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Аналітична філософія мови 

Теоретики науки зламали чимало списів, спереча-

ючись про те, чи відрізняються принципово соці-

альні та гуманітарні дисципліни від природничих 

наук і якщо так, то чим саме. Серед можливих кан-

дидатів називали специфіку наукової практики, 

певні особливості предмета та, не в останню чергу, 

мову, що нею послуговуються науковці. У цій стат-

ті йтиметься саме про один із важливих аспектів 

проблеми наукової мови.

У першій половині та середині ХХ сторіччя фі-

лософи запекло дискутували про проблему так зва-

них інтенсійних речень, тобто речень «А гадає, що 

р», «А знає, що р» тощо. 1 Проект «єдиної науки», 

прихильники якого вважали, нібито соціальні на-

уки мають наслідувати методи природничих наук, 

залежав значною мірою від того, чи вдасться запро-

понувати формалізовану мову, придатну для всіх 

наук. У такій формалізованій мові будь-яке ре-

чення можна було б звести до низки елементарних 

речень, кожне з яких піддається верифікації. Кож-

не «складене» речення в такому разі було би фун-

к цією від істиннісних значень його елементарних 

речень. Приміром, істинність речення «Жадан 

1 Термін «інтенсійність» у тексті (як і в сучасній філософ-

ській літературі загалом) вживається щодо неекстенсій-

них речень, а термін «інтенційність» — щодо характерис-

тики свідомості чи диспозиції суб’єкта.
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меш кає в Харкові та є ав тором роману “Ворошиловград”» залежить від 

того, чи є істинними елементарні речення «Жадан мешкає в Харкові» та 

«Жадан є автором роману “Ворошиловград”», з яких воно складається. 

Якщо обидва ці речення істинні, істинним є й ціле речення «Жадан мешкає 

в Харкові та є автором роману “Ворошиловград”»; якщо ж бодай одне з них 

є хибним, то й ціле «складене» речення також є хибним.

Не так з інтенсійними реченнями. Розглянемо такий приклад: «Про-

хасько вважає, що Андрухович є автором роману “Ворошиловград”». Яким 

чином істина цього речення залежить від істини речення «Андрухович є 

автором роману “Ворошиловград”»? Жодним: адже є чи не є Андрухович 

автором цього роману, самий факт гадки Прохаська про його авторство від 

цього прямо не залежить. Істинність інтенсійного речення не є функцією іс-

тиннісних значень його елементарних речень.

Розгляньмо інший приклад. Юрій Андрухович, автор роману «Таєм-

ни ця», є тією самою особою, що й батько Софії Андрухович, авторки ро-

ману «Сьомга». Тому в реченні «Сергій Жадан є автором роману “Во ро ши-

ловград”, а Юрій Андрухович є автором роману “Таємниця”» ми можемо 

спокійно замінити другу частину на еквівалентну їй, і істинність усього ре-

чення від цього не зміниться: «Сергій Жадан є автором роману “Во ро ши-

ловград”, а батько авторки роману “Сьомга” є автором роману “Таємниця”». 

Такий контекст, де елементарне речення можна замінити на еквівалентне 

йому без зміни істиннісного значення цілого речення, називають екстен-

сійним контекстом. А тепер припустімо: Тарас Прохасько не знає про те, 

що донька Юрія Андруховича Софія є авторкою роману «Сьомга», хоча 

знає про те, що сам Юрій Андрухович є автором роману «Таємниця». Тоді 

істинним є речення «Тарас Прохасько знає, що Юрій Андрухович є авто-

ром роману “Таємниця”», але хибним є речення «Тарас Прохасько знає, 

що батько авторки роману “Сьомга”» є автором роману «Таємниця», хоча 

речення «Юрій Андрухович є автором роману “Таємниця”» і «Батько ав-

торки роману “Сьомга” є автором роману “Таємниця”» цілком еквівалент-

ні, бо йдеться про ту саму особу. Проблема лиш у тому, що Тарас Прохасько 

про це не знає. Такі контексти, в яких елементарне речення не можна за-

мінити на еквівалентне йому речення без зміни істиннісного значення 

цілого речення, називають інтенсійними контекстами.

Озброївшись цим поняттєвим інструментарієм, перейдемо до розгляду 

самої дискусії про інтенсійні речення та спробуємо зайняти в ній недво-

значну позицію.

Поштовх суперечці дали насамперед кілька тез «Логіко-філософсько го 

трактату» Вітґенштайна, які надзвичайно складно піддаються інтер претації 

[Wittgenstein, 1984: S. 7—86]. Вже тому можна сказати, що роль Вітґенштайна 

тут полягає радше у формулюванні проблеми, ніж у послідовній пропозиції 
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щодо її розв’язання. Показово, що Ерик Штеніус у своєму коментарі до 

«Трактату» взагалі не приділяє уваги проблемі інтен  сійних речень [Stenius, 

1960], а Макс Блек називає вітґенштайнівський аналіз таких речень «не 

більше як натяком, що створює власні утруднення» [Black, 1964: p. 299].

Для подальшого розгляду процитуємо тезу, в якій Вітґенштайн подає 

свою інтерпретацію інтенсійних речень: «Але зрозуміло, що “А гадає, що 

р”, “А думає р”, “А каже р” мають форму “’р’ каже р”: і тут ідеться не про уз-

годження факту і предмета, а про узгодження фактів через узгодження їхніх 

предметів» [Wittgenstein, 1984: S. 7].

Макс Блек тлумачить цю тезу так: речення «А каже р» можна записа-

ти як кон’юнкцію «А стверджує S. S каже р» [Black, 1964: p. 300], де А — 

це суб’єкт твердження, S — речення, яке він стверджує, р — стан справ, 

позначений реченням S. Тобто друге речення в кон’юнкції можна записати 

як «”р” означає р».

Згідно з тезою Вітґенштайна, речення лише показує (але не «каже») 

свій сенс (умови, за яких це речення є істинним), тобто ми не можемо, не 

повторюючись, пояснити сенс елементарного речення в іншому реченні. 

Тож друге речення у власне вітґенштайнівському розумінні є «безглуздим», 

оскільки воно не стверджує той чи той стан справ у світі, а тільки «показує» 

сенс певного речення. Як тоді істинність усього речення може бути функ-

цією речення «S каже р», тобто функцією речення, яке, у свою чергу, не 

може бути ні істинним, ні хибним, оскільки позбавлене сенсу, а позбавле-

не воно сенсу тому, що для нього немає умов істинності?

Проблематичною є й залежність істинності самого речення «S каже р» 

від істинності його частин, на що слушно вказує Макс Блек [Black, 1964: 

p. 299]. Адже те, що «”Жадан живе в Харкові” каже (означає), що Жадан 

живе в Харкові», ніяк не залежить від того, чи справді Жадан живе в Харкові. 

А відтак складно показати, яким чином ціла кон’юнкція «А стверджує S. S 

каже р» є функцією її елементарних речень. Насправді саме цей арґумент, а 

не попередній, є вирішальним, тому що він залишається чинним навіть за 

такої інтерпретації речень типу «S каже p», згідно з якою ці речення можуть 

бути істинними або хибними, можуть мати сенс, оскільки повідомляють 

щось про обраний нами конвенційний спосіб запису (подібну інтерпрета-

цію див.: [Anscombe, 1959: p. 89—90]). У цьому разі йшлося би не про транс-

цендентальний відображувальний зв’язок між станом справ і реченням, а 

про певний спосіб функціювання випадкової знакової системи. Як сказа-

но, навіть у цьому разі речення «S каже p» не буде функцією істиннісних 

значень його елементарних речень 2.

2 Розв’язання проблеми синонімії, що його запропонував Вілфрид Селарс, також не дає 

жодних аргументів на користь можливості зведення інтенсійних речень до екстен-
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Через показане фіаско спроби Вітґенштайна звести інтенсійні речення 

до екстенсійних можна погодитися з апелівською критикою вітґенштай-

нівського розуміння інтенсійних речень у її центральному пункті: позиція 

Вітґенштайна виключає проблематику розуміння як таку: «Конкретно-

гер меневтична проблема розуміння, звісно, звідна врешті-решт цією не ді-

алек тичною трансцендентальною філософією до абсурду. Адже в чистій 

мові трансцендентального суб’єкта, в якій може бути відображено світокон-

сти тутивні стани справ, усі людські суб’єкти перебували б у стані порозу-

міння вже відповідно до самої форми. Розуміння за цих передумов може 

стосуватися лише описуваних у кожному конкретному випадку станів справ, 

але не інтенцій як індивідуальних перспектив сенсу» [Apel, 1973: S. 40] 

(пор. також: [Apel, 1973: S. 335—348]).

Стверджуючи, що за вітґенштайнівських пресупозицій усі людські су-

б’єкти завжди перебували би вже в стані порозуміння, Апель випускає з 

поля зору важливу умову порозуміння: про порозуміння можна говорити 

не тоді, коли дві особи вважають ту саму пропозицію істинною, а тоді, коли 

вони знають, що їм ідеться про ту саму пропозицію й що кожен із них вва-

жає її істинною. Перепишемо, що ми маємо на увазі, вітґенштайнівським 

записом інтенсійних речень 3:

1) а) Тарас стверджує: «Іде дощ»;

б) «Іде дощ» означає, що йде дощ.

2) а) Ганс стверджує: «Es regnet»;

б) «Es regnet» означає, що йде дощ.

сійних у соціальних науках. У полеміці з Гіларі Патнемом Селарс [Sellars, 1955] дово-

дить, що в інтенсійних контекстах ми можемо замінити вираз на еквівалентний, якщо 

йдеться про наш власний слововжиток: так, ми можемо спокійно замінити слово 

«грек» на слово «еллін» у реченні «Джонс гадає, що Джордж є греком», навіть якщо 

Джонс не знає про тотожність греків і еллінів, у тих випадках, коли для нас не важить 

коректність передання слововжитку Джонса. Ми просто замінюємо слово на синонім, 

наприклад, зі стилістичних міркувань, і без втрат отримуємо «Джонс гадає, що Джордж 

є елліном». Натомість у соціальних науках ми часто стикаємося з випадками, коли 

саме слововжиток Джонса буде для нас важливим. Так, якщо респондент Богдан вва-

жає, що всі українські політики — москалі, соціолог втратить щось у змісті дослід-

жень, якщо напише: «Респондент Богдан вважає, що всі українські політики — росія-

ни», хоча клас осіб, позначуваних словом «москалі», збігається з класом осіб, 

позначуваних словом «росіяни». (Звісно, тут багато чого залежатиме від тієї мети, яку 

ставить перед собою соціальний науковець у конкретному дослідженні, але в багатьох 

випадках важливим буде слововжиток не самого науковця, а тих осіб, чию поведінку 

він описує.) У такому разі контекст залишиться інтенсійним: вираз не можна буде за-

мінити на еквівалентний.
3 Точніше, тією експлікацією, яку пропонує Макс Блек. Апель у своїй експлікації обме-

жується лише другою частиною — «S означає “p”», тож експлікація Блека виглядає 

більш повною.
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Сукупність речень (1а) — (2б) ще не є достатньою умовою для того, 

аби ми могли сказати, що Тарас і Ганс порозумілися.

а) Тарас знає: «Ганс стверджує: „Es regnet“»;

б) «Ганс стверджує „Es regnet“» означає, що Ганс стверджує: «Es regnet»;

в) Тарас знає: «„Es regnet“ означає, що йде дощ»;

г) «„Es regnet“ означає, що йде дощ» означає, що «Es regnet» означає, 

що йде дощ.

(4) а) Ганс знає: «Тарас стверджує: „Іде дощ“»;

б) «Тарас стверджує: „Іде дощ“» означає, що Тарас стверджує, що йде 

дощ;

в) Ганс знає: «„Іде дощ“ означає, що йде дощ»;

г) «„Іде дощ“ означає, що йде дощ» означає, що «Іде дощ» означає, що 

йде дощ.

Здається, тільки з (1а) — (4г) ми мали би повний опис порозуміння. 

Але саме речення на кшталт (3г) та (4г), згідно з вітґенштайнівським заснов-

ком про неможливість осмисленого метаопису відображувального зв’язку 

між реченням та станом справ (який визнає та на якому всіляко наголошує 

Апель), позбавлені сенсу. Отже, порозуміння між людськими суб’єктами в 

чистій мові трансцендентального суб’єкта якраз неможливе 4 — але це тіль-

ки доводить апелівську тезу про нерелевантність проблематики розуміння 

для «Трактату» Вітґенштайна.

Детальніше обґрунтував тезу про екстенсійність та докладно розробив 

проект мови «єдиної науки» Рудольф Карнап. Чи вдалося йому це зробити? 

У багатьох філософів успіх задуму справедливо викликає сумніви, навіть 

якщо їхня конкретна критика на адресу пропозицій Карнапа не завжди слу-

шна. Критика ця стосується насамперед його праці «Meaning and Necessity» 

[Carnap, 1947] та короткої відповіді Алонсо Чорчеві «On belief sentences» 

[Carnap, 1954], де він і спробував викласти свої ідеї щодо об’єктної мови 5.

Насамперед треба зробити важливе термінологічне застереження: під 

словосполукою «інтенсійне речення» Карнап, на відміну від звичного 

4 Ця неточність Апеля, очевидно, пов’язана з неоднозначним вжитком слова «поро-

зуміння». Наприклад, ту саму проблематику «апріорного порозуміння» в штучній уні-

версальній мові Апель заторкує в тексті «Трансцендентально-герменевтичне поняття 

мови» і критикує спроби розробити універсальний синтаксис із редукованим прагма-

тичним виміром мови за спрощену картину комунікації як приватного кодування, 

технічного перенесення та приватного декодування інформації про стани справ. Але ж 

ця апелівська критика передбачає, що порозуміння per definitionem не зводиться до 

простого кодування й декодування, а отже, що в «Трактаті» також насправді не може 

йтися ні про яке «апріорне порозуміння» [Apel, 1973: S. 342]. Тут слововжиток Апеля 

увіходить у конфлікт з його історико-філософськими інтерпретаціями.
5 Під об’єктною мовою я розумітиму мову, в якій речення гадки можна переформулю-

вати в такі речення, що не містять пропозиції про гадку людського суб’єкта.



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

Олексій ВЄДРОВ

філософського слововжитку, розуміє таке речення, в якому один із десиґ-

наторів можна замінити на L-еквівалентний йому десиґнатор без зміни іс-

тиннісного значення цілого речення. («L-еквівалентний» означає «такий, 

чия еквівалентність визначена лише семантичними правилами певної мо-

ви»; наприклад, вираз «людина» еквівалентний, але не L-еквівалентний, ви-

разові «двонога істота без пір’я», проте він L-еквівалентний виразові «ра-

ціональна тварина»). Отже, речення-гадки (belief sentences) в термінології 

Кар напа якраз не є інтенсійними реченнями. Проілюструємо це на прик ла-

ді Кар напа. У реченні «Джон гадає, що в Чикаго мешкає більше трьох міль-

йонів людей» ми не можемо замінити «три мільйони» на L-еквівалентний ви-

раз «26 × 3 × 56» без зміни істиннісного значення цілого речення, позаяк ре-

чення «Джон гадає, що в Чикаго мешкає більше 26 × 3 × 56 людей» буде хиб ним 

(у тому разі, коли нам важить не наш слововжиток, а слововжиток Джона).

Тому Карнап пропонує альтернативний концепт, більш сильний за 

L-ек вівалентність. Це концепт «інтенсійної структури» та «інтенсійного 

ізоморфізму». Два речення є інтенсійно ізоморфними або мають однако-

ву інтенсійну структуру, якщо їх «побудовано в однаковий спосіб із де-

сиґнаторів (або матриць десиґнаторів) так, що будь-які два відповідні де-

сиґнатори є L-еквівалентними» [Carnap, 1947: p. 56]. Два речення в наве-

деному прикладі мають якраз різну інтенсійну структуру, хоча є інтенсійно 

еквівалентними (тобто виражають ту саму пропозицію).

Звернемося до іншого прикладу. Тому, хто опанував українську мову 

та бодай зі школи знайомий із українською літературою, відомо, що під 

Каменярем завжди мають на увазі Івана Франка; «Каменяр» та «письмен-

ник Іван Франко» — L-еквівалентні вирази. У реченні «Петрусь каже, що 

читає Франка» ми не можемо замінити «Франко» на L-еквівалентний ви-

раз «Каменяр», тому що речення «Петрусь каже, що читає Каменяра» мо же 

бути хибним (знову ж таки, коли нам важить не наш власний слововжиток, 

а слововжиток Петруся). І це попри те, що обидва речення мають однакову 

інтенсійну структуру! (Речення побудовано так, що кожному десиґнаторо-

ві одного речення відповідає L-еквівалентний йому десиґнатор іншого 

речення.) Як же Карнап розв’язує цю проблему? Його хід цікавий і неочі-

куваний: якщо в нас є речення «Джон вважає, що D», то «у семантичній 

системі S’ є таке речення S
і
, що (а) S

і
 інтенсійно ізоморфне D і (b) Джон 

схильний дати ствердну відповідь на S
і
» [Carnap, 1947: p. 62]. Зокрема, це 

дає змогу розв’язати проблему перекладу з однієї мови іншою.

Складно сказати, якою має бути коректна інтерпретація нашого при-

кладу в термінах карнапівської пропозиції. Але з певністю можна сказати, 

що чимало непроблематичних випадків вона справді дає змогу перефор-

мулювати об’єктною мовою. Речення «Петрусь каже, що читає Франка» 

звучало б тоді «Петрусь схильний дати афірмативну відповідь на речення 
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“Петрусь читає Франка”»; так само звучало би й переформулювання ан-

глійського речення «Petrus says that he reads Franko», навіть якщо Петрусь 

не розуміє англійської. Не зовсім зрозуміло, чи дав би Петрусь ствердну 

відповідь на речення «Петрусь читає Каменяра»; можливо ні, якщо «об-

межені можливості» людського суб’єкта, як висловлюється Карнап, не да-

ють йому змоги знати про L-еквівалентність виразів «Франко» та «Каме-

няр». Але, як сказано, ми завжди можемо переформулювати речення «Пет-

ро читає Каменяра» в інтенсійно ізоморфне йому речення «Петро читає 

Франка», на яке Петрусь дав би ствердну відповідь.

«Ствердна відповідь», проте, є доволі проблематичним концептом, і 

ми далеко не завжди можемо з певністю знати, чи дала би людина ствердну 

відповідь на певне речення. Пізніше Карнап пояснив, що припущення про 

ствердну відповідь (або, загальніше, певне «відношення В», як формулює 

Карнап у нотатці «Про речення гадки» [Carnap, 1954: p. 130] об’єкта дослі-

дження на речення завжди є науковою гіпотезою, яка потребує перевірки 

та може бути хибною. Але ця непевність жодним чином не суперечить 

проектові єдиної науки в межах карнапівського фізикалізму, якраз нав-

паки. При цьому об’єкт дослідження зовсім не обов’язково має розуміти 

метамову дослідника, в якій той формулює дослідження про об’єкт. Під су-

мок свого проекту та його мету Карнап сформулював як можливість скон-

струювати таку мову, в якій «будь-який вираз завжди має однаковий сенс 

і… тому два вирази, що відповідають певному критерієві синонімії, є си-

нонімічними у будь-якому контексті, включно з контекстами простої чи 

подвоєної непрямої мови» [Carnap, 1954: р. 131]. Із усього сказаного про 

проект Карнапа можна дистилювати кілька центральних тез:

1. Висловлювання про інтенційне відношення суб’єкта до пропозиції 

завжди можна переформулювати в наукову гіпотезу про диспозицію об’єкта 

дослідження.

2. Єдність мови суб’єкта та об’єкта дослідження не є необхідною умо-

вою формулювання гіпотези про диспозицію об’єкта дослідження.

3. Можна та потрібно сформулювати таку наукову мову, в якій синоні-

мія буде незалежною від контексту.

Трансцендентально-прагматична критика тези про екстенсійність ба-

гато в чому завдячує праці норвезького філософа Ганса Шервгайма 

«Об’єктивізм та студії про людину» [Skjervheim, 1959]. Ґрунтуючись на за-

сновку, що будь-яка поведінка передбачає саморозуміння суб’єкта та мож-

ливість його вербальної експлікації, Шервгайм розігрує проти Карнапа 

такий приклад [Skjervheim, 1959: р. 27—28] 6. Певний Джон кохається з 

6 Вважаю за потрібне детально навести цей приклад, оскільки він перекочував до транс-

цендентально-прагматичної літератури з теорії соціальних наук. Так, цей приклад ви-
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дівчиною на ім’я Єва. І Джон, і Єва — сироти, при цьому вони брат і сес тра. 

Для того науковця, який хоче заборонити інтенсійні вислови в науці, за 

будь-яких умов буде коректною теза «Джон кохається з сестрою». Насправ-

ді ж це некоректно: оскільки Джон і Єва сироти, то дуже ймовірно, що 

Джон не знає, що кохається з сестрою, інакше він би утримався від такого 

вчинку, знаючи про його можливу негативну оцінку в суспільстві. Іншими 

словами, речення «Джон кохається з сестрою» описує ситуацію принаймні 

неповно, але неповнота тут зумовлює некоректність: адже для адекватно-

го опису соціальної ситуації та мотивів дієвця важить, чи зумисне він вчи-

нив саме так, чи знав сам Джон, що він кохається з сестрою. Отже, в соці-

альних науках не можна виключати інтенсійних висловлювань.

Насправді цей арґумент сам по собі нічого не говорить проти карнапів-

ської програми екстенсійної мови. Адже два речення «Джон кохається з 

Євою» та «Джон кохається з сестрою» мають різну інтенсійну структуру: 

«Єва» — це константа, а сестра — вільна змінна, царина визначення якої об-

межена жінками Джона, які в той же час є його сестрами. (Відповідно 

«Джон кохається з Євою» записують як ЕxЕy(John(x)&Eve(y)&Sleep(x, y)), 

а «Джон кохається з сестрою» — Еx(John(x)&Brother(x, y)&Sleep(x, y)). Тому 

в термінах Карнапа речення «Джон кохається з Євою» насправді не можна 

переписати як «Джон кохається з сестрою»; до того ж Джон, найімовірні-

ше, не дав би афірмативної відповіді щодо останньої пропозиції 7. Втім, не-

слушність цього арґументу щодо карнапівської програми екстенсійної 

мови не позбавляє його певної ілюстративної сили в питанні про 

пов’язаність соціальної дії, мови та розуміння смислу.

Більш сильним, оскільки застосовним до будь-якої можливої програ-

ми екстенсійної мови, є інший арґумент Шервгайма: переклад прямої чи 

непрямої мови або загалом пропозиції, що міститься в інтенсійному кон-

тексті, мовою дослідника можливий лише за опосередкування інтенсій-

ним реченням. Шервгайм ілюструє це на такому прикладі: аби утворити із 

речення «Джон каже: „Schnee ist weiß“» речення «Джон каже: „Snow is whi-

te“», ми маємо знати, що «Джон каже, що сніг білий», тобто знати інтенцію 

Джона. Карнапівський концепт «ствердної відповіді» або певного відно-

шення об’єкта дослідження до пропозиції, коли це відношення розуміють 

як природничо-наукову гіпотезу, також мало чим може зарадити, оскіль-

ки будь-яке реальне наповнення виразу «ствердна відповідь», будь-яка 

користовує як суттєвий аргумент проти екстенсійної мови Дитрих Бьолер [Böhler, 1985: 

S. 120—123].
7 Понад те, не тільки обидва речення не перебувають у стосунку інтенсійного ізомор-

фізму; вирази «Єва» та «сестра Джона» не є L-еквівалентними, оскільки збіг обсягу цих 

десиґнаторів не визначено семантичними правилами мови; для виявлення цього збігу 

потрібне додаткове фактичне знання.
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спостережна поведінка, що її ми можемо розуміти як таку відповідь (на-

приклад, слово «так», кивання, відсутність експліцитного заперечення то-

що), передбачає розуміння мови об’єкта дослідження [Skjervheim, 1959: 

p. 24—25]. І це розуміння має передувати формулюванню гіпотези; одним 

із засновків гіпотези про ствердну відповідь об’єкта дослідження на про-

позицію має бути теза про ствердне значення мовних виразів об’єкта (неза-

лежно від того, йдеться про експліцитне вербальне підтвердження чи не-

вербальну дію, за якою приховано вербальне саморозуміння). Перевірити 

цей засновок, а отже, й цілу гіпотезу можна лише вступивши до безпосе-

редньої комунікації з об’єктом дослідження 8.

Для згаданих вище тез, центральних для програми «єдиної науки», з 

цієї критики випливає таке:

1. Інтенційне відношення суб’єкта до пропозиції не завжди можна пе-

реформулювати в наукову гіпотезу про диспозицію об’єкта дослідження 

екстенсійною мовою, оскільки формулювання такої гіпотези передбачає 

розуміння інтенційного відношення суб’єкта до пропозиції.

2. Єдність мови суб’єкта та об’єкта дослідження (розуміння мови об’єк-

та дослідження суб’єктом дослідження та принципова можливість пере-

формулювати результат дослідження доступною до розуміння об’єктом 

дослідження мовою) є необхідною умовою формулювання гіпотези про 

диспозицію об’єкта дослідження.

3. Сформулювати таку наукову мову, в якій синонімія, тобто можли-

вість замінити термін на L-еквівалентний йому, буде незалежною від кон-

тексту, неможливо з принципових причин. Цим підтверджено одну із за-

садових гіпотез реконструктивної прагматики Дитриха Бьолера: тільки 

рефлексивна інтенсійна форма мовлення є адекватним засобом представ-

лення дій [Böhler, 1985: S. 114].

З погляду трансцендентальної прагматики або пізнього Вітґенштай-

на, щоправда, можна закинути, що проблема інтенсійних речень взагалі 

8 Здавалося б, ця ознака соціально-наукового дослідження має формальну схожість із 

природничо-науковим дослідженням, де окремі спостереження коригують теорію, в 

межах якої провадять дослідження, а теорія, у свою чергу, визначає рамки, що вперше 

уможливлюють спостереження чогось як чогось. Насправді ж відношення між спо-

стереженою поведінкою об’єкта та теорією відрізняється, оскільки поведінка об’є к та 

за фізичним законом відрізняється від дотримання правила. Це стає наочним у ситуа-

ціях відхилення: якщо річ поводиться невідповідно до фізичного закону, ми мусимо 

переглянути свою гіпотезу про фізичний закон; якщо ж поведінка суб’єкта порушує 

правило, ми не доконечно мусимо переглядати правило, а натомість припустимо, що 

суб’єкт неознайомлений із цим правилом (наприклад, недостатньо опанував мову) 

або з певних мотивів свідомо порушує його (при цьому нас часто цікавитимуть ще 

й мотиви такого порушення). На цю відмінність звертав увагу, зокрема, Вольфґанґ 

Кульман.
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нерелевантна, оскільки іґнорує прагматичний вимір мови та абстраґує 

речен ня від контекстів. Так, Дитрих Бьолер називає конструкт інтенсійних 

речень семантицистською редукцією. Та якби вдалося зсередини — роз-

глядаючи проблему інтенсійних речень — показати, що її розв’язання не-

можливе без припущення контексту (можливого) порозуміння суб’єкта та 

об’єкта дослідження, що ми й намагалися зробити, цим було би зроблено 

релевантний внесок і до прагматичної теорії соціальних наук.
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