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Наталія 
Вяткіна

«Мене хвилює не предмет як такий —

 між предметом, що хвилює мене у світі,

 і мною, лежить величезна область пророблення»

М.К. Мамардашвіли 

«Лекції про Пруста»

Коли ви вказуєте на щось демонстративно, явно, 

що визначає референцію (вказування, посилання 

на, відсилання до) — ваша демонстрація чи ваша 

інтенція? Є речення (вираз, судження, вислов-

лення), його смисл (зміст), значення (предмет, 

об’єкт, стан справ). Припустімо, референція вка-

зує на (відносить до) речення з його значенням. 

Яким є механізм референціювання? (Огляд осно-

вних концепцій референції див.: [Вяткіна, 2010]).

Мабуть, з того часу, як виник аналіз абстрак-

тного мислення, точніше, як пише Апель, — «апрі-

орне стало темою мислення», виникла і проблема 

референції, того, як і з чим співвідноситься мис-

лення і як це відбувається. З одного боку, вивчати 

референцію означає вивчати цей механізм співвід-

несення, пов’язаний, якщо вдатися до мови фено-

менологів, зі «спрямованістю судження на суще», 

його різноманітні види, і конструювати такі меха-

нізми (див.: [Апель, 2001]). Хоча референція, беру-

чи участь у формуванні значень, все ж таки має 

стосунок не до суті речей, а до «форм буття сущо-

го» (якщо йдеться про філософію — за уточненням 

Апеля), до відношення між річчю і іменем, як у не-

дескриптивному його розумінні у дусі Міла, До не ла-

на і Крипке, так і  в дескриптивному розумінні — 
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Фреґе, Расела, Вітґенштайна і Серля. У будь-якому випадку, хоч би яке 

трактування імен ми приймали, ми залишаємось із купою запитань. Одне 

з них — метафізичне: що зв’язує імена із їхніми референтами і як, — яким 

чином ім’я вказує на сутність (або відсилає до сутності)? Друге запитан-

ня — семантичне: яким є внесок імен до значення речень [Abbott, 2010]? 

З іншого боку, у мові дається презентація світу, тематично, структурно, 

предметно. Ось це «дається» має стосунок до референції. Референція оз-

начає можливість «бути об’єктом» чи «можливість бути об’єктом» — і це 

дві різні характеристики. За виразом М. Мамардашвілі, «наші ставлення 

до світу часто виступають на рівні деякої внутрішньої бесіди зі світом, що 

нагадує з’ясування стосунків» [Мамардашвілі, 1995: с. 172]. Референція, 

мабуть, і є таке двостороннє відношення.

Референція має стосунок до розуміння, точніше — до умов розумін-

ня. Йдеться про символічне вказування, пояснення, про образ знання як ре-

мінісценції, про істину як таку, що вже існує до й під час становлення знан-

ня (Мамардашвілі) й до «променя уваги» (Гусерль). Ця думка перегуку-

ється з тлумаченням референтного уживання дескрипцій у Н. Арутюнової 

[Арутюнова, 2002[. Звідси виводиться розрізнення референції в операціях 

із готовим знанням і з «неготовим», тобто з таким, що референт його не 

визначений. Хоча, мабуть, ми знову прийдемо до того, що вже відомо 

(«комусь», як у Мамардашвілі), але поки що цього не знаємо. 

Перш ніж звернутися до семантичних проблем референції, ми роз-

різнимо, як це робиться у більшості сучасних досліджень, Фреґеву «чис-

ту» референцію і пряму референцію. Теорія прямої референції насправді 

є результатом своєрідної опозиції до того, що взагалі вважається фре-

ґевською парадигмою, згідно з якою референція опосередкована й мож ли-

ва тільки за допомоги смислу. З так званої наївної точки зору, референ ція 

виглядає як відношення між виразом і сутністю, опосередковане понят тям 

чи ідеєю або комплексом понять та ідей. Фреґе, сказати б, модифікував 

наївну картину, розташувавши між словом і сутністю, якої воно стосуєть-

ся, смисл, тобто об’єктивоване поняття чи ідею, позбавлену психологіч-

ного відтінку. Критики цієї парадигми зверталися до власних імен, тер-

мі нів природних видів та речовин, зі згадуванням термінів кольо рів. 

«Нині ніхто не сумнівається, що ранні праці Донелана, Каплана, Крипке 

й Патнема 1070-х років заснували нову парадигму сучасної філо софії мови: 

референція, засобами принаймні деяких синґулярних термі нів, власних 

імен та індексикалів, є прямою. Хоча ця ідея має інтуїтивну ясність й ін-

туїтивну силу — прямо референційні  терміни відносяться до референтів, 

як ярлики — до об’єктів, що вони їх маркують; не існує жодної домов-

леності стосовно того, що насправді оз начає для референції бути прямою. 

Це, істотною мірою, не стільки тому, що можуть бути артикульовані 
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принаймні дві інтерпретації прямоти цьо го відношения мова—світ, 

скільки тому, що ці інтерпретації, ймовірно, сто суються різних лін-

ґвістичних об’єктів. Згідно з однією інтерпретацією, індексикали, так само 

як власні імена, прямо відносяться до своїх рефе рентів, тоді як згідно з 

другою — тільки власні імена є прямо референ ційними виразами» [Na-

po li, 1995: с. 321].

Теорію прямої референції більшість дослідників розуміють таким 

чином, що індексикали вносять у пропозицію тільки референти самі по 

собі, і не вносять жодного проміжного комплексу, що є підставою для са-

мої назви «теорія прямої референції». Д. Каплан, як відомо, є відповідаль-

ним  за введення самого терміна «пряма референція». Він вважає, що чисті 

індексикали («Я», «тут», «зараз», «учора») та демонстративи («той», «ти») є 

прототипами прямої референції. Коротко розгляньмо у зв’язку з цим за 

результатами лінґвістичних досліджень [Новожилова 2008] два поняття, 

що мають стосунок до прямої референції, — «дейксис» і «анафора». Дей-

ксис (гр. — указування) визначається як спосіб референції, за якого вка-

зівні елементи мови, а саме еґоцентричні (за виразом Б. Расела) його еле-

менти відсилають до реальних об’єктів і ситуацій. Очевидно, що індекси-

кали Каплана є дейктиками. К. Бюлер, австрійський психолог і лінґвіст, 

описує дейктичну систему мови у вигляді вказівного поля, що його центр 

утворюють слова «я», «тут», «зараз». Сам мовець, час і місце комунікації 

визначають вибір відповідних дейктичних слів. К. Бюлер також виділяє 

три основні типи дейксису, або способи «мовного указування»: 1) нао-

чний дейксис, 2) дейксис до уявного та 3) анафоричний дейксис, або ана-

фора. Наочний дейксис можливий у звичайній комунікативній розмовній 

ситуації, коли перед співбесідниками безпосередньо знаходяться одні й ті 

самі предмети реальної дійсності, про які йдеться. Дейксис до уявного 

пов’язаний із мовленнєвим указуванням у спогадах, фантазіях, художніх 

творах. Що стосується анафоричного дейксису, то вказування здійснюєть-

ся не на об’єкти реальної дійсності, а на «ті чи інші позиції у мовленнєвій 

структурі», тож «контекст мови, що формується, сам підвищується до 

ранґу вказівного поля» [Бюлер, 2000: с.113] (цит за: [Новожилова, 2008]). 

К. Бюлер вважає анафору одним із типів дейксису, зважаючи на загальну 

природу вказування. Важливим моментом є те, що індоєвропейські мови 

використовують для посилань у разі анафори переважно ті самі слова, що й 

для указування при наочному дейксисі [Бюлер 2000, Новожилова 2008].

Між тим у лінґвістиці немає єдності у тлумаченні дейксису та ана-

фори. Анафору відносять до сфери референції, але не до сфери дейксису.  

Х. Фатер розмежовує анафору і катафору як пост- и перед-указування і 

вважає ці способи указування недейктичними, тому що у разі цих спосо-

бів відбувається відсилання не до тексту як складової комунікативної 
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ситуації, а до будь-якого референта поза текстом. В основі протистав-

ления дейксису й анафори традиційно лежить те, як локалізується рефе-

рент. Під лінґвістичним кутом зору референт може мати два місця існу-

вання: у мовленні або поза мовленням. Так утворюються два типи рефе-

ренції — текстова і нетекстова, що важливо у певних типах і контекстах 

досліджень референції [Новожилова, 2008]. 

Огляд лінґвістичних теорій дає нам підстави позначити низку важ-

ливих механізмів функціювання референції, без яких опис референції 

був би суттєво неповним. Ще одним із таких механізмів є механізм від-

силання до антецедента, як члена анафоричного відношення. Йдеться про 

так звану деференцію, яку не можна обминути у даному огляді; в останнє 

десятиліття її активно розробляють в аналітичній філософії, особливо у 

зв’язку зі створенням новітніх пошукових комп’ютерних систем. Здається, 

що Г. Патнем першим визначив контекст цього явища та його схему. Згід-

но з Патнемом, переконаним екстерналістом, значення та референція 

залежать від актів кооперації між користувачами мови. Тобто в кожній 

лінґвістичній спільноті має місце лінґвістичний поділ праці, що, звичай-

но, передбачає нелінґвістичний поділ праці: «…кожний, для кого з будь-

якої причини важливим є золото, має опанувати слово “золото”; але він 

зов сім не зобов’язаний опанувати метод розпізнавання золота. У цьому він 

може покластися на особливий підклас носіїв мови. Ознаки, які зазвичай 

пов’язують із загальним ім’ям, тобто необхідні й достатні умови для вклю-

чення об’єкта до екстенсіоналу імені, способи розпізнавання його вхо-

дження до екстенсіоналу (“критерії”) і т. д., — все це є відомим лінґвістич-

ній спільноті, розглядуваній як колективне тіло; але цьому колективному 

тілові властивий поділ “праці” на види, пов’язані зі знанням і викорис-

танням різних аспектів “значення” слова (наприклад, “золото”)» [Патнэм, 

1999: с. 179—180]. Деференцію (defer англ.— зважати (на чиюсь думку), по-

кладатись (на будь-кого)) утворює звернення («погляд назад», за Бю-

лером) до експертної думки, інформації з приводу конструкцій або тер-

мінів природних видів й не тільки. Інколи те, чого ми шукаємо, потребує 

доброї вербальної дефініції або навіть є нею. Експерти є членами суспіль-

ства, вони професійно знаються на критеріях застосування. Експертні 

статті включають до текстів довідників та енциклопедій, що ними користу-

ються вчені, юристи, копірайтери для своїх цілей. Виникає лише запи-

тання, чи є кінець у цього ланцюжка деференції, тобто чи існує якась ек-

спертна думка, що може стати найвичерпнішою, найавторитетнішою? 

Але відповідь на це запитання вже не входить до завдання даної статті.

Раціональна реконструкція теорії під назвою прямої референції при-

водить до розгляду проблем референції з позицій так званих неофреґе-

анської та неораселіанської теорій.
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Якщо виходити з того, що головними компонентами математичної 

філософії Ґ. Фреґе є платонізм і логіцизм, які дотримуються тої думки, 

що математика становить основний зміст знання про такі, що існують не-

залежно, об’єкти, і це знання можна отримати на підставі загальних зако-

нів логіки та відповідних визначень, тоді принципова відмінність нео-

ф реґеанства від поглядів Фреґе полягає в оптимістичнішому варіанті 

контекстуального пояснення фундаментальных понять арифметики, що 

їх Фреґе дослідив і відхилив. Виходячи з цього, неофреґеанство пропонує 

відповіді на шерег найважливіших онтологічних та епістемологічних 

питань у філософії математики. Так, принаймні, вважають відомі дослід-

ники неофреґеанізму Боб Гейл і Криспін Райт [Hale, Wright, 2001]. Але 

не офреґеанство, так само як і неораселіанство, виявляється у досліджен-

нях, що виходять за рамки філософії математики і слугують інструментом 

розрізнення понять і концептуальних (та контекстуальних) схем, пов’яза-

них із проблемами референції. 

Дослідження Ф. Реканаті з прямої референції, у фокусі яких перебу-

вають проблеми референції та розуміння, презентації референції через зі-

ставлення неофреґеанської й неораселіанської позицій, природа de re ду-

мок та їхнє відношення до семантичних властивостей висловлювань, що 

містять референційні терміни, а також пов’язувана з ними de re комуні-

кація становлять предмет нашого подальшого розгляду. 

Ф. Реканаті не є прибічником спрощеного погляду на теорію прямої 

референції (див.: [Вяткіна, 2010]). Він вважає, що прямо референційні ви-

рази мають значення, відмінні від їхньої референції і що вони пов’язані з 

певним типом концепту чи поняття. Способи презентації — мовної та пси-

хологічної — також беруть участь у формуванні прямої референції. Як-

що термін є референційним, розуміння висловлювання включає визна-

чення референції терміна. У деяких випадках референційний термін вка-

зує, що існує об’єкт такий, що висловлювання істинне, якщо і тільки 

якщо цей об’єкт має певну властивість; він також може вказувати, як цей 

об’єкт може бути визначений. Іншими словами, референційний термін 

включає як частину свого значення, крім вказування на об’єкт, спосіб пре-

зентації референції. Він робить певний об’єкт контекстуально визначу-

ваним.  Але як саме це відбувається, є проблемою; їй присвячене фунда-

ментальне дослідження Ф. Реканаті [Recanati, 1993]. 

Кент Бах, послідовник Ґ. Еванса (так само як Ф. Реканаті) приблизно 

в той самий час у книзі «Думка і референція» звертається до розгляду de re 

думок про конкретних індивідів, відмінних від самих себе. Він схемати-

зує загальну форму de re думки й далі характеризує de re репрезентації й 

відношення, що асоціюються з кожним із трьох типів de re думок: ґрун-

товані на сприйнятті,  ґрунтовані на пам’яті та ґрунтовані на комунікації. 
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Це розрізнення виникає з різниці між ідентифікуванням об’єкта і прос то 

думанням про нього, і стверджується, що ідентичність об’єкта de re думки 

не залежить від чийогось переконання в його ідентичності [Bach, 1994]. 

Реканаті аналізує два з цих трьох типів думок.

На чому ж ґрунтується уявлення про комунікації, що їх розвиває Ф. Ре-

канаті, й у чому полягає проблема?

Виходитимемо з двох базових інтуїцій, що стосуються прямої рефе-

ренції, і двох точок зору, що схоплюють ці інтуїції: неораселівської та 

неофреґевської. Різниця між двома точками зору стосується способу пре-

зентації референції. Перша інтуїція стосується розуміння та необхідної 

ідентифікації референції, друга — істиннісних умов висловлювання G(t), 

що містить референційний термін t. «Перша інтуїція, що підкреслює ре-

ференційну/нереференційну дистинкцію, стосується того, що вважати ро-

зумінням висловлювання, в якому зустрічається референційний вираз. 

Якщо t є референційним терміном, той, хто слухає, не розуміє, що сказано 

висловлюванням G(t), якщо він не може ідентифікувати референцію t. 

Щоб ідентифікувати референцію у релевантному сенсі, треба вийти за ме жі 

дескриптивного змісту референціювального виразу і встановити зв’язок 

референції з певним об’єктом, про який є незалежна інформація. (Цей 

процес є тим, що в Еванса носить назву “ре-ідентифікація”.) Таким чином, 

ви не розумієте, що сказано моїм висловлюванням ”Він — шпигун”, якщо 

ви не виходите за (обмежене) вказування, дане словом «він», і не можете 

відрізнити певну людину, на яку я вказую; подібним чином, ви не розу-

мієте, що говорить висловлювання “Я — француз”, якщо ви знаєте тільки, 

що “Я” вказує на того, хто говорить, без знання того, ким він є. Прямо 

референційні терміни, такі як “він” або “я”, спонукають виходити за зна-

чення речення і знаходити об’єкт у світі, що відповідає дескриптивному 

змістові референціювального виразу. На відміну від цього, референція 

атрибутивно використаної визначеної дескрипції не потребує ідентифі-

кації для того, щоб висловлювання можна було зрозуміти. Якщо навіть 

ми не маємо поняття, хто є мером Парижа, я розумію, що сказано речен-

ням “Мер Парижа має бути зайнятою людиною”. Виражена пропозиція 

є загальною і не містить референції, а містить лише визначений концепт 

або спосіб презентації» [Recanati,  1993: 39]. 

Обидві теорії (неофреґеанська й неораселіанська) вводять референ цію 

до пропозиції, коли термін, про який іде мова, є референційним. Але при 

цьому неофреґеанська теорія підтримує спосіб презентації референ ції (ра-

зом із самою референцією) як складової частини вираженої про позиції, на-

томість неораселіанська теорія виключає спосіб презентації референції як 

частини пропозиції. Неофреґеанство не робить різниці між пропозицією й 

думкою; воно використовує одне-єдине поняття «пропозиції» чи «думки». 
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Неораселіанська теорія наполягає на тому, що виражена пропозиція є син-

ґулярною і не містить способу презентації, а також пропонує розрізняти ви-

ражену пропозицію і коґнітивний зміст висловлювання (думки).

Згідно з другою інтуїцією, спосіб презентації референції не відобра-

жений у істиннісних умовах висловлювання — якщо спосіб презентації, що 

має місце у пропозиції (думці), є «не-дескриптивним», тобто істиннісно-

іррелевантним. Розрізнення між двома підходами дає змогу різним чином 

сполучати їх один з одним. Але є й деякі істотні відмінності. Так, неофре-

ґеанство урівнює зміст і думку; семантичний зміст висловлювання, що 

містить референційні вирази, воно розуміє як de re думку, яку виражає ви-

словлювання. Неораселіанство ж скасовує урівнювання на тій підставі, що 

de re думки є суб’єктивними, на відміну від семантичного змісту; відпо-

відно зміст висловлювання з референційним терміном розглядається як 

синґулярна пропозиція, а не повна думка. Відмінність двох підходів сто-

сується визначення «семантичного змісту» висловлювання, того, що ви-

словлювання виражає і що може бути правильно зрозумілим. 

Разом із тим, поняття семантичного змісту має задовольнити бага-

то вимог, одна з яких — комунікативність. Семантичний зміст висловлю-

вання має бути властивістю того висловлювання, що воно може бути 

визнаним як тим, хто говорить, так і тим, хто слухає, воно також має за-

ли шатися постійним, незмінним у процесі комунікації. Але є ситуації, що 

в них de re думки некомунікативні (некомунікабельні), оскільки міс тять 

суб’єктивні складові. Речення може означати одне й те саме для мовця і для 

слухача; зроблене твердження — пропозиція — також може бути спільним 

для обох, але думки, що їх учасники комуніка ції відповідно асоціюють з ви-

словлюванням того, хто говорить, можуть сильно різнитися за типом. 

Думка, коли висловлювання включає індексикальні вирази, є суб’єктивною 

(зв’язаною з контекстом). Саме  через цю властивість суб’єктивності або 

еґоцентричності de re думки, що асоціюються з висловлюванням у процесі 

комунікації, є нестабільними й мають тенденцію до смислового зсуву. 

Натомість пропозиція об’єктивно має комунікативний характер і не змі-

нюється від людини до людини у процесі спілкування. Це робить нео-

ра селіанське поняття синґулярної пропозиції кращим кандидатом на 

ста тус семантичного змісту, ніж неофреґеанське поняття de re думки. Як 

го ворить Д. Пері, «єдина причина, для чого нам потрібні синґулярні про-

позиції, — це щоб отримати те, що ми хочемо зберегти, коли ми спілкуємо-

ся з тими, хто перебуває у різних контекстах» [Perry, 1988: р. 4].

Незважаючи на переваги неораселіанського підходу, Ф. Реканаті ана-

лізує труднощі розуміння суб’єктивних висловлювань, пов’язаних з 

неофреґевською лінією. Він уводить процедуру інтерпретації з метою 

вибудувати структури спілкування, що усувають нерозуміння. І хоча у 
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сучасній літературі підхід Ф. Реканаті нерідко критикують як такий, що 

надто ускладнює і схематизує референційні відношення, попри те можна 

бути певними, що такі структури знайдуть застосування для аналізу мов-

леннєвої та текстової комунікації, зокрема у вторинних моделювальних 

структурах, подібних до розглядуваних Н. Луманом, які ґрунтуються на 

поняттях самореференції/інореференції, а також для конструювання 

різного роду мовленнєвих ситуацій. 

Як ми знаємо, не існує загальної теорії референції. Для цього є кілька 

причин, одна з яких — постійне змішування семантики з прагматикою, що 

відбувається завдяки двобічній природі референції (як вказування на тек-

стові та позатекстові об’єкти). Хоча це дає підстави думати, що досліджен-

ня референції ще не досягли свого піку. Теорія референції в цілому дає змо-

гу прояснити, як логіка пов’язується з дійсністю, створює можливості для 

розуміння семантичних механізмів об’єктивації смислу. Теорія прямої ре-

ференції дає засоби деталізованого аналізу самого механізму референцію-

вання, інструменти, за допомоги яких будуються наративи різного роду, 

зв’язні тексти; вона аналізує висловлювання про речі та про світ, текстові 

й позатекстові комунікації, вможливлює глибше розуміння механізмів 

функціювання знання.
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