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НОРДИК ВІТҐЕНШТАЙН РЕВЮ: 
філософські дослідження 
та новаторські проекти

Юрій 
Козік

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Північне Товариство Вітґенштайна (Nordic Wit-

tgen stein Society) знане у колах європейських фі-

лософів як об’єднання науковців з університетів 

Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії навколо ек-

зегетичного дослідження вітґенштайнівської дум-

ки та розвитку окремих ідей та дискусій у сучасній 

філософії, що мають певний стосунок до філосо-

фії австрійця. Маючи широку джерельну базу, — 

згадаймо хоча б архів Вітґенштайна в Бергенському 

Університеті (Норвегія) та Архіви фон Вриґта у 

Гельсінкі (Фінляндія), — шерег дослідників з пів-

нічних країн вже встигли зробити великий вне-

сок у вітґенштайнівські студії та зарекомендувати 

себе як висококваліфіковані спеціалісти. У своїй 

діяльності Товариство зосереджується головним 

чи ном на проведенні наукових досліджень, по в’я-

заних з філософією Людвіґа Вітґенштайна і з різ-

ними проблемами та напрямками філософії, що їх 

надихнули його думки, а також на забезпеченні 

форуму для підтримки науковців і дослідницьких 

груп, зацікавлених у проблематиці. Окрім прове-

дення конференцій, лекцій та досліджень, діяль-

ність Товариства нещодавно знайшла ще одне ви-

раження, у формі, що дає змогу долучитися до їх-

ньої роботи й позаскандинавським колеґам. 

Товариство, будучи включеним у загально-

європейський проект «Агора», що має на меті за-

безпечити вільний он-лайн доступ до найзнач ні-

ших джерел європейської філософії, при підтримці 
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австрійського видавництва Ontos Verlag (яке також плідно спів працює з 

Австрійським Товариством Людвіґа Вітґенштайна) почали видавати жур-

нал, присвячений філософії великого австрійця. Журнал отримав назву 

«Нордик Вітґенштайн Ревю» (Nordic Wittgenstein Review).

У ногу з діґіталізацією ресурсів Бергенського архіву видавництво On-

tos Verlag також вирішило зробити експеримент: поєднати публікацію 

паперового журналу та відкриття он-лайн доступу до матеріалів через три 

місяці після випуску тиражу. Ще одна новизна журналу полягає в особли-

вості роботи рецензентів. Перш ніж побачити світ на папері, робота має 

пройти три стадії редакції. Спершу статтю проглядають редактори, після 

цього вона відсилається двом або більше рецензентам, імена котрих так 

само, як і ім’я автора статті, тримаються у секреті одне від одного. Цей про-

цес отримав назву «сліпого рецензування» (blind peer review) і має на меті 

забезпечити максимальну об’єктивність у сприйнятті матеріалу рецен-

зентами та підтримувати академічно неупереджені стосунки між авторами 

та рецензентами. Після цього стаття стає доступною на сайті журналу на 

строк одного місяця, коли зареєстровані користувачі сайту можуть проко-

ментувати та обговорити роботу. І тільки після цих випробовувань робота 

може бути надрукована.

Необхідно зазначити, що редакторами першого видання стали такі 

відомі у колі вітґенштайніанців фіґури з Бергенського університету, як 

Алоїс Піхлер (Alois Pichler) та Симо Саатела (Simo Säätelä), головний ре-

дактор — Ірза Ньюман (Yrsa Neuman) з Академії Або (Фінляндія). Членами 

редколеґії також стали висококваліфіковані спеціалісти, серед яких можна 

особливо відзначити Пітера Гакера (Peter Hacker), Алісу Крарі (Alice Crary), 

Рея Монка (Ray Monk), Девіда Штерна (David G. Stern). Згідно із задумом, 

редакторами наступних випусків будуть вже інші скандинавські науковці.

Журнал складається з декількох тематичних блоків. Першою йде ро-

бота Стівена Малгала (Stephen Mullhal) з Оксфорду у секції «запрошена 

стаття» (invited paper), що означає, що автор був запрошений редакторами 

для внеску до журналу і не проходив процес сліпого рецензування. Далі 

йдуть роботи, що витримали всі вищевказані випробовування: «Спогляда-

ю чи зло» (Contemplating Evil) Майкла Бюрлея (Mikle Burley), «Нонсенс та 

невимовне: перечитуючи етичну точку зору у Трактаті Вітґенштайна» 

(Nonsense and the Ineffable: Re-reading the Ethical Standpoint in Wittgenstein’s 

Tractatus) авторства Ґези Калай (Géza Kállay), «Як використовувати бу-

денну мову нападаючи» (How to Use (Ordinary) Language Offensively) Алекса 

Девіса (Alex Davies), «Як бути сьогодні експресивістом щодо зізнання?» 

(How to Be an Expressivist about Avowals Today), написана Анґелем Ґарсія 

Родріґесом (Ángel García Rodríguez) і «Хомський та Вітґенштайн про лінґвіс-

тичну компетенцію» (Chomsky and Wittgenstein on Linguistic Competence) 

Томаса та Шайнід МакНалі (Thomas McNally, Sinéad McNally). В окремій 
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рубриці публікується інтерв’ю під назвою «Аналітична філософія та її 

забуття континенту» (Analytical Philosophy and Its Forgetfulness of the Con-

tinent), взяте Тодором Поліменовим (Todor Polimenov) у Ґотфрида Ґаб ріе ля 

(Gottfried Gabriel). Остання секція присвячена рецензіям на німецько-

мовні та одне англомовне видання: N. Immler: Das Familiengedächtnis der 

Wittgensteins (2011); H. Biesenbach: Anspielungen und Zitate im Werk Ludwig 

Wittgensteins (2011); A. Janik: Assembling Reminders (2009). Розглянемо деталь-

ніше деякі з наведених матеріалів.

Pобота «Споглядаючи зло» 1 авторства викладача університету м. Лідс 

Майкла Бюрлея присвячена теодицеї — проблемі, що належить до кла-

сичної тематики філософії релігії. Автора цікавить концепція «спогля-

дальної» (contemplating) філософії так, як її бачив валлійський філософ 

Д.З. Філіпс — найвідоміший представник вітґенштайніанської філософії 

релігії. У фокусі роботи — два підходи до проблеми зла, філіпсівський 

«споглядальний» та активний, такий що не толерує зла, осуджує його, на-

магається подолати. Філіпс критикує тих філософів релігії, які намагають-

ся зайняти нейтральну позицію у ставленні до жахливого зла і страждання 

у світі, так, наприклад, він критикує Ричарда Свінберна 2 та Алвіна Пла-

нтинґу в тому, що вони нечутливі до страждання інших, коли вони нама-

гаються виправдати існування зла у світі, наводячи певні арґументи на ко-

рись того, що у Бога є резони, щоб допускати зло у світі. Така відсторонена 

рефлексія над тим, чи виправдане зло у світі чи ні, на думку Філіпса, 

зраджує усіх тих людей, що страждали і страждають від злиденності сві-

ту 3. У той же самий час, Філіпс, називаючи свою філософію «споглядаль-

ною», у Вітґенштайнівському сенсі 4, толерує деякі прояви зла у світі, 

маючи наміром не критикувати їх, не «відповісти» їм, а дати лише відсто-

ро нену дескрипцію за ідеалом філософії, що має у вбачанні Вітґенштайна 

«покласти речі перед нами». В есе «Вбити або бути вбитим» Філіпс роз-

думує над долею Ісаака Бабеля, єврея, що став козаком на початку ХХ ст. 

в Російський Імперії. Філіпс підкреслює різницю між «шляхом миру», що 

сповідують юдеї, та аґресивними «мужніми чеснотами козаків» [Neuman, 

2012: p. 46]. Проте, як філософ, Філіпс бачить своє завдання не в критиці, 

хоч місцями він не втримується від висловлювання своєї позиції, а в де-

скрипції і намаганні побачити певні факти у світлі різних інтерпретатив-

них схем, тобто якщо бачити козацьке життя з позиції юдейської орто-

доксії, то в ньому ми не знайдемо чеснот, але ми маємо спробувати поба-

1 Див.: [Neuman, 2012: p. 35—54].
2 Свінберівський приклад теодицеї див.: [Суинберн, 2001: c. 132—158].
3 Назву роботи Філіпса, присвяченої теодіцеї, див.: [Phillips, 2005].
4 Програмною працею Філіпса, де він висвітлює суть своєї «споглядальної філософії», є: 

[Phillips, 1999].
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чити, як події козацького життя, їхні вчинки, вписуються у їхню осо бисту 

систему чеснот. І головне питання, що турбує автора статті, це — «Чи має 

філософ скоріше споглядати різноманітні моральні перспективи без ви-

несення осудження про них, чи важливе завдання, як Маркс відомо висло-

вив, змінити світ, а не просто проінтерпретувати його»  [ibid: p. 47]. У 

Філіпса, зазначає автор, споглядання має певні межі. Так, він говорить 

відсторонено про моральні системи юдеїв та козаків, описуючи їх, але і в 

проблемі теодицеї він бачить завдання філософа в дескрипції наявних від-

повідей на проблему зла, відповідей релігійних і секулярних, проте не в 

створенні певного філософського обґрунтування зла, створення певної 

«філософської» відповіді. Він не приймає те, коли філософи намагаються 

пояснити, а точніше відговоритися від проблеми надмірного зла у світі. 

Філіпс закликає не зраджувати людей, що страждають від зла у світі, а це, у 

свою чергу, значить, що він, маючи певне співчуття, емпатію до них, сам 

втрачає позицію незацікавленого споглядача. Споглядання приходить до 

межі, говорить автор статті, і при цьому як висновок наголошує, що фі-

лософ, спрямовуючи себе до позиції споглядальника, може легко впасти у 

позицію морально нечутливої людини, адже чи є принципова різниця між 

холоднокровним роздумуванням над стражданнями людей у світі чи опи-

суванням жорстокості козаків? Автор починав свою статтю з розповіді 

незвичного випадку з біографії Вітґенштайна, коли той повернувся з 

Москви і, передаючи друзям свої враження, розповів історію про архітек-

тора, який був осліплений Іваном Грозним, що сам австрієць прокоменту-

вав таким чином: «Я не знаю, чи правдива ця історія, але я сподіваюся 

що так» [ibid: 35—36]. Цим були спантеличені його учні, Морис Дрюрі та 

Раш Риіс, і автор статті погоджується з їх реакцією, можливо, Вітґенштайн 

і побачив у цьому щось естетичне, але морально його реакція може бути 

названою нечутливою до зла інших, проти чого і закликає автор статті.

Дві статті з журналу звертаються до дискусій останніх років навколо 

нового, «рішучого» (resolute) прочитання, Вітґенштайна. Робота Ґези Ка-

лай, професора англійської літератури з Університету Лоранда Етвеша 

(Lorand Eotvos University) в Будапешті торкається інтерпретації «нових 

вітґенштайніанців» 5, в першу чергу, Кори Даймонд (Cora Diamond), та 

етичної проблематики. Стаття має назву «Нонсенс та невимовне: пере-

читуючи етичну точку зору у Трактаті Вітґенштайна» 6. Роздумуючи над 

проблемами етики у Вітґенштайна, автор доходить до висновку, що його 

етичне вчення, яке відмовляється від постулювання загальних етичних 

правил чи імперативів, вважаючи, що вони не можуть бути вираженими у 

мові, звертається до персонального та абсолютно особистісного: «Зміст 

5 Див.: [Crary, Read, 2000].
6 Див.: [Neuman, 2012: р. 103—130].
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мого етичного закону (“мого” в тому сенсі, що це направляє мене і тіль-

ки мене, але я повинен жити відповідно до нього) не є, власне кажучи, 

навіть “відомим” мені, тому що не може бути виражений словами: він 

може тільки проявитися в моєму житті» [Neuman, 2012: p. 127—128]. До 

такого висновку автор доходить тернистим шляхом від спроби поєд-

нати пози ції «рішучого» (resolute) та «стандартного» (standart) прочитань 

Вітґен штайна через включення концепції про «задіяного автора» (im plied 

author) та аналізу першої й третьої перспективи у Трактаті. Калай наво-

дить позицію Кори Даймонд у порівнянні з її критиками Пітером Гакером 7 

та Мередит Вільямс (Meredith Williams). Коротко, позиція «рішучого» 

прочитання Кори Даймонд полягає в тому, що ми маємо серйозно ста-

витися до твердження Вітґенштайна, що пропозиції Трактату є нонсен-

сом і що читач має піднятися ними як по драбині, а потім відкинути їх 8. 

Для Даймонд є чітка різниця між розумінням тексту трактату та Віт-

ґенштайном, автором, якого Калай інтерпретує як «задіяного автора» 

(implied author), тобто автора, що є включеним у текст, мається на гадці 

у ньому, і з позиції «рішучого» прочитання ми маємо зрозуміти автора 

поза текстом разом із самим текстом. Беручи до уваги важливе розріз-

нення між показаним та сказаним, Трактат сприймається як певний 

жест, акт показування. Критики Даймонд, до яких звернувся Калай, — 

це окс фордський історик філософії Пітер Гакер та американська філо-

софка Мередит Вільямс з Університету Джона Гопкінса. Гакер звертає 

увагу на те, що Даймонд базується лише на обрамленні Трактакту: вступі 

та афоризмі 6.54, зводячи нанівець зміст усього тексту. Якщо Даймонд і 

наголошує на беззмістовності тверджень Трактату, то цим двом (вступу та 

6.54) вона надає велике значення, вкладає більший сенс з-поміж беззміс-

товних інших тверджень [ibid: p. 110]. Також, на думку Гакера, таке іґно-

рування усього тексту між вступом і висновком стикається з контрарґу-

ментом, на який може бути обернений вихолощений дизайн Трактату, з 

нумерацією і підпорядкуванням тверджень. Який смисл турбуватися 

про чітку структуру, якщо увесь Трактат — це нонсенс?

Вільямс говорить, що пропозиції Трактату не є нонсенсом у букваль-

ному сенсі, як певна тарабарщина, вони для нас змістовні, проте Даймонд 

вводить своє особливе розуміння сенсу, у якому пропозиції є беззмістов-

ними у собі, і схоже, що сенс є тим що ми вкладаємо у речення, а не пи-

танням відношення пропозиції до світу, отож Даймонд намагається схопи-

ти те, що сам Вітґенштайн вклав у речення своєї роботи [ibid: p. 113]. На 

думку автора статті, суттєва різниця між рішучим та стандартним про-

7 Для ознайомлення з екзегетичними ідеями Пітера Гакера (у співпраці з Гордоном Бей-

кером) див.:[Грязнов, 2006: с. 66—81].
8 Основна праця Даймонд з цього питання: [Diamond, 1995].
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читанням не стільки в сенсі, скільки в нон-сенсі, у тому, що може бути не 

сказане, а лише показане. Ми можемо говорити змістовно про факти світу, 

але не про відношення між фактами, мовою та користувачем мови, тому що 

це відношення не є фактом і лежить поза межами світу, який є тотальністю 

фактів. Будь-яка мова, яка буде описувати це відношення, буде за дефіні-

цією нонсенсом, отож можливим способом зрозуміти це відношення бу-

де намагання вхопити інтенції Вітґенштайна як особистості, але це розу-

міння не може бути лінгвістичним [ibid: p. 114—115]. Калай, спираючись 

на Даймонд, вводить концепцію трьох персон та двох перспектив. Три пер-

сони — це автор — сам австрієць, читач, до якого, наприклад, автор звер-

тається у передмові, та метафізичний суб’єкт (той що є межею світу, про 

якого говорять речення 5.6. і далі ); перспективи: перша, персональна, 

особистісна — це моє, те, що я бачу і відчуваю, а інша — імперсональна, 

метафізична, у третій персоні, у тексті вона йде як третя перспектива. 

Автор зауважує, що Трактат йде від імперсонального стилю, що нагадує 

нам метафізичні трактати Нового Часу, до персонального, особистіс но-

го. На думку Калая, стандартне прочитання не додає достатньо уваги пер-

шій персоні, в той час як рішуче забуває третю персону, метафізичний 

су б’єкт. Трактат переходить від перспективи третьої персони до першої, 

який можливий як процес проходження читача через метафізичний су-

б’єкт до знаходження у ньому Я, персональної етичної позиції, що приз-

водить до того, що Вітґенштайн у етиці не виголошує істин, що належать 

до тре тьої перспективи, але спрямовує до розуміння етики як особистісної, 

пер шоперспективної.

Розмова двох професорів: Ґотфрида Ґабріеля з Єни та Тодора Полі-

менова з болгарського Університету Софії точиться навколо проблеми 

походження аналітичної філософії як традиції та її історичних стосунків з 

континентом 9. У центрі обговорення позиція відомого англійського фі-

лософа Майкла Даміта, який у роботі «Origins of Analytical Philosophy» 

сказав, що аналітична філософія є по суті філософією пост-фреґіанською, 

і Ґотлоб Фреґе є ключовою фіґурою для аналітичної традиції, тому що 

звернув увагу філософів на філософію мови, адже для Фреґе філософія 

мови — це основа усієї філософії [Dummet, 1996]. Ґабріель, не намагаю-

чись позбавити Фреґе звання батька аналітичної філософії, вважає, що 

основний інтерес німецького філософа знаходився у царині епістемології 

[Neuman, 2012: p. 157]. Не дивлячись на те, що Фреґе зробив значний 

внесок у філософію мови, найважливішим для нього був логіцистський 

проект — показати, що арифметика — це результат розвитку логіки і 

тому є аналітичною наукою. Логіцизм — це епістемологічний проект, по-

заяк аналітична ясність — це аналітичний концепт, що класично пов’я-

9 Див.: [Neuman, 2012: р. 155—176].
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зують з Кантом. Хоч Фреґе і доклався до розвитку філософії мови, він 

не був лін ґвістичним філософом, як Людвіґ Вітґенштайн або Ґілберт 

Райл, між якими є суттєва різниця хоча б у довірі до буденної мови, яку 

поділяли Райл та Вітґенштайн, але не підтримував Фреґе. Саме з Райлом 

Ґабріель пов’язує забуття аналітичною філософією континенту. За ним 

Райл, повернувшись з навчання у Гусерля в Оксфорд, зробив спробу почати 

все з самого початку, відкидаючи масивний баґаж минулих століть, зроби-

ти «філософію без приміток» [ibid: p.159]. І унаслідок так сталося, зауважує 

Ґабріель, що хоча сам Райл і знав філософію попередників, його учні — 

вже ні, і Майкл Даміт з їх числа. Мета Ґабріеля, як він сам говорить, висту-

пити проти відривання аналітичної філософії з філософії континенту. 

Для нього, Фреґе як батько аналітичної філософії повністю занурений у 

контекст сучасної йому німецької філософії, особливо неокантіанства, 

представники якого бачили Фреґе як союзника у боротьбі проти натура-

лізму та психологізму [ibid: p.163]. Інтерв’ю не обмежується лише пробле-

мами виникнення аналітичної філософії та роллю, яку відіграв Фреґе. 

Ґабріель розповідає про філософію у повоєнній Німеччині, Ерлагендсько-

Констанську школу, як колеґу англо-саксонській аналітиці і продовжувача 

ідей Віденського кола, а також ділиться думками з приводу майбутнього 

аналітичної та конти нентальної філософії.

Інші матеріали, не зовсім типові для філософського журналу, але важ-

ливі та цікаві для дослідників Вітґенштайна, надійшли з архівів. На даний 

момент, усі рукописи австрійця розділені між двома бібліотеками: Ві ден-

ською Національною бібліотекою, де Вітґенштайнові матеріали зна хо-

дяться у відділі цінних паперів, та бібліотекою Кембриджського Триніті 

Коледжу в Об’єднаному Королівстві. Перший матеріал — це нарис, зро-

блений Вітґенштайном на обороті листа, отриманого від дядька Пауля 

1.3.1923 10. На думку дослідника Альфреда Шмідта (Alfred Schmidt) сам 

запис був зроблений незабаром після отримання листа, оскільки саме на 

цей період припадають дискусії Вітґенштайна з кембриджським матема-

тиком Френ ком Рамсеєм, який критикував деякі з ідей Трактату. Роздуми 

з приводу Рамсеєвої критики вчення про колір, що містяться у афоризмі 

6.3751, ми подибаємо саме на цьому аркуші. Як відомо, пізніше Вітґен-

штайн пре зентує доповідь на конференції Аристотелевого товариства у 

Ноттінгемі, і це буде першою роботою з філософії, зробленою після від-

ставки Вітґен штай на. Цей матеріал є першим, який ми знаходимо після 

завершення остаточної корекції та публікації Трактату у 1922. Наступний 

архівний матеріал 11, також з Кембриджу, належить іншій людині, що ви-

плинула на формування ідей Вітґенштайна та його відхід з деяких позицій 

10 Див.: [Neuman, 2012: р. 177—180].
11 Див.: [Neuman, 2012: р. 181—192].
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Трактату. Ця людина — італійський математик П’єро Сраффа (Piero 

Sraffa), друга людина, що вплинула на австрійського філософа після Рам-

сея у посттрактатівський період. Сраффа мав копію «Блакитної книги», 

надикто ваної обраним студентам під час занять у Кембриджі для внут-

рішнього користування. Опубліковані матеріали є замітками, які зробив 

Cраффа при прочитанні книги. 

Загалом, журнал справляє дуже позитивне враження. По-перше, він 

слідує намірам товариства публікувати як екзегетичні роботи, так і дослі-

дження що стосуються окремих тем, пов’язаних з філософією австрійця. 

Так, на нашу думку, більш екзегетичною роботою можна назвати дослі-

дження Ґези Калая, яке хоч і звертається до різних інтерпретацій Віт-

ґен штайна і має вишуканий літературний стиль (сам автор у передмові 

вис ловив сподівання, що його робота може мати певне естетичне наван-

та ження), але спирається саме на роботи Вітґенштайна. Інші роботи, як от 

стаття Майкла Бюрлея, роз глянута вище, або дослідження подружжя 

МакНалі про Хомського та Вітґенш тай на, має більше спрямування на 

коментаторську літературу, адже саму позицію Вітґенштайна вони беруть 

у варіанті інтерпретації Сола Крип ке. Різноманітним є також тематичне 

спрямування опублікованих статей: стаття, присвячена, споглядальній 

філософії, цілком може класифікувати ся як робота з філософії релігії, 

стаття Калая як етика, а робота Алекса Девіса про буденну мову цілком 

належить до проблематики філософії мо ви. Цікавим варіантом є публі-

кація інтерв’ю, яке також має певну корисність і для української ауди то-

рії, адже Дамітова позиція з приводу виникнення аналітичної філософії, з 

якою полемізує Ґабріель, підтримується вітчизняним дослідником Яро-

славом Шрамком [Шрамко, 2007]. Рецензії, зроблені на німецькомовні 

видання, підтримують співробітництво між різномовними традиціями 

філософування. 

Наостанок необхідно відзначити дві особливості у публікації цього 

журналу, які, на нашу думку, мають принципову вагу. Перше — це те, що, 

згідно з проектом «Агора», статті журналу будуть наявні у відкритому 

доступі з грудня 2012, отож дослідник з будь-якої країни зможе без пере-

шкод звернутися до цих робіт, тобто це означає, що публікація рецензії на 

цей журнал у «Філософській думці» може мати практичне значення, від-

криття можливості українським спеціалістам мати на увазі останні дис ку-

сії у царині вітґенштайнознавства. Інше, що можна винести як корис-

ний урок для української наукової спільноти, — це роль, яку відіграє цей 

журнал. Адже звернімо увагу на те, що походження журналу є сканди-

навське, проте у ньому немає жодної роботи на будь-якій із північних мов; 

редакція також не обмежується суто англомовними авторами, адже, напри-

клад, Ґеза Калай з Будапешта, а Тодор Поліменов з Болгарії; дві опублі-

ковані англомовні рецензії зроблені на німецькомовні видання. Це гово-
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рить про те, що публікація журналу на міжнародній академічній мові, 

навіть у країнах, які традиційно не є англомовними, може зробити дійсно 

гарну послугу для міжнародної інтеракції, яка є вкрай важливою для розви-

тку гуманітаристики. Тож можна рекомендувати журнал не тільки спеціа-

лістам з філософії Вітґенштайна або аналітичної традиції загалом, а й до-

слідникам з інших філософських царин на кшталт філософії релігії чи ети-

ки, а також просто усім науковцям, кому може бути цікавим новаторський 

досвід скандинавського видання.
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