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СЕМАНТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕФЕРЕНЦІЇ: 
пряма референція, референційність, істинність

Наталія 
Вяткіна 

«Ім’я — позначена річ», — що може бути прості-

шим за це відношення? На думку Дж. Ст. Міля, 

власне ім’я щось позначає, але не несе із собою 

жодного опису позначуваного об’єкта. Ґ. Фреґе і 

Б. Расел ува жали ім’я скороченою дескрипцією. 

Для Л. Віт ґенштайна і Дж. Серля ім’я визначається 

цілим пуч ком дескрипцій. І це лише основні точки 

зору, насправді їх набагато більше, й усі їх об’єднує 

про блема референції.

Подією в аналітичній філософії нашого часу 

стала «нова теорія референції», або «теорія прямої 

референції». Її основна теза полягає в тому, що іме-

на лише позначають об’єкти й не несуть у собі їх 

описів. Ім’я переходить за ланцюжком від одного 

користувача до іншого, «який вчиться використо-

вувати ім’я з тією самою референцією, що й люди-

на, від якої він його почув» [Kripke, 1980: p. 89]. 

Поміж праць, присвячених проблемі прямої рефе-

ренції, що роблять наступний крок порівняно з 

«новою теорією референції», привертають увагу 

твори Франсуа Реканаті, сучасного французького 

філософа, який працює у тематиці філософії лінґ-

вістичного аналізу, семантики мовленнєвих ак тів, 

побудови аналітичних моделей пояснення. Най до-

кладніше теорію прямої референції Ф. Реканаті ви-

клав у своїй книзі «Пряма референція: від мови до 

мислення» [Recanati, 1993].  

Відомо, що С. Крипке не дав задовільного 

опису різниці між іменами і дескрипціями, що 
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бу ло однією з головних тем його «Іменування і необхідності». Поняття 

«твердість» було надто слабким для розв’язання цього завдання, як визна-

вав сам Крипке, а «прямо референційне поняття» Д. Каплана було сильні-

шим за пропоноване Солом Крипке поняття твердого десиґнатора. Понад 

те, Каплан висунув концепцію двох’ярусного аналізу індексикалів, що на 

вигляд відповідає основній різниці між семантичними властивостями ви-

разу і семантичними властивостями знаку цього виразу — особливо ва-

жливій, на думку Реканаті, різниці, яка полягає в тому, що семантична рис-

ка, що відокремлює/відділяє прямо референційні терміни (імена або ін де-

ксикали) від дескрипцій, — це властивість, яку мусять мати прямо рефе-

ренційні терміни як типи виразів. Реканаті звертається до праць Каплана і 

намагається пристосувати його погляди, як і погляди Крипке, до власних 

завдань у межах своєї багатошарової теорії значення, розроблюваної ним 

у більш ранніх працях у рамках теорії мовленнєвих актів. Виявилося, що 

прямо референційні терміни можна визначити як «індикатори» нарівні з 

іншими індикаторами, такими як наказовий спосіб. Таким самим чином, 

як наказовий спосіб означає, що певний тип мовленнєвого акту здій-

снився, прямо референційний термін означає, що умова істинності ви-

словлювання (вимовлення), у якому такий термін зустрічається, є однією 

єдиною. У цих рамках відмітною рисою прямо референційних термінів 

(як виразів) є певна властивість виражати частину свого лінґвістичного 

(мовного) значення.

Наступний крок Реканаті полягає в тому, щоб захистити теорію прямої 

референції й одиничних суджень проти так званого коґнітивного арґумен-

ту Ґ. Фреґе для розрізнення смислу і референції. Стандартний захист базу-

ється на неораселівському розрізненні між судженням, вираженим у ви-

словлюванні, і повною думкою, пов’язаною з ним. Це приводить Реканаті 

до вивчення de re думок. Цей напрямок виявляється доволі близьким до 

піонерських праць Ґ. Еванса і Дж. Пері. (Взагалі кажучи, розрізнення між 

так званими неофреґеанцями і неораселіанцями виявляється надто пере-

більшеним.)

Найчастіше теорію прямої референції розглядають як підхід, згідно з 

яким мовні вирази відносяться до речей прямо, без будь-яких опосеред-

ковувальних сутностей на кшталт «значення» виразу чи «концепту», які 

вони містять. Точка зору Реканаті інша. Він вважає, що прямо референ-

ційні вирази мають значення, відмінне від їхньої референції, і пов’язані з 

певним типом концепту чи поняття. Ця риса, як відомо, притаманна лін-

ґвістичній філософії в цілому, чимало напрямів якої виходить із наявності 

двох рядів «речей» — мовних виразів і позначених ними об’єктів.

Спосіб репрезентації також бере участь у формуванні прямої рефе-

ренції, точніше два такі способи, що діють синхронно: (1) мовний спосіб 
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репрезентації, що належить значенням прямо референційних виразів, і (2) 

психологічний спосіб репрезентації, що належить пов’язаним із ними 

думкам. Пряма референційність, за задумом Реканаті, не означає відсутнос-

ті способу репрезентації, а навіть навпаки — це присутність чогось біль-

шого (того, що, наприклад, запобігає проникненню способу репрезента-

ції як до умов істинності, так і до асоційованих думок, та внеможливлює 

вплив на них). Що робить пряму референцію прямою — це аж ніяк не те, 

що жоден спосіб репрезентації не впливає на приписування властивос тей 

об’єктові самому по собі, а те, що способи репрезентації відфільтровуються 

певним чином та стають ірелевантними під кутом зору умов істинності.

Значення прямо референційних виразів має особливі семантичні ха-

рактеристики, й майже таким самим чином існують внутрішньо прита-

манні риси de re понять (концептів) — вони відповідають прямо референ-

ційним виразам, що вирізняє їх з-поміж «дескриптивних» концептів. 

Прагматика і особливо теорія розмовної імплікації П. Ґрайса, а також 

загальноприйняте в контексті прямої референції референційне/атрибу-

тивне розрізнення К.С. Донелана відіграють важливу роль у теорії прямої 

референції. Реканаті розвиває загальні міркування про прагматику та її 

стосунок до семантики, а також пропонує правильний, на його думку, праг-

матичний аналіз референційно/атрибутивної різниці та звітів вірувань. 

Прагматичний механізм, у термінах якого автор пояснює референційне 

вживання визначених дескрипцій, виявляється особливо важливим через 

розкриття фундаментальних процесів у роботі de re комунікації: механізм 

«синекдохи», через яку дескриптивний концепт, конвенційно пов’язаний з 

мовним виразом, може означувати de re поняття (досьє інформації) для 

змісту, до якого він належить.

Виникає питання: що означає для одиничного терміна — для вживан-

ня його — бути референційним у строгому смислі, тобто «чисто», або «пря-

мо» референційним? Інтуїтивне (й багато в чому метафоричне) поняття 

референційності, поширене в нинішній літературі, виходить із приблизно 

такої сукупності тверджень.

(Прямо) референційний термін — це термін, що слугує для того, щоб 

просто вказувати. Він позбавлений дескриптивного змісту, в тому сенсі, 

що судження, виражене реченням, є не концепт, а об’єкт. Таке речення 

використовується для твердження про об’єкт, на який вказувано, що він 

підпадає під поняття, виражене предикатним виразом у реченні. Пе ред-

бачається, що імена й індексикали є референційними саме у цьому розу-

мінні; й хоча визначені дескрипції за своєю суттю не є референційними, 

вони є референційно вживаними.

Те, що таке поняття, як пряма референція, використовують у сучасній 

філософії, не викликає сумніву. Але у ставленні багатьох філософів і ло гі-
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ків до цієї теми не відчувається надто питомий інтерес. Гадаю, що для цього 

є деякі причини. По-перше, вважають, що інтуїтивне поняття прямої ре-

ференційності занадто неясне і метафоричне для того, щоб користуватися 

ним; по-друге, надто широке значення речень, що вони містять ці терміни, 

а також наявність континґентних (випадкових, непередбачуваних) об’єк-

тів, не становлять інтересу для логічного аналізу цього типу референції. 

Натомість ми з автором цієї концепції не поділяємо такого песимізму. 

Із пропонованої точки зору, аналіз природи de re думок, їх відношен-

ня до семантичних властивостей виразів, що містять референційні термі-

ни, у різних інтерпретаціях на способах представлення, істиннісних умо-

вах, різного роду мовленнєвих актах і контекстах вірувань суттєво збага чує 

наше розуміння природи референції. Принаймні описаний підхід до про-

блем, пов’язаних із референцією, дає змогу уточнити постановку деяких 

питань при моделюванні мови на різних семіотичних рівнях. 

Пряма референція: твердість і референційність 
У дослідженні прямої референції інтерес становить 

визначення «референційності» — властивості, що нею володіють власні 

імена й індексикали на відміну від визначених дескрипцій.

Слід розпочати з аналізу поняття твердості. Існують, насправді, три 

різні поняття під цим іменем, і всі вони виростають із даної Крипке ха-

рактеристики твердого десиґнатора як такого, що означає (вказує) один і 

той самий об’єкт у всіх можливих світах. Ці три різні поняття такі: твердість 

як питання меж, як питання умов істинності та як чиста, або пряма ре-

ференційність. 

Як стверджує Крипке, теорія твердості — це доктрина про умови іс-

тинності, з урахуванням контрфактичних ситуацій усіх речень, включно з 

простими реченнями: сказати, що десиґнатор є твердим, означає сказати, 

що існує індивід, такий, що стосовно кожної контрфактичної ситуації, 

істиннісна умова будь-якого речення включає індивіда, про якого йдеться. 

Цей погляд ясно сформулював К. Пікок, який дає таке визначення: 

(R) термін t — твердий десиґнатор (у мові L, вільній від невизначеності 

індексикалів), якщо і тільки якщо:

існує об’єкт x, такий, що для будь-якого речення G(t), в якому t зустрі-

чається, істинна (хибна) умова для G(t), така, що <x> задовольняє (відпо-

відно, не задовольняє) G( ). 

Критерій (R), як вважав Пікок, схоплює Раселову ідею про те, що іноді 

референція синґулярного терма є складовою частиною пропозиції (су-

дження), вираженої реченням, до якого вона входить. Позаяк, якщо терм t, 

що позначає об’єкт x, є твердим десиґнатором за критерієм (R), тоді будь-

яке речення G(t) буде істинним, якщо і тільки якщо х задовольняє G( ). 
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Іншими словами, об’єкт х, разом із властивістю G( ), є складовою части-

ною істиннісних умов речення. Тим, що твердий десиґнатор вносить до іс-

тиннісних умов, таким чином, є сам об’єкт, якого він стосується, але не 

властивість, що нею мав би володіти об’єкт. 

Розуміння твердості у широких межах, яке прирівнює твердість (у сен-

сі (R)) до Мілєвої референційності, є досить заплутаним. Припускають, що 

референційність відділяє власні імена від визначених дескрипцій, при-

наймні у їхньому нереференційному використанні. У такому сенсі деякі 

визначені дескрипції є твердими і задовольняють критерієві (R). Було б, 

напевне, зайвим казати, що дескрипція приєднана до самого об’єкта і при 

цьому не залежить від будь-яких його властивостей. Референція дескрип-

ції — це функція поняття, що вона його виражає, і це поняття є тим, що 

дескрипція вносить до пропозиції, вираженої реченням. Різницю між твер-

дістю і референційністю підкреслював Крипке у праці «Іменування і не-

обхідність»: існує різниця між твердою визначеною дескрипцією і влас-

ним ім’ям, навіть якщо дескрипція, про яку йдеться, використовується, 

«щоб фіксувати референцію» імені.

Існує, звичайно, зв’язок між референційністю і твердістю: референ-

ційність передбачає твердість. Референційний термін твердий «de jure»; 

він, у Мілєвій термінології, «пов’язаний із самим об’єктом» незалежно від 

своїх властивостей і, таким чином, не може не позначати той самий об’єкт 

у всіх можливих світах, оскільки те, що змінюється від світу до світу, — це 

не сам об’єкт, а лише його (випадкові) властивості. Для порівняння: ма-

тематична дескрипція є твердою лише «de facto»: подібно до будь-якої де-

скрипції вона позначає об’єкт, що підпадає під певне поняття, але в та-

кому разі поняття підходить одному й тому самому об’єктові в усіх мож-

ливих світах.

Проблема в тому, що тоді як твердість у сенсі (R) є добре визначеним 

поняттям, то про референційність цього стверджувати не можна. Що озна-

чає казати, що референційний термін відноситься до «самого» об’єкта? 

Повністю позбавлений дескриптивного змісту, референційний термін є та-

ким, що те, що він вносить до пропозиції, — це радше об’єкт, якого він 

стосується, ніж поняття, під яке цей об’єкт підпадає (навіть якщо, на дея-

кому рівні, термін виражає таке поняття).

М. Локвуд висунув визначення референційності в термінах розуміння, 

яке коротко можна викласти так:

(RR) термін t є референційним, якщо і тільки якщо існує об’єкт х, та-

кий, що: 

(i) висловлювання G(t) істинне, якщо і тільки якщо х задовольняє G( ), і

(ii) щоби зрозуміти висловлювання, необхідно знати, що воно істинне, 

якщо і тільки якщо х задовольняє  G( ).
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У рамках цієї структури референційний термін є твердим десиґнато-

ром (i), але твердим десиґнатором особливого виду: для того, щоби зрозу-

міти висловлювання, необхідно знати, що воно позначає об’єкт твердо, а 

також який об’єкт воно таким чином позначає (ii). Іншими словами, ро-

зуміння висловлювання включає, згідно з (RR), de re знання референта: 

воно включає знання певного об’єкта, такого, що висловлювання істин не, 

якщо і тільки якщо цей об’єкт задовольняє предикатові.

Згідно з (RR), розуміння висловлювання з референційним терміном не 

лише включає певний референт терміна, а й має на увазі, що референт ре-

ально існує. Насправді, чимало філософів гадають, що коли референта ре-

ференційного терміна не існує, то, мовляв, нічого «розуміти», тобто жодної 

пропозиції не виражено. А втім, критерій (RR) не означає ідентификації 

референта як необхідної умови референційності — він повідомляє, що іс-

нування референта, що є необхідною умовою розуміння висловлювання, 

є також необхідною умовою того, щоб термін був референційним. Термін є 

референційним, згідно з (RR), тільки якщо існує об’єкт, такий, що розу-

міння висловлювання включає визначення цього об’єкта. Але це надто 

сильне припущення: термін може бути референційним навіть у разі, якщо 

реально такого об'єкта не існує. Проте тут виникає питання, що ж тоді є 

референція?

Як відомо, референція поряд з істинністю і смислом є одним із цен-

тральних понять логічної семантики. Традиційно логічну семантику під-

розділяють на теорію референції (позначення, указання) і теорію смислу 

(значення) (див.: [Смирнова, Таванець, 1967]). Теорія референції оперує 

поняттями імені, позначення виконуваності, істинності. Теорія смислу 

ана лізує поняття смислу, синонімії, аналітичної істинності та логічної іс-

тинності. Заведено вважати, що теорія референції є набагато краще роз-

робленою, ніж теорія смислу. Таке бачення висловлювали у 1960-ті роки. 

Але впродовж останньої чверті минулого століття з'явилося чимало праць 

із проблеми смислу. Водночас проблематика референції ніби відійшла на 

другий план. Тому не дивно, що референція знову виявилася у фокусі уваги 

дослідників, — адже ці поняття суттєво пов'язані між собою, і така диспро-

порція не могла тривати довго. Як самостійний термін, відмінний від зна-

чення і денотації (хоча й поряд з ними), «референцію» починають активно 

вживати приблизно наприкінці 50-х років минулого століття. Саме ж ви-

никнення теорії референції правильно датувати починаючи із праць Ґ. Фре-

ґе та досліджень Дж. Ст. Міля, опублікованих наприкінці ХІХ століття. 

Існують підстави припускати, що референція являє собою самостійну 

галузь логіко-семантичних досліджень, а явище референції — окремий 

мов  ний феномен (поряд зі значенням та істинністю). Референцію й істин-

ність пов'язують із категоріями мовлення, тому вважають, що розглядати їх 
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слід в одному ряду з категоріями та поняттями, що стосуються процесу тво-

рення мовлення (див.: [Арутюнова, 1982]). А цей процес, як відомо, ство-

рює як суб'єкт висловлювання, так і предмет, про який ідеться, тобто оби-

два утворюються в акті висловлювання. 

Проблема референції має свою історію досліджень — як логічних, так і 

лінґвістичних. На початку становлення теорії референції основна пробле-

матика була пов'язана з аналізом семантичних проблем значення; опису 

підлягало те, яким чином відбувається співвіднесення лінґвістичного 

об'єкта і його референта. На цьому етапі випрацьовували процедури, що 

вможливлюють застосовування досягнень логіки до пояснення лінґвістич-

них явищ. Треба звернути увагу на те, що слово тим часом розглядали ізо-

льовано, поза зв'язком із реальним контекстом. У найзагальнішому огляді, 

який подано, зокрема, в енциклопедичному виданні «Stanford Encyclopedia 

of Philosophy», автором якого є М. Реймер (див. [Reimer, 2009]), референ-

цію трактовано як відношення між виразами мови і тим, до чого відносять 

використання цих виразів ті, хто говорить; або як такий вираз, що відно-

ситься до чогось іншого чи позначає його або ж діє як зв'язок між двома 

речами. Об'єкти, які вона з'єднує, можуть бути як конкретними (книги, бу-

динки), так і абстрактними (факти, думки, спомини). Об'єкт, який називає 

референція або на який вона вказує, є референтом. 

У семантиці референцію загалом тлумачать як відношення між імен-

никами або займенниками й пойменованими ними об'єктами. Отже, слово 

«Іван» відноситься до Івана; слово «він» — до якогось попередньо визна-

ченого об'єкта. Об'єкти, до яких відносяться слова, називають референта-

ми цих слів. Іноді відношення слово—об'єкт називають денотацією; можна 

сказати, що референт позначає об'єкт. Ми використовуємо власне ім'я, 

щоб указати на певного індивіда, про якого ми говоримо. Хоча виникає 

певний сумнів, чи всі слова вказують. Виявляється, що існує кілька різно-

видів слів (включно із власними іменами), сумнівного вказівного типу. 

Центральним стосовно референції власне і є питання — яким чином 

слова вказують? Інакше кажучи, що являє собою «механізм» референції? 

Допоміжні питання стосуються, як зазначалося, відношень між референ-

цією і значенням та референцією і істиною. На думку деяких філософів, 

аналіз природи референції може пролити світло на важливі метафізичні й 

епістемологічні питання. Деякі філософи посідають нейтральну позицію. 

Інші ж цілком заперечують, що референція є суттєвим відношенням, що 

вимагає ретельного філософського дослідження. 

Насправді, до кінця не зрозуміло, вважає М. Реймер, що відбувається, 

коли ми говоримо про світ, використовуючи мову, і взагалі нам вдається го-

ворити якісь значимі речі, до того ж правдиві. Ми, наприклад, говоримо: 

«Віктор Ющенко — президент». Як нам вдаються такі речі? Яким чином 
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(наприклад) нам вдається говорити про Віктора Ющенка й тим самим гово-

рити значимі й істинні речі про нього? Власні імена — такі вирази, як «Ві-

ктор Ющенко», — це широко визнані зразки виразів, що приписують (адре-

сують, пояснюють, «відносять до»). Припущення, буцімто всі слова якимось 

чином «чіпляються» до одиниць реальності, на думку автора, є малоймовір-

ним, — насправді існує лише кілька типів слів, що є припи сувальними. За-

гальновизнаними типами таких слів є: власні імена, натуральні терміни (або 

терміни природного виду), індексальні вирази і різні ви значені дескрипції. 

Слід особливо наголосити, що референція в загальному плані не збі-

гається зі значенням, оскільки слова можуть мати значення, не маючи ре-

ферента. Вона радше має стосунок до процесу утворення значення. (Іме-

на міфологічних персонажів або героїв художньої літератури яскраво це 

ілюструють.) Як було досліджено Ґ. Фреґе, референцію не можна розгля-

дати як поняття, ідентичне значенню: «Hesperos» (давньогрецьке ім'я ніч-

ної зірки) і «Phosphorus» (давньогрецьке ім'я ранкової зірки) обидві відно-

сяться до «Venus» (Венери). Але той астрономічний факт, що «Hesperos» є 

«Phosphorus» несе певну інформацію, навіть якщо «значення» обох імен, 

«Hesperos» і «Phosphorus», добре відомі. Ця проблема привела Ґ. Фреґе до 

розрізнення смислу слова і його референції.

У мистецтві явище референції постає як тема або явище, на яких 

ґрунтується мистецький артефакт. Це може бути або такий, що реально 

існує, витвір, або репродукція (чи фотографія), або об'єкт, що його мож на 

спостерігати, або те, що зберігається у пам’яті художника (художник — 

«громадянин невідомої країни» з «Лекцій про Пруста» М. Мамардашвілі). 

У комп'ютерних науках референтами є типи даних, що відносяться до 

об'єк та, наявні десь у пам'яті комп'ютера і використовувані для побудови 

різноманітних структур даних. Можна сказати, що більшість мов про гра-

мування містять певну форму референції, що її частково ілюструє такий 

приклад. Як правило, функціональність кожного пристрою комп'ютера 

ви з начається його так званими контролерами. Взаємодія контролерів, що 

мають вигляд установлених на друкованій платі інтеґральних мікросхем, з 

рештою компонентів системи зводиться до обміну даними й командами 

між контролером пристрою і центральним процесором. Можна сказати, 

що драйвер — це програма, що дає змогу процесорові «спілкуватися» з 

контролером. Дуже часто розробники мікросхем самі пишуть драйвери для 

того пристрою, яким управлятиме саме їхній контролер. Зазвичай такі 

драйвери називають референсними (reference). Важливо, що референсні 

драйвери здатні значно частіше оновлюватися, ніж «фірмові», а також мо-

жуть містити виправлення помилок та різні нові можливості. Така сама 

«автокомунікаційна» особливість функціонування референції спостеріга-

ється у сучасних дослідженнях мовної прагматики. 
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Згідно з підходом згадуваної Стенфордської енциклопедичної статті, 

можна вирізнити принаймні три центральні теми, три центральні питан ня 

стосовно референції: (1) Яким є механізм референції? (Яким чином сло во — 

приписувального або вказувального характеру — приписується певному 

об'єктові/індивідові?) (2) Яким є відношення між референцією і значенням? 

(Наприклад, чи ототожнюється значення слова з механізмом його співвід-

несення? Чи значення слова і є сама по собі референція?) (3) Яким є від-

ношення між референцією й істиною? (Тобто чи входить референція слова, 

або механізм його референції, якимось чином до умов істинності ствер-

джувального висловлювання, що містить це слово? Це можна переформу-

лювати у питання: у чому полягає внесок референції в істинність виводу?) 

Третє з указаних питань, яке нас цікавить, — про співвідношення ре-

ференції та істини — вимагає відповіді на перше і друге питання. Воно є 

тісно пов'язаним з теорією власних імен, що їх переважно вважають ре-

ферентними термінами, а також вимагає розгляду термінів, які часто ви-

значають як «співвідносні/приписувальні» вирази: терміни природного 

виду, індексикали та (синґулярні) визначені дескрипції. 

Теорії референції власних імен
Власні імена — це зразок приписувальних (вказів-

них, таких, що відсилають) виразів. Основоположниками класичної теорії 

власних імен вважають Ґ. Фреґе і Б. Расела. Йдеться про терміни, які від-

носять (вказують, відсилають), «приєднують» щось до речей у світі. Можна 

подумати, пише М. Реймер, що власні імена ко-екстенсивні тому родові 

виразів, що у звичайній мові (нефілософській) називають «іменами». Ви-

ра зи типу «Віктор Ющенко», «Закарпаття», «гора Говерла», отже, можна 

вва жати власними іменами. Що спільного є в цих іменах? Яким чином 

во ни утворюють дійсний клас лінґвістичних виразів? Це — синтаксично 

прості вирази, що відносяться (вказують, відсилають) до певних об'єктів/

індивідуальностей. «Ми пізнаємо істини двояким шляхом, — писав 

Дж. Ст. Міль, — одні — прямо, деякі ж — не прямо, а за допомоги інших 

іс тин. Перші становлять зміст інтуїції, або свідомості; останні суть резуль-

тат виведення… Все, що ми можемо знати, має відноситись або до того, або 

до іншого класу істин, — або до числа безпосередніх даних свідомості, або 

до числа висновків із цих останніх» [Милль, 1899: с. 4]. І хоча сумнівно, чи 

справді відносяться такі вирази, як «Дід Мороз» або «Тарас Бульба», до чо-

гось взагалі, можна бути певним, що вони, зрештою, припускають якесь 

віднесення: до Діда Мороза і Тараса Бульби відповідно. Вони, таким чи-

ном, розглядувані як власні імена для даних цілей, а саме — для називання, 

за виразом Міля (що, на його думку, входить до змісту логіки як науки по-

ряд із визначенням і класифікацією). 
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Вважають, що відношення «ім’я — позначена річ» є найпростішим се-

мантичним відношенням, навколо якого розвиваються чи то філософ-

ські, чи то логіко-семантичні міркування. Існує чимало теорій, що сто-

суються засобів, за допомоги яких власні імена вказують. Розгляньмо — 

слідом за М. Реймер — три найвідоміші теорії: дескриптивні, каузальні й 

так звані «гібридні» теорії, що містять елементи дескриптивних і каузаль-

них теорій. 

Дескриптивні теорії, 
або Референція і проблеми існування
«Згідно з дескриптивною теорією, власне ім'я, як 

його вживає той, хто говорить, відноситься через дескриптивний зміст, 

асоційований (тим, хто говорить) із цим ім'ям. Цей дескриптивний зміст 

мислиться як такий, що визначає референт імені єдиним чином. Таким 

чином, коли той, хто говорить, вживає ім'я “N” і йому вдається вказати на 

конкретний об'єкт або індивіда х, то це відбувається завдяки тому, що він 

думає про “N” як про (єдине) F, і х насправді є (єдине) F» (див. [Reimer, 

2009]). Але в аналізі референції слід розрізняти вживання визначеної і 

невизначеної дескрипцій та їхні ролі у реченні.

Проблема відношення імені до об'єкта, референтність суб'єкта (прин-

цип предметності, що спирається на передумову існування) становить одну 

з умов істиннісної оцінки судження. Якщо ім'я, що представляє об'єкт, не є 

співвіднесеним із жодним предметом дійсності, судження виноситься ні 

про що і в принципі не може бути істинним. Детальне викладення усіх імп-

лікацій цієї проблеми зроблено Н. Арутюновою (див.: [Арутюнова, 2002]). 

Розгляньмо основні положення цієї роботи.

Б. Расел, ідеї якого увійшли до основ сучасної теорії референції, чітко 

розмежував власні імена й дескрипції і привернув увагу логіків до визна-

чених дескрипцій. Визначені дескрипції відрізняються від невизначених 

лише імплікацією одиничності референта. Пізніше дослідники виявили, 

що вирізнена Раселом категорія визначених дескрипцій є семантично нео-

днорідною. У логіці стали розрізняти референтне, атрибутивне і гіпоте-

тичне вживання визначених дескрипцій. 

У разі референтного вживання дескрипція відноситься до предмета, 

відомого співбесідникам. У разі атрибутивного — дескрипція відноситься 

до невідомого об'єкта, існування й одиничність якого імпліковано якоюсь 

подією. Хоча атрибутивне і референтне вживання визначеної дескрипції 

спираються на пресупозицію існування предмета чи особи, що відповідає 

даній дескрипції, причини, що викликають ці пресупозиції до життя, є 

різними. Наприклад, при референтному вживанні існує презумпція, що 

предмет, про який ідеться і який є відомим співбесідникам, наділений да-
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ною властивістю. При атрибутивному вживанні є презумпція виконаності 

акту, що імплікує існування предмета (особи), про який повідомляють. 

Іншими словами, можна було б стверджувати, що у разі референтного 

вживання визначених дескрипцій думка того, хто говорить, рухається від 

предмета до його опису, а в разі атрибутивного –від ознак (опису) до пред-

мета. При референтному вживанні не передбачається наявність семантич-

ного зв'язку між значенням ідентифікувальної дескрипції і значенням само-

го повідомлення, тобто предиката речення. Ідентифікувальна ознака є ніби 

випадковою щодо предиката. Її вибирають із причин, які не залежать від 

вибору предиката. У разі атрибутивного вживання визначеної дескрипції 

семантичний зв'язок існує: предикат, як правило, стимульований тією ж по-

дією, що дала привід для вибору ідентифікувальної дескрипції. (Мається 

на увазі предмет (особа) не в усій сукупності його (її) властивостей, а ли-

ше у вирізненому дескрипцією аспекті). 

Що стосується гіпотетичної референції, яку іноді виокремлюють в 

особливий тип, то її рефрентність залежить від здійснення умов, що міс-

тяться в реченні. Наприклад: «Якщо у королівській сім'ї народяться два 

сини, то старший син успадкує трон». Тут є умова (або, навіть дві умови): 

якщо народяться два сини; один із них буде старшим. У логіці іноді говорять 

про здатність деяких предикатів створювати «інші світи», тобто встанов-

лювати деяку уявну предметну царину. Ім'я, введене таким предикатом, 

можна в подальшому тексті вживати референтно. Важливо зазначити, що 

вирізнення предикатів, що фіксують царину прикладання імен, є істотним 

для розуміння закономірностей утворення мовлення. 

Набагато складнішою виявилася логічна інтерпретація невизначених 

дескрипцій. В екзистенційній версії невизначена дескрипція є позбавле-

ною референції, тобто не є співвіднесеною із предметною цариною. 

Прагматичний погляд на невизначені дескрипції зводиться до вказування 

на те, що так звана категорія невизначеності сиґналізує про різницю в обі-

знаності співбесідників: удаючись до невизначеної дескрипції, той, хто го-

ворить, дає зрозуміти, що він має на увазі певний предмет, не відомий, од-

нак, адресатові, через що той не має ототожнювати його з жодним відомим 

або раніше згадуваним предметом. Такий підхід можна знайти, наприклад, 

у працях І. Белерт [Bellert, 1970: p. 20], що для них є характерним залучення 

до логічної інтерпретації речення прагматичного аспекту мовленнєвого 

акту, зокрема наміру того, хто говорить. Заперечуючи проти опису неви-

значених дескрипцій за допомоги оператора існування і відмовляючись від 

нього в аналізі невизначених дескрипцій, І. Белерт уводить за аналогією з 

ним оператор референції (Ref), який записується як (Ref x) φ (x). Цю фор-

мулу належить читати таким чином: «той предмет, який має на увазі той, 

хто говорить, промовляючи дану невизначену дескрипцію, і до якого від-
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носиться властивість φ». Арґумент, виражений невизначеною дескрипці-

єю, дістає одиничне визначення тільки через указування на намір того, хто 

говорить. Це визначення, так само як і оператор існування, перебуває поза 

межами повідомлення.

І. Белерт завважує, що необхідною умовою вживання невизначеної де-

скрипції, що має одиничну референцію, є переконання того, хто говорить, 

що його повідомлення стосується тільки одного предмета і що цей предмет 

має властивість φ. Намір того, хто говорить, віднести дескрипцію тільки до 

одного конкретного предмета, Белерт вважає імпліцитною «функцією оди-

ниці» (unit function) і позначає символом Rt (предмет, що його має на увазі 

той, хто говорить у момент t). На мою думку, заміна операторів, що її вчиняє 

Белерт, є не просто технічною витівкою, а тим засобом, що створює мож-

ливість для розширення онтологічного підґрунтя теорії референції, й від-

криває перспективу подальших досліджень у галузі онтології семантики.

Референція і проблема тотожності
Перейдемо до аспекту референції, пов'язаного з 

аксіомою ідентичності (тотожності), формульованою таким чином: якщо 

предикат є істинний стосовно даного предмета, він істинний стосовно 

всього, що є тотожним даному предметові, незалежно від того, яким іме-

нем він позначений. Наведене твердження слугує підґрунтям для закону 

взаємозамінюваності тотожних величин, відомого як принцип Ляйбніца. 

Згідно з цим законом, «тотожними є ті величини, які можуть заміняти одна 

одну без зміни істиннісного значення речення».

Поза тим увагу було звернено саме на те, що заміна одного імені пред-

мета іншим іменем того самого предмета далеко не в усіх контекстах 

проходить безслідно для змісту речення. «У сучасній літературі, — пише 

С. Крип ке, — підкреслюють випадковий характер цілої низки стверджень 

тотожності» [Kripke, 1982: p. 349]. Повернімося до вже наведеного прикла-

ду розрізнення смислу і значення у дещо іншому формулюванні Ґ. Фреґе, 

який привернув увагу до тих випадків, коли взаємозаміна імен одного дено-

тату істотно відбивається на змісті й істиннісному значенні висловлювань. 

Шукаючи вихід із парадоксу, що в ньому рівність а = b є настільки ж 

істинною, як і а = а, але відмінною за інформативним і пізнавальним зміс-

том, Ґ. Фреґе формулює положення, згідно з яким мовні знаки, семантич-

на структура яких складається зі смислу і референції (Sinn und Bedeutung), 

можуть збігатися за референцією (тобто відноситись до того самого пред-

мета) і розрізнятися за смислом (значенням). «Венера є Ранкова зірка» іс-

тинне, тому що обидва імені збігаються за референцією, але ця пропозиція 

відмінна за змістом від речення «Венера є Венера», оскільки, маючи той 

самий референт, Венера  і Ранкова зірка — відмінні за змістом.
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Якщо сполучення Ранкова зірка вжито як власне ім'я, тоді його смисл 

не є суттєвим для значення речення тотожності, інформативність якого 

створюється не смислами термів, а констатацією факту ідентичності об'єк-

тів. Якщо ж сполучення Ранкова зірка вжито лише для вказування на те, що 

Венера з'являється на небосхилі у ранкові часи, то наведене речення не ви-

ражає відношення тотожності.

Пізніше царина, в якій неможливі взаємозаміни ідентичних імен, 

стала предметом спеціального вивчення й набула чіткіших контурів. Го лов-

на заслуга в цьому належить В.О. Квайнові, який здійснив систематичне 

обстеження так званих непрямих, і ширше — інтенсіональних, контекстів.

Проблема співвіднесення смислу і референції посідає істотне місце у 

логіко-філософській концепції Я. Хінтикки. Перегляд з боку Хінтикки 

кла сичного розрізнення «смислу» і «значення», можливості здійснення 

«ін дивідуалізації без референції» і «референції без індивідуалізації» у 

принципі вичерпує дискусії щодо теорії референції в логіці. Утім, варто 

проглянути деякі деталі цього підходу.

Я. Хінтикка розвинув докладну арґументацію на користь референцій-

ного підходу до проблеми значення і смислу. З його точки зору, особлива 

теорія смислу («значення»), на відміну від теорії референції, не потрібна 

остільки, оскільки всі проблеми, що викликали до життя поділ на «Sinn» і 

«Bedeutung», у сучасній логічній семантиці (як реляційній, так і околиш-

ній) розв’язують на основі ідеї референції. Осереддям усіх проблем під-

становки у неекстенсіональних контекстах є проблема ототожнення інди-

відів (проблему ототожнення предикатів Хінтикка вважає похідною від 

першої). Оскільки «Джон знає, що а=а» і «Джон знає, що а = b» не є одне й 

те саме, навіть якщо «а = b», Ґ. Фреґе, за виразом Хінтикки, здійснив «по-

шук якихось незвичних індивідів, призначених на роль таких термінів, що 

змогли би відновити підстановлюваність тотожності» [Хинтикка, 1980: 

с. 98]. Ця проблема дістає розв’язання за допомоги семантичної техніки 

«індивідуалізувальних функцій» по можливих світах, і особлива теорія 

«інтенсіональних об`єктів» (перетворення смислу на денотат) виявляється, 

на думку Я. Хінтикки, непотрібною.

Хінтикка приймає, що у міркуваннях можуть зустрічатися «позалогіч-

ні тотожності», що для них В. Квайн відводить «теорію смислу» (а не дено-

тації, референції) і відповідну теорію синонімії. Як наполягає Хінтикка, 

«хоч би які позалогічні тотожності зустрічалися у нашому міркуванні, ос-

новним засобом їх виявлення мають бути не визначення термінів, а задо-

вільна семантична теорія термінів, що створюють такі синонімії» [Хин-

тикка, 1980: с. 71]. 

У зв`язку з цим він і розглядає контексти із пропозиційними установ-

ками типу «x вважає, що...», «x вірить, що...». Використовується β — опера-
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тор ( βa  (x = b) — “а вірить, що х є b”).  Серед очікуваних станів справ 

виокремлюються сумісні з тим, у що вірить а; це — те саме, що й аль тер-

нативні можливі світи. Функція означування вирізняє у можливому світі 

індивіда, але у підоператорних виразах — не одного й того самого індивіда 

для даного терміна у кожному можливому світі, причому не обов`язково у 

кожному. Аналогічно для предикатів, — оскільки «зелений» є ім`ям усіх ін-

дивідів, зелених у даному світі. Таким чином, функція означування ϕ є 

функцією не тільки від індивіда, а й від світу: якщо у світі H a = b, то ϕ (a, 

H) = ϕ (b, H). Отже, якщо у дійсному світі a = b, то це не ґарантує, що у 

кожному альтернативному можливому світі ϕ (a, H) = ϕ (b, H), а отже, ви-

мога взаємозамінюваності тотожного не порушується.

Хінтикка висуває додатковий арґумент на користь денотації (рефе-

ренції): істиннісне значення залежить у підсумку не від смислу виразу, а від 

стану справ у світі, тобто від референта (денотата).

Це, однак, не означає, що референція є просте «навішування ярлика», 

іменування предметів і властивостей. Новизна ситуації, на думку Хінтикки, 

полягає в тому, що референція синґулярного терміна залежить від того на-

прямку, яким піде розвиток подій. «Це дає нам змогу оцінити заперечення, 

яке, ймовірно, вже спадало вам на думку, коли ви почули, що для першо-

порядкових мов теорія значення збігається з теорією референції. Адже зна-

чення синґулярного терміна, хотілося б вам заперечити, — звертається Хін-

тикка до уявного опонента, — визначається не стільки випадково належ-

ним йому референтом, скільки способом визначення цього референта. 

Однак ця різниця стає істотною лише тоді, коли для визначення референта 

нам доводиться розглядати більш ніж одну можливість, залежно від обста-

вин... Ця залежність якраз і виражається за допомоги ϕа. (Ця функція, можна 

сказати, і є значенням терміна а). Тому ваше заперечення було цілком за-

конним. Однак воно не свідчить про те, що теорія пер шо порядкових мов 

вимагає чогось більшого, ніж референтів його термінів. Во но, радше, по-

казує, що для уточнення розуміння значення термінів як способу визна-

чення його(значення чи їх термінів?) референта слід враховувати можли-

вість і характер зміни цього референта від світу до світу і, таким чином, 

вийти за рамки першопорядкових мов» [Хинтикка, 1980: с. 77]. 

Особливу увагу Хінтикка приділяє питанню про те, чи не порушує кван-

тифікація по можливих світах і по функціях індивідуації вимоги В. Квай-

на: «існувати — значить бути значенням зв`язаної змінної». Насправді, по-

заяк ми говоримо про можливі світи «все» і «існує», то можливі світи вхо-

дять до онтології нашої теорії, що суперечить вимогам номіналізму. Щоб 

не допускати цього, Хінтикка тлумачить критерій Квайна у більш слабкому 

смислі. «Безумовно, у якомусь сенсі ми зобов`язані допускати будь-які сут-

ності, по яких здійснюється квантифікація. У цьому Квайн, певно, цілком 
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правий. Однак незрозуміло, чому це є критерієм онтологічних припущень? 

Наскільки я розумію, наша онтологія включає в себе все, що ми вважаємо 

таким, що існує в навколишньому світі. Це є щось на зразок опису змісту 

Всесвіту довкола нас. Але такий опис має сенс лише у деякому конкретно-

му можливому світі. Тому квайнівський критерій можна розглядати як 

критерій онтологічних припущень лише у тому випадку, коли квантифіка-

ція, про яку в ньому йдеться, являє собою квантифікацію по сутностях, що 

належать якомусь одному конкретному світові. Можливо, що “бути” озна-

чає “бути значенням зв`язаної змінної”. Але “існувати” в онтологічно по-

вноцінному смислі, тобто бути частиною змісту світу, означає “бути зна-

ченням змінної особливого роду”, а саме такої змінної, усі значення якої 

належать одному й тому самому можливому світові. Як ми бачимо, поняття 

можливого світу допомагає істотно уточнити поняття онтологічного при-

пущення, обмежуючи при цьому сферу прикладення квайнівського крите-

рію» [Хинтикка, 1980: с. 79—80]. (Повністю визнаючи значущість та істот-

ний характер Хінтиккових уточнень, що стосуються Квайнового форму-

лювання критерію існування, все-таки вважаю за необхідне відзначити 

принципову новизну й ориґінальність цього критерію Квайна, без якого 

жодні уточнення були б неможливі.) Хінтикка вважає, що не всі зв`язані 

змінні свідчать про належність їхніх значень до онтології світу; деякі з них 

свідчать про онтологічні припущення, а саме такими є змінні, що пробіга-

ють по можливих світах. Про можливий світ можна сказати: «існує такий 

можливий світ, що...», однак це постулює не наявність можливих світів у 

нашій онтології, а наявність онтологічних припущень. Ті квантифіковані 

змінні, які пробігають по одному й тому самому можливому світові, дійсно 

належать до онтології у квайнівському смислі.

Щоб пояснити свою думку, Я. Хінтикка згадує про Квайнове роз різ-

нен ня онтології й ідеології. Він трохи видозмінює цей підхід, «щоб ним 

можна було користуватися у нашому аналізі», і тоді онтологію, за Хінтик-

кою, утво рюють сутності, «які ми зобов`язані допустити, оскільки вони іс-

нують у дійсному світі або у якому-небудь іншому можливому світі», ідео-

логію — сутності, які ми припускаємо «оскільки вони є невіддільними від 

нашого способу поняттєвого освоєння світу і є частиною нашої концеп-

туальної системи» [Хинтикка, 1980: с. 80]. Можливо, у цьому й полягає 

роль референції в логіці — бути механізмом реалізації онтологічних при-

пущень.

Таким чином, немає принципово двох сфер або типів дослідження 

світу, один із яких пов`язаний з референцією, інший — зі смислом і розу-

мінням: «Тому розрізнення “ідеології” і онтології, що його проводить 

Квайн, більш не передбачає двох різних типів дослідження світу або двох 

різних видів сутностей, що існують в одному Всесвіті. Тепер воно, рад ше, 
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означає розрізнення об`єктів референції і деяких аспектів нашого власно-

го здійснення референції. Тут ми, мабуть, уперше намацуємо реальний 

ґрунт, на якому виростає прийняте багатьма розрізнення між теорією ре-

ференції і теорією значення» [Хинтикка, 1980: с. 80].

Філософія Хінтикки витлумачує цю обставину як неможливість від-

ділити наше знання про світ від нашого знання про власний поняттєвий 

апарат. 

Дискусії з проблеми референції у семантиках, що базуються на інди-

відах, їхніх властивостях і відношеннях, також показали, що проблема 

«референційної прозорості» імен індивідів містить такі самі труднощі, як і 

відповідна проблема для імен ситуацій (фактів). Вже у рамках класичного 

номіналізму, що спирається на відношення «реальна річ — її власне ім'я», 

ненадійність процедури вирізнення «реальних речей» випливала з визна-

ння того факту, що виокремлення об'єктів з універсуму — похідна від ці-

лісної мовної системи. Сучасні представники «ідеології екстенсіоналізму» 

виходять не з власного імені, а з іншої категорії «надійних імен», про які 

вже йшлося («тверді десиґнатори» С. Крипке, «терміни природного виду» 

Г. Патнема). Неясним залишається питання, які засоби забезпечують їхню 

сталість та індивідуацію. 

Обґрунтування «простого» відношення іменування переноситься до 

царини поки відсутніх семантичних теорій розуміння, придатних для мов 

різного типу. Теорія референції спирається, таким чином, на хитке підґрун-

тя. Хоча ми можемо з більшою упевненістю формулювати семантичний 

трикутник як «ім’я — смисл — референт», вважаючи, що такий його вигляд 

більше відповідає задумові Фреґе.

Узагальнення теорії смислу і референції Ґ. Фреґе у поєднанні з теорією 

Л. Вітґенштайна і теорією мовленнєвих актів запропонував М. Даміт. Воно 

добре демонструє взаємодоповнюваність теорії смислу і теорії референ ції. 

М. Даміт повертається до теорії смислу Ґ. Фреґе у серії публікацій, голов-

ні з яких вийшли друком 1977 року [Dummett, 1977a, b]. Даміт прагне вдо-

сконалити визначення смислу, уґрунтоване на умовах істинності речення, 

піддаючи критиці його «платоністські» версії. Прийняття концепції смис-

лу як умови істинності, з його точки зору, рівнозначне прийняттю концеп-

ції Л. Вітґенштайна «про значення як уживання». Вся трудність, за М. Да-

мі том, полягає в тому, щоб визначити, якими саме є умови істинності ре-

чень і якими є умови їх уживання. Там, де умови істинності можуть бути 

задані явним чином, теорія істинності може бути сформульованою в екс-

тенсійних термінах, і теорія смислу тут збігається з теорією референції. Ця 

частина мови утворює певне ядро, описуване за допомоги логіки. До нього 

входять речення, істинні аналітично, і речення, які можна верифікувати. 

Оскільки не кожне речення цього класу є актуально верифікованим і, зна-
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чить, не обов'язковим є закон виключеного третього, це ядро описується 

інтуїціоністською логікою. Навколо цього ядра розташовується шар мови, 

у якому досліджують умови використання речень у різних ситуаціях. Від-

повідно побудована і теорія смислу. «Ядром теорії є теорія істинності, 

тобто індуктивне визначення умов істинності речення мови. Це ядро кра-

ще було б назвати “теорією референції”, тому що поряд з її теоремами, 

що формулюють умови, за яких дане речення або вимовляння його даною 

людиною у даний час істинне, аксіоми, що управляють індивідуальними 

словами, визначають референції відповідного роду для цих слів. Теорію 

референції оточує оболонка, що утворює теорію смислу: вона встановлює, 

у чому мають полягати знання того, хто говорить про будь-яку частину 

теорії референції, шляхом співвіднесення специфічних практичних здат-

ностей того, хто говорить, з деякими реченнями теорії» [Dummett, 1977a: 

p. 74]. Нарешті, третій шар мови містить недекларативні речення — запи-

тання, команди тощо. Йому відповідає третя частина теорії смислу, що 

ґрунтується на розробленому Фреґе понятті сили речення.

Звичайно, описані підходи не вичерпують всього розмаїття поглядів на 

проблему референції. Підбиваючи підсумки, можна визначити основні 

можливі типи підходів до теорії референції, базуючись на прийнятих у цих 

підходах критеріях референтності: на основі теорії смислу, на основі тео рії 

істинності та на основі теорії висловлювання. Уявляти собі, за яких умов 

висловлювання є істинним, відповідає певному фраґменту дійсності й несе 

певний смисл, означає мислити мову під кутом зору теорії розуміння, весь 

час розбудовуваної нами. 
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