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У статті «Місце критичних соціальних наук у на-

уковченні Карла-Отто Апеля: поза межі догми та 

ідеології» [Вєдров, 2009] я намагався показати не-

визначеність статусу критичних соціальних наук у 

трансцендентально-прагматичному науковченні, 

посилаючись на неможливість їх характерис тики 

як трансцендентальної мовної гри (яку становить 

філософська рефлексія про передумови арґумента-

ції) та, з іншого боку, на некоректність їх зараху-

вання до мовних ігор окремих емпіричних наук 

(оскільки критичні соціальні науки орієнтуються 

на гранично обґрунтовані масштаби, що їх можна 

отримати тільки в філософській рефлексії, але не 

в емпіричних науках). У цій статті ми спробуємо 

розв’язати поставлену тоді проблему, певним чи-

ном переосмислюючи її: знявши протиставлення 

між двома формами знання, які ми раніше слідом 

за Апелем називали «двома типами мовних ігор».

Для цього варто насамперед переформулю-

вати дихотомію як протиставлення рефлексивної 

фор ми знання, з яким пов’язують філософію, та 

форми знання окремих (емпіричних і точних) 

наук. Як виявилося, критичні соціальні науки пе-

ребувають поза цим однозначним співвіднесен-

ням, оскільки мають ознаки рефлексивної форми 

знання, зберігаючи при цьому характер окремих 

наук. Де можна шукати рішення?

Оскільки концепція критичних соціальних 

наук формувалася під значним впливом Пітера 
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Вінча, але водночас і в полеміці з ним 1, не зайвим буде звернутися до йо-

го класичної праці «Ідея соціальної науки» (1958) [Winch, 1990], де він 

плідно використав провідні ідеї «Філософських досліджень» Вітґенштай-

на для обґрунтування засад соціальних наук. Якщо бути точним, погоди-

тися з Вінчем означало би для нас не стільки розв’язати завдання, скільки 

зняти проблему. Адже соціальна наука для нього і є, по суті, філософія.

Це виглядає парадоксально, бо ж соціальні науки мають справу з ем-

пірією. Пояснює цей парадокс специфічне вінчевське розуміння філо со-

фії. Справа філософії, на його думку, — описувати й порівнювати мовні 

ігри та виправляти лінґвістичні непорозуміння, здебільшого породжені 

самими ж філософами. Утім, усупереч поширеній інтерпретації пізнього 

Віт ґен штайна, виправлення лінґвістичних непорозумінь для Вінча має на-

самперед позитивний, а не неґативний сенс. Адже це завдання внутріш-

ньо споріднене з завданням опису мовних ігор як таке, що слугує меті по-

глиблювати розуміння.

Пояснимо цю тезу. Мова та соціальні відносини, пише Вінч, — дві сто-

рони тієї самої медалі. Форма життя та мова «переплетені», ми не розуміє-

мо власної практики поза мовою, а мовні вирази завжди слугують певній 

меті в певному контексті. Чарівний код до книги Вінча, до «Філософських 

досліджень» і, напевно, ще до чималої кількості праць вітґенштайніан-

ського походження — «дотримання правила». Ми мовимо згідно з прави-

лами слововжитку, які тут слід розуміти не в семантичному чи синтакси ч-

ному, а насамперед у прагматичному сенсі: значення слова — це його 

вжиток, згідно зі славетною вітґенштайнівською формулою. У природній 

мові немає такої сутнісної дефініції певного виразу, яка би пасувала аб-

солютно до всіх контекстів його вжитку, тому найкраще пояснення зна-

чення слова — це опис низки контекстів, у яких це слово доречне, прак-

тики самого мовця, що супроводжує це слово, та реакції слухачів. Згадай-

мо відомі приклади з «Філософських досліджень»: цілком по-різному в 

різних ситуаціях ми можемо вживати слова «однаковий», «складений», 

«читати» — та й саме слово «розуміти» теж. Кожне з цих слів ми вживаємо 

відповідно до певного правила, яке ми колись — якщо йдеться про рідну 

мову, в ранньому дитинстві — вивчили. Але, напрошується питання, що 

таке є правило? Чи його вжиток також визначається відповідно до прави-

ла? — Звісно, так. Або, щоби дати більш опосередковане пояснення, з яко-

го й виходить Вінч у своїй книзі: ми вживаємо слово згідно з правилом тоді, 

1 Симптоматичними є роботи Апеля, що кульмінують саме в критичному реферуванні 

Вінча та полеміці з ним (див. [Apel, 1973a; Apel, 1973b]). Тезу про походження кри-

тичної соціальної теорії з (сумнівної) Вінчевої інтерпретації Вітґенштайна представ-

ляє Найджел Плежентс [Pleasants, 1999: p. 32—52].
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коли вживаємо його так само, як і в інших випадках, або так само, як від 

нас очікують інші. Оцей вислів «так само» знову ж таки далекий від три-

віального. На запитання: «Що означає вживати вислів так само?» той, хто 

хоче уникнути простої тавтології, найімовірніше відповість: «Вживати йо-

го згідно з правилом». Себто мовлення ґрунтується на навчанні та дотри-

манні певних правил, яке є соціальною практикою. Соціальна практика 

натомість мислима тільки як виражені та втілені в мові людські стосунки. 

Саме в цьому сенсі Вінч і каже про те, що мова та соціальні стосунки — два 

боки однієї медалі, або навіть про те, що ідеї суть соціальні стосунки.

Це означає, що той, хто ставить собі за завдання розуміння чи прояс-

нення ідей (філософ), має водночас до діла зі соціальними стосунками. І в 

цьому сенсі робота соціолога мало чим відрізняється від роботи філосо фа, 

оскільки він як науковець, що вивчає соціальні стосунки, не може не 

ставити собі за завдання розуміння чи прояснення ідей. Розуміння чи про-

яснення чиїхось ідей можливе тільки за умови розуміння мови об’єкта 

дослідження та потенційної можливості перекладу дослідження зрозумі-

лою для об’єкта дослідження мовою. Більше того, Вінч загострює цю думку 

в значно радикальнішій тезі: нерефлективне розуміння учасника мов-

ної гри з необхідністю передує рефлективному розумінню її спостерігача 

[Winch, 1990: p. 89]. А це означає, що дослідник має розуміти мову/прак-

тику досліджуваної мовної гри навіть перед тим, як він просто почне зби-

рати матеріал. У цьому разі роль дослідника зводиться максимум до 

артикуля ції тих правил, яким слідують учасники мовної гри, інколи поз-

бавлені спроможності безпосередньо й відразу їх артикулювати 2. Лише в 

цьому сенсі можлива герменевтична дистанція між суб’єктом та об’єктом 

дослідження. Оцінка мовних ігор недоречна і неможлива: це означає при-

класти стандарт однієї мовної гри до стандарту іншої мовної гри. Пе ре-

формулюємо цю сміливу тезу так, аби вона стала релевантною питанню, 

яке нас тут цікавить: оцінка соціальних практик у науці недоречна й не-

можлива 3. Науковець, який описує специфічний мовний шифр хабарни-

ків, не може робити це з огляду на питання подолання хабарництва. Звісно, 

це не означає, що він не має права чи навіть обов’язку чинити спротив ха-

барництву: це означає просто, що він повинен різко відмежовувати власну 

роль науковця від власної ролі людини або громадянина. Оцінка мовних 

ігор неможлива навіть як перевірка їхньої відповідності логічним законам, 

2 Потребує пояснення, як узгодити цю можливість артикуляції неартикульованих 

правил із вимогою описувати мовні ігри тільки в термінах самих учасників. 
3 У цьому питанні Вінч цілковито сходиться з Вебером та, здається, зазнав його прямого 

впливу. Вінчеве розуміння Вебера опосередковано його розумінням Вітґенштайна і 

навпаки.
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адже закони логіки не з неба впали — вони й самі є елементом певної 

форми життя, продуктом певних соціальних практик 4.

Вінч, отже, виключає критичний вимір наук соціальної науки як та-

кий. У своїй полеміці проти Дюркгайма та Парето [Winch, 1990: 95—111] 

він заперечує потребу «не вірити» досліджуваним мовним іграм, мож-

ливість пояснювати людські стосунки, виходячи зі сконструйованої нау-

кової мови замість мови самих учасників досліджуваної мовної гри. У ць-

ому сенсі він приєднується до стійкої традиції «герменевтично наївних» 

соціальних наук Дильтаєвого походження. У його проекті немає місця 

критиці; критичні соціальні науки виявляються оксюмороном. Це є одна 

з підстав для твердження, що Вінч радше знімає нашу проблему як нереле-

вантну, ніж розв’язує її.

Тут я не зупиняюся на слушному закиді Апеля Вінчеві: гуманітарні 

дисципліни, коли мають справу із віддаленими, «чужими» формами життя, 

мусять спочатку набути розуміння цих форм життя; якщо рефлективне ро-

зуміння завжди вже передбачає нерефлективне розуміння учасника, вста-

новлення стосунку розуміння неможливе, а проблематика герменевтичного 

кола деформується на користь передрозуміння [Apel, 1973a: S. 86—87]. 

Натомість наведу один додатковий арґумент на підкріплення тези про те, 

що концепція соціальних наук Вінча — і, ширше, будь-яка концепція со-

ціальних наук, що виходить із «Філософських досліджень» — непридатна 

до обґрунтування критичних соціальних наук, хоча деякі іманентні їй за-

сновки вказують на потребу таких наук.

Як було сказано, філософія в цій концепції покликана насамперед 

виправляти лінґвістичні непорозуміння. — Що таке лінґвістичне непоро-

зуміння? — Наприклад, філософські питання на кшталт «Чи існує зовніш-

ній світ?» або «Чи передують ідеї речам?». Це певні вислови, яким не від-

повідає жодна мета в формі життя; це, так би мовити, порожні постріли. 

Філософ, як писав Вітґенштайн у «Трактаті», має показувати тому, хто хоче 

сказати щось метафізичне, «що він не надав значення певним знакам у 

своїх реченнях» (6.53). У термінах «Філософських досліджень» це означає: 

показувати тому, хто хоче сказати щось метафізичне, що він не надав 

певним знакам контексту вжитку, вихопив їх із тих правиловідповідних 

контекстів, у яких ці слова вживаються. Але чи завжди ми маємо під ру-

4 А в цьому питанні Вінч якраз розходиться з Вебером, адже той вважав можливою 

критику світоглядів як перевірку їх на когерентність. Критеріями ж когерентності, 

звичайно, є закони логіки. Якщо закон тотожності або закон суперечності визнати 

лише елементом певного історичного світогляду, який виник і зникне, то перевірка 

іншого світогляду на когерентність передбачатиме оцінку чужого світогляду з огляду 

на те, схожий він чи не схожий з нашим світоглядом як таким, що містить закон то-

тожності та закон суперечності.
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кою критерій 5, за яким ми можемо визначити, чи є цей конкретний вжиток 

нелеґітимним? Чи завжди означає слововжиток у суто філософських кон-

текстах такий слововжиток, що не має мети в соціальній практиці 6? Це не-

очевидно. В оптиці Ніцше, приміром, вжиток — зокрема, вжиток у філо-

софських контекстах — таких слів, як «розум», «свідомість», «мораль», без-

перечно, підпорядковано вкоріненій у житті меті. Маркс, хоча й з іншої 

перспективи, також підписався би під цією думкою: подібні «філософські» 

слівця далекі від наукового схоплення реальності, але слугують життєвим 

інтересам певного класу. Є в цього вжитку і своя внутрішня логіка, тобто 

його підпорядковано правилам, яких навчають у вкорінених у соціумі інс-

титуціях. Зрештою, філософське теоретизування також можна розглядати 

як більш-менш автономну академічну практику, хоча її слововжиток не 

так безпосередньо пов’язаний із виживанням. «Значення слова є те, що 

пояснення значення пояснює» (Philosophische Untersuchungen, § 560). Чи 

зможе філософ пояснити, що певне слово означає, коли його запитають 

про значення? — Так, і саме цього ми очікуємо від хорошого філософа. 

Крім того, люди постійно послуговуються філософськими словами дале-

ко поза академічними практиками, і то саме в «філософському» значенні. 

Ось лише кілька прикладів: «нація», «душа», «раціональний» 7. Звісно, віт-

ґенштайніанець може відповісти, що наша повсякденна мова зазнала згуб-

ного впливу філософів, наповнившись словами без значень. Але скільки їх, 

таких слів? За модерної доби часом більше видно зв’язок у напрямку «від 

(теоретичних) дискурсів до форми життя», ніж у зворотному напрямку. 

Вітґенштайніанське розрізнення між леґітимним і нелеґітимним слово-

вжитком виявляється настільки критеріально порожнім, що від нього мож-

на взагалі відмовитися. «Релевантність для суспільства» або «наявність 

мети в формі життя» навряд чи можуть претендувати на роль критеріїв, ос-

кільки вони теж, своєю чергою, потребують критеріїв, адже не так просто 

встановити, чи є певний вислів релевантним для суспільства або чи від-

повідає йому певна мета в формі життя.

Вінчеве позитивне переформулювання завдання філософа як завдання 

«поглиблювати розуміння» можна вважати кроком до відмови від критики 

5 Метаправило.
6 Виходячи за межі вітґенштайніанського дискурсу, можна було б говорити про цілі 

двох типів: цілі, зумовлені конкретною ситуацією та конкретними мирськими інтере-

сами та універсальну ціль ідеального консенсусу, антициповану в домаганнях значли-

вості, що трансцендують контексти. Але такий розподіл виходить за межі іманентної 

критики Вінча – адже він не має уявлення про другу ціль – а саме таку критику ми 

маємо тут на меті.
7 Парадигма, подібна авґустиніанській, «називання» речей, розрізнення «внутрішньо-

го» та зовнішнього також серйозно вкорінилися в повсякденному слововжитку.
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будь-яких форм мовних ігор; є певний розворот на 180° у тому, що він, 

вітґенштайніанець, виступає, на відміну від Вітґенштайна, насамперед не 

як критик, а як апологет філософії, хоча й переосмисленої в сенсі «Фі-

лософських досліджень». — Але є й інша опція, крім відмови від розрізнен-

ня леґітимного та нелеґітимного слововжитку. Це розрізнення можна за-

лишити, навіть беручи до уваги викладені тут арґументи. Але за умов, коли 

філософський слововжиток пронизує все життя, коли важко розрізнити 

між філософським і нефілософським слововжитком, критика філософ-

ського слововжитку стає критикою форм життя. Якщо додати до цього два 

інші засновки Вінча: що соціальні науки містять як свою інтеґральну час-

тину філософську діяльність, а суттєвим моментом філософської діяль-

ності є критика філософського слововжитку 8, — то соціальні науки є по 

суті також і критичними соціальними науками 9. Парадоксальним чином 

це випливає саме з засновків Вінча.

Можна припустити, що Вінч не припустив можливості чи потреби 

критичних наук через кілька засновків, що лежать в основі його міркувань. 

По-перше, він не бачить універсальних домагань значливості у тверджен-

нях, концентруючись лише на їхньому пропозиційному змісті. По-друге, 

він не припускає можливості логічно повної мови (якогось спільного всім 

емпіричним мовам мовного «субстрату»), йому йдеться лише про «окремі» 

мови у множині. Відповідно, для нього немає інстанції, яка б забезпечила 

можливість встановлення діалогу між дослідником і суб’єкт-об’єктом дос лі-

дження, що належать до різних мовних ігор, тому він і мусить припускати 

мінімальну «завжди-вже-участь» дослідника в досліджуваній мовній грі.

Цей критичний реферат концепції соціальних наук Петера Вінча до-

зво ляє дистилювати ті питання, що становлять нервові центри для об ґрун-

тування критичних соціальних наук. 1) Чи леґітимні критичні соціальні на-

уки, зважаючи на тезу про неуникненність та пріоритетність розуміння в 

соціальних науках? 2) Чи можливо займатися критичними соціальними 

науками, не повертаючись до об’єктивізму та наполягаючи на необхідності 

відкинути тезу екстенсійності (див.: [Вєдров, 2011])? 3) Якщо так, до якої 

8 Цей останній засновок, який становить один із нервів «Філософських досліджень», 

Вінч витісняє, так би мовити, в «тло» свого дослідження, але не відмовляється від 

нього експліцитно. Нагадаю, що в нього критика філософського слововжитку слугує 

позитивній меті поглиблювати розуміння.
9 Це є висновок, що, як було показано, парадоксальним чином випливає з засновків 

Вінча; тут можна вказати на неадекватність його висновків його засновкам. Проте це 

не є моя власна теза: я не поділяю наведеного тут силогізму, оскільки піддаю сумніву 

засновок Вінча про те, що соціальні науки містять як свою інтеґральну частину фі-

лософську діяльність; я вважаю можливим певний поділ праці між соціальними 

науками та філософією, оскільки завдання філософії вбачаю не тільки в описі чи 

порівнянні мовних ігор та критиці філософського слововжитку.
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форми знання належать соціальні науки? (Або: в які мовні ігри грають со-

ціальні науковці?) 

Для цього, однак, доведеться переглянути саму леґітимність строгого 

розведення філософії як рефлексивної форми знання та окремих наук. 

Вище було описано апелівське розрізнення «трансцендентальної мовної 

гри» та мовних ігор окремих наук. Хоча, згідно з розумінням Апеля, ці два 

типи мовних ігор завжди вже опосередковані, оскільки «трансценден-

тальна мовна гра» міститься у мовних іграх окремих наук як іманентна їм 

умова їхньої можливості, сам слововжиток різних «мовних ігор» заплу-

тує, оскільки спонукає до субстанціалізації закритих у собі мовних ігор. 

Норвезький філософ Одун Офсті звернув увагу на те, що Апель у вжитку 

терміна «мовна гра» часом коливається між двома значеннями [Øfsti, 

1993]: 10 це, по-перше, більш чи менш автономні мовні ігри — окремі мо-

ви, культурні універсуми, одне слово, мовні ігри, між якими можливий 

переклад; по-друге, мовні ігри в сенсі переплетених з іншими мовними 

іграми соціальних практик, між якими переклад неможливий. 11 У другому 

сенсі мовна гра не дорівнює окремій мові або «окремій культурі», є багато 

«внутрішньомовних» мовних ігор, список яких, приміром, подає Віт ґен-

штайн у §23 «Філософських досліджень» (серед них наказ, опис предме-

та, виготовлення предмета за описом тощо). Із такої двозначності Офсті 

робить доволі радикальний висновок, що краще взагалі облишити мета-

фору мовної гри. Як би там не було, те, що подібна омонімія приховує не-

безпеку неправомірної субстанціалізації мовних ігор, не підлягає жодному 

сумніву. Який висновок можна зробити з цього застереження для нашого 

питання? На поверхні лежить така відповідь: якщо брати мовну гру в дру-

гому сенсі, кожна наука не конче має бути прив’язаною до певного типу 

мовної гри. Відповідно, якщо в науці грають у цілий ряд мовних ігор, 

можна припустити, що певні науки (у нашому випадку критичні соціальні 

науки) не доконечно мають відповідати одній і тільки одній із форм знання 

в класичній систематизації наук.

Так, очевидно, що в науках практикують цілу низку різних мовних 

ігор, що їх подає Вітґенштайн у згаданому списку § 23: повідомлення про 

хід подій, висування та перевірка гіпотези, представлення результатів екс-

перименту в таблицях і діаграмах, переклад з однієї мови іншою тощо. 

Зрозуміло, один і той самий процес із двох різних поглядів може бути арти-

кульовано як такий, що належить водночас до різних мовних ігор: напри-

10 Див. також [Øfsti, 1994].
11 Принагідно: Вітґенштайн переважно послуговується терміном «мовна гра» в другому 

сенсі, Вінч — у першому.
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клад, лінґвіст, який розшифровує написи доти невідомою мовою, вод но-

час і перекладає, і формулює гіпотези.

Але коли прийняти за пріоритетне це друге розуміння мовних ігор 

(що й пропонує Офсті, сам трансцендентальний прагматик), який фун к-

ціональний аналог «трансцендентальної мовної гри» в апелівському ро-

зумінні можна запропонувати? Яка інстанція дозволяє запевнитися в мас-

штабах критики? Для Офсті це насамперед «повна мова», тобто мова, яка 

дає можливість переходити від перформативного здійснення певного 

акту до можливості опису, яка міститься в самому акті. Ця завжди спів-

присутня в нашій дії можливість повідомлення про неї в третій особі або 

оповіді про неї в минулому часі і пояснює спроможність — принаймні в 

тенденції — певною мірою дистанціюватися від власного тілесного апріо-

рі, від успадкованих передсудів і інтересів у процесі арґументації. Для по-

яснення цієї спроможності, званої інколи «ексцентричністю», Апель і ви-

користовує термін «трансцендентальна мовна гра». Щоб видобути з гра-

нично обґрунтованих тверджень від першої особи безсторонні масштаби 

оцінки дій соціального дієвця або загально сформульовані етичні норми, 

потрібно перейти від твердження в першій особі до твердження в третій 

особі або в минулому часі й навіть до безособових речень, у яких ми часто 

формулюємо імперативи: від «Цим я претендую на істину, що я не пре-

тендую на істину» до «Неможливо осмислено стверджувати певний стан 

справ, не претендуючи на істину». Звісно, і в цьому останньому реченні є 

прихована перформативна частина «Я стверджую, що…», але про неї та-

кож можна повідомити «безсторонньо»; при цьому ми матимемо подальшу 

ітерацію пропозицій.  Той факт, що в кожному вислові наявні перформа-

тивна та пропозиційна частини і що між ними можна більш-менш вільно 

переходити, перетворюючи перформативну частину на пропозиційну, а 

пропозиційне повідомлення про себе в третій особі на перформативний 

акт 12, Офсті окреслює як «подвійно подвійну структуру мовлення» 13. Отже, 

будь-яку мовну гру принципово можна перетворити на мовну гру «пові-

домлення про процес» і навпаки; в апелівських термінах цю тезу можна 

переформулювати приблизно так: «трансцендентальна мовна гра» завжди 

іманентно присутня в окремих мовних іграх як умова їх можливості.

Цей інструментарій дозволяє зробити важливі висновки щодо наших 

центральних питань. Наприклад, у природничих науках можливість віль-

ного переходу між перформативом як актом і повідомленням про акт обме-

женіша і полягає тільки в площині комунікації між дослідниками, але не в 

стосунку між дослідником та об’єктом дослідження. Так, від речення «Під 

12 Наприклад, «Я наказав» на «Я наказую». 
13 Габермас говорить просто про «подвійну структуру мовлення».
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час взаємодії з кислотою метал закислився» ми можемо перейти до ре-

чення: «Я стверджував (науковець N стверджує), що під час взаємодії з 

кислотою метал закислився», але не до речення: «Під час взаємодії з кис-

лотою я закислився»; науковець не може осмислено сказати про себе, що 

він закислюється в тому самому сенсі, що й метал. Не так у науках соці-

альних. Тут науковець спроможний — принаймні віртуально — перейти від 

повідомлення про чийсь перформативний акт до здійснення цього акту. 

Коли соціолог пише: «В менш модернізованих суспільствах шлюбний вік є 

значно нижчим, ніж у більш модернізованих», він може уявити, як він — 

подібно до тих, кого досліджує, говорить: «Мені 16, і я збираюся одру-

житись». Це виглядає подібно до Дильтаєвої тези про вчуття, але ця по-

дібність позбавлена елементів психологізму. Дослідник не повинен 

«вчу ватися», аби зрозуміти, про що йдеться в досліджуваній мовній грі та 

уявити себе як її учасника, тобто «перформативізувати» повідомлення. 

Певну складність становить те, що на високому рівні абстракції ця мож-

ливість зникає або стає дуже складно опосередкованою; наприклад, 

важ ко відразу сказати, як науковець зведе до перформативів речення 

«Су с піль ство А модернізованіше за суспільство Б» або «Норма прибутку 

має тенденцію до зниження». Проте видається, що перше речення таки 

можна редукувати до перформативів як актів, визначивши модерні зацію 

через ряд інституціалізованих правил, вкорінені в життєсвіті поведінкові 

настанови учасників комунікації і т. ін. Друге речення не нада ється до такої 

редукції, але слід пам’ятати, що Марксові, автору цієї тези, йшлося про 

критику затверднення уречевлених стосунків між людьми як стосунку між 

предметами. Він цілив на викриття того, яка соціальна реальність, реаль-

ність стосунків між людьми, ховається за предметними зв’яз ками, і другі 

цікавлять його з огляду на перші. Але навіть для розуміння по зірно ней-

тральних (не критикованих) «об’єктивних» економічних взаємо зв’язків, на-

приклад, взаємозалежності попиту, пропозиції та ціни, потрібно на почат-

ку розуміти, що таке пропонувати товар та потребувати товару, запитувати 

товар; такі квазіоб’єктивні «економічні закони» можна, зрештою, звести 

до перформативів як актів на кшталт «Якщо я зголоднів і маю гроші, то 

обов’язково купуватиму харчі».

Учасник соціальних стосунків завжди є потенційним теоретиком у 

тому сенсі, що завжди може повідомити про власні дії в третій особі або 

в минулому часі, а науковець є потенційним учасником досліджуваних 

практик, оскільки розуміє, що означає дотримуватися правил, за якими 

вони перебігають. Отже, ті самі засадничі (гранично обґрунтовані) норми 

важать як для суб’єкта, так і для об’єкта дослідження. Порушення цих 

норм, зокрема — ба навіть насамперед — інституційні умови (іманентні 

формам життя правила), що сприяють такому порушенню, підлягають 
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критиці, оскільки і науковець, і досліджувані учасники соціальних прак-

тик є носіями повної мови та мають спроможність вільно переходити між 

перформативом як актом та повідомленням про акт, — іншими словами, 

вони мають повноцінну комунікативну компетентність.

Перш ніж дати заключну відповідь на поставлені вище три питання 

про критичні соціальні науки, варто розглянути один можливий закид тео-

рії Офсті. Офсті впевнено говорить про сутнісні ознаки мови (дейксис, 

можливість оповіді в минулому, вільний перехід між першою та третьою 

особами). При цьому, здається, він визнає тезу про «сімейну подібність 

мовних ігор». Це визнання мало б означати, що і слово «мова» ми вживає-

мо в настільки різних сенсах і контекстах, що осмислено говорити про 

якісь її «сутнісні» ознаки неможливо. Та є у Вітґенштайна один кульбіт, 

який можна проінтерпретувати в тому сенсі, що він певною мірою віді-

грає тезу про сімейну подібність мовних ігор назад. Цитую § 564 «Фі ло-

софських досліджень»: «Тож я схильний розрізняти також і в грі між суттє-

вими та несуттєвими правилами. Гра, можна було би сказати, має не тільки 

правила, але й суть». Тож, якби мова була мовною грою, ми могли би ви-

ділити її суттєве правило. Та сам Офсті схильний уникати цього словни-

ка; замість «мовної гри» він говорить про «повну мову». На його думку, 

«примітивні» мовні ігри, описані у прикладах із «Філософських дослі-

джень», принципово неповні; їхні учасники, аби мати змогу грати в ці ігри, 

повинні мати також «повну мову» або ж комунікативну компетентність як 

здатність переходу між часами та особами. Тому цей закид, принаймні в 

якості іманентної критики позиції Офсті, неслушний.

Тепер із більш-менш спокійною совістю можна відповісти на постав-

лені питання.

1. Чи леґітимні критичні соціальні науки, зважаючи на тезу про не-

уникненність та пріоритетність розуміння в соціальних науках? — Так, 

леґітимні; неуникненність та пріоритетність розуміння в соціальних на-

уках не тільки не виключає їхньої критичності, але і, як теза про єдність 

мови досліджуваної практики з мовою дослідника, імплікує можливість 

критики, завжди іманентно присутню в мові.

2. Чи можливо займатися критичними соціальними науками, не по-

вертаючись до об’єктивістської настанови? — Так. Об’єктивація предмета 

дослідження в сенсі пояснення соціальних процесів замість їх розуміння не 

є необхідною умовою критики 14, критика можлива також і як іманентна 

14 Апель дотримується протилежної думки: у випадку критичної соціальної науки по-

трібна часткова об’єктивація, критика не іманентна розумінню [Apel, 1977: p. 466—

467]. Щоправда, Апель говорить про неуникненність нормативності, іманентної 

будь-якому розумінню: ми розцінюємо будь-яку дію соціального аґента як раціональ-

ну чи нераціональну, причому раціональність потрібно припускати як на боці суб’єк-
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розумінню — бодай тому, що в будь-якому розумінні ми розуміємо також 

відкриті до критики домагання значущості 15.

3. Якщо так, до якої форми знання належать критичні соціальні на-

уки? В які мовні ігри грають науковці, що їх представляють? — Дуже важ-

ливе місце серед мовних ігор, у які грають соціальні науковці, посідають 

повідомлення про акт і оцінка. При цьому повідомлення про акт завжди 

потенційно надаються до трансформації у висловлювання в межах найріз-

номанітніших мовних ігор, залежно від того, в які мовні ігри грають учас-

ники досліджуваних соціальних практик. Критичні соціальні науки зі свої-

ми дисциплінарними та іншими специфіками посідають місце окремих 

наук, але рефлексивне знання є іманентним  цим наукам, або ж, в апелівсь-

кій термінології, «трансцендентальна мовна гра» є іманентною мовним іг-

рам окремих наук: 1) з огляду на суб’єкт-суб’єктну комунікацію дослідни-

ків — як умова можливості критичних соціальних наук як наук; 2) з огляду 

на стосунок суб’єкта та суб’єкт-об’єкта дослідження — як умова можли-

вості критичних соціальних наук як критичних. При цьому відмінність цих 

наук від філософії полягає в тому, що їх цікавить не тільки й не стільки 

рефлексія про передумови арґументації чи то пак «трансцендентальна мов-

на гра», а й — насамперед — емпіричні дослідження. Від природничих наук 

та дослідження, так і на боці суб’єкт-об’єкта дослідження [Apel, 1998: S. 665—667]. У 

цьому сенсі критика таки є іманентною розумінню. Очевидно, тут треба розрізняти 

критику як пояснення дій через несвідомі мотиви та критику як нормативну оцінку 

висунутих суб’єкт-об’єктом дослідження домагань значливості. У першому випадку 

критика потребує об’єктивації та не є іманентною розумінню, на відміну від другого 

випадку, про який і йдеться у нашій відповіді. Водночас нормативну оцінку домагань 

значливості суб’єкт-об’єкта як виконаних чи невиконаних треба відрізняти від нор-

мативної оцінки його дій як раціональних чи нераціональних. Приміром, Апель 

пише: «…Утримання від оцінки (Wertungsenthaltung) слід відрізняти від ціннісної 

нейтральності (Wertneutrlität). Утримання від оцінки в науках про дух можливе завдя-

ки філософському розрізненню між можливими та фактично наявними умовами ви-

конання [домагань значливості]. А ціннісна нейтральність означає цілковиту відмову 

від оцінки дій як раціональних» [Apel, 1998: S. 675]. У цьому сенсі ціннісна нейтраль-

ність у соціальних науках є неможливою (адже ключовим припущенням, що умож-

ливлює соціально-наукове пізнання, є припущення про раціональність дієвця), на 

відміну від утримання від оцінки. Далі, Апель наполягає на пріоритеті іманентної 

раціональної реконструкції процесів раціоналізації (в сенсі «Теорії комунікативної 

дії» Габермаса) перед зовнішніми стратегіями пояснення та викриття. Зрозуміло, що 

така реконструкція також передбачає нормативну оцінку дій суб’єкт-об’єкта до слі-

джен ня як раціональних чи нераціональних.
15 Варто поставити питання (заторкнуте вже в попередній виносці), чи є квазікаузальне 

пояснення та об’єктивація необхідною умовою критики. Тут можна навести один 

приклад: у випадку цинічних висловлювань, коли пропонент свідомий неморальності 

або перформативної суперечності своїх висловлювань, але попри те висловлюється, 

додаткове квазікаузальне пояснення не є обов’язковим. 
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їх відрізняє єдність мови суб’єкта та суб’єкт-об’єкта дослідження й ре-

левантність рефлексивної форми знання для зв’язку між суб’єктом та 

суб’єкт-об’єктом дослідження. 
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