільки переносить його з речей та їхніх властивос-

тей на події. Тут немає змоги докладно проаналізувати це заперечення, проте заува-

жмо, що оскільки події, про які йдеться, мають часопросторовий характер, то вті-

лена особа може бути учасником цих подій — тілесно, через спостереження або 

завдяки часопросторовій уяві. Ця особливість робить події достатньо сумірними з 

людською актуальністю («екзистенцією»), щоб вважати питання про їхню природу 

розв’язуваним досвідно — принаймні для персоналістів.
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Отже, постулювання модальної природи речей надає нам змогу від-

повісти на запитання, поставлені Рорті в «Метафілософських трудно-

щах», і висунути арґументи проти методологічного номіналізму з пози цій 

послідовного метафізичного реалізму. Безперечно, структури часопросто-

рових подій виходять за межі мови. Як окремішність, так і уні версальність 

безпосередньо пов’язані зі здатностями діяти та/або зазнавати дії, а отже з 

тілесністю.

Деякі елементи структур можливостей, пов’язаних з об’єктами, від-

криваються через актуалізацію, і в цьому пункті філософія може зверта ти-

ся до практики і знаходити своє продовження в ній. Досвід перебування 

втіленої особи у світі можна розглядати як експериментальну метафізи-

ку — подібно до того, як віряни можуть вважати релігійну практику екс-

периментальною теологією. Проте існує й суто теоретичний рівень, на 

якому можна досліджувати модальні структури. З метою експлікації та 

аналізу цих структур застосовують модальну логіку. Конструктивний ре-

алізм успадковує Раселову ідею логічного аналізу.

Соціальні норми та правила, а також соціальні інституції, по суті, є 

ієрархічно організованими структурами дозволів і заборон. Понад те, такі 

невизначені концепти, як свобода чи справедливість, можуть стати наба-

гато зрозумілішими, якщо прояснити їх у термінах модальних структур. По-

дібним чином моральні якості і зокрема чесноти можна розуміти як певні 

структури здатностей і схильностей діяти. Це означає, що модальна пер-

спектива створює простір для реалістичної соціальної метафізики та етики.

Таким чином, конструктивний реалізм як філософська програма по-

чинає з розгляду часопросторових речей як структур реальних можли-

востей і йде далі до тлумачення абстрактних понять у термінах модальних 

структур. Такий метод залишає достатньо місця для особистого свідчення 

у філософії: філософи не зобов’язані ні будувати єдину універсальну те-

орію, скажімо, свободи чи справедливості, ні досліджувати лише вживан-

ня відповідних слів. Натомість вони можуть створювати альтернативні 

теорії та аналізувати відповідні модальні структури. Модальний підхід 

мо же бути надзвичайно плідним і в теорії особистості — адже людські по-

треби, бажання, прагнення, інтенції, опінії можуть бути подані як модаль-

ні інтенційні структури [Ишмуратов, 1987]. Це дає змогу застосовувати в 

аналітичній метафізиці сучасні дослідження з логіки та семантики інтен-

ційності [Priest, 2005; Васильченко, 2010].
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