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ВИСЛОВЛЮВАННЯ У ПІРОНІЗМІ

Ольга 
Літінська

Загальна постановка проблеми. Питання, яке ми 

заторкнемо, підпорядковане, по-перше, проблемі 

розрізнення двох напрямків в історії скептично го 

філософування — піронізму та академічного скеп-

тицизму — і, як наслідок, по-друге, темі піронізму 

як автономного філософського вчення. Наша ме та 

полягає у проясненні локального філософського 

то піка 1 піронізму, за яким закріплено уявлення 

про речі (τὰ πράγματα) як про порядок, що (не) 

піддається схоплюванню у висловлюванні. Те ма-

тичне слово, що репрезентує цей топік у вченні 

Пірона, — це слово λέγων, «той, хто говорить».

Незважаючи на історичну вагомість піроніз-

му, у різних історико-філософських аналітичних 

моделях відсутнє його однозначне тлумачення. 

Про нього говорять по-різному. Багатозначність 

поняття «піронізм» виявляє себе так, що його 

позитивне визначення виявляється непростим 

завданням. Понад те, складається враження, що 

простіше сказати, чим піронізм не є. Наприклад, 

якщо слідувати Г. Шпету [Шпет, 1994] або Б. Ра-

се лу [Рассел, 1997], скептицизм у широкому ро-

зу мінні — а отже, й піронізм — не є філософією, 

1 Термін «топік» у нашому розумінні вказує на «місце дії» 

піроністичної мови, тобто на ту обмежену царину сенсів, 

для якої піронізмом встановлено особливі правила по-

значення, логічні й онтологічні принципи. В цьому разі 

йдеться про такий «топік», що в його рамках «річ» не може 

бути об'єктом референції.
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оскільки філософування є теоретичною діяльністю. Висновок менш ра-

дикальний, але в такому самому неґативному дусі, робить Р. Генкінсон 

[Hankinson, 1998]: піронізм не є онтологією, тобто буквально не передба-

чає розмови про буття. І навпаки, «онтологічний скептицизм», хоча його 

головне твердження звідне до того, що чогось немає, все ж оперує твер-

дженнями, а отже, являє собою, згідно з Хенкінсоном, неґативний догма-

тизм і, відповідно, не цілком є скептицизмом. Це «не цілком» піддатне 

формалізації через мовну відмінність: мова онтологічного скептицизму не 

збігається з ісостенічною мовою піронізму. Таким чином, техніка ісосте-

нічного висловлювання стає диференційною ознакою піронізму як такого. 

Головна мета цієї статті саме й полягає у проясненні техніки ісостенічно-

го висловлювання.

Фундаментом піроністичної арґументації є вчення Пірона з Еліди 

(бл. 360 — бл. 275 рр. до н.е.) та його послідовника Тимона (315—225 рр. 

до н.е.). Згідно з різними джерелами, що повідомляють про його життя та 

вчення, Пірон був далекий від теоретичного, відстороненого філософуван-

ня і присвятив себе тому, щоб дати сучасникам зразок гідної поведінки. Як 

повідомляє Діоген Лаертський (Diog. L. Vit. Phil. 9.62), ставлення Пірона 

до життя та життєвих проблем було зразком досконалості: він не вислов-

лював жодних догм, був майстерним у філософських бесідах і вів тихе жит-

тя, позбавлене хвилювань. Твори Пірона не збереглися, відтак головні ві-

домості про його вчення ми черпаємо з вторинних джерел. Це передусім 

фраґменти творів Тимона Фліунтського — безпосереднього учня Пірона. 

Геть зовсім не схожий на свого вчителя, Тимон відіграв ключову роль у 

справі поширення та збереження вчення Пірона, а також у створенні об-

разу незрівнянного наставника на життєвому шляху. Головними скептич-

ними творами Тимона вважають: а) «Силли» (сатирична поема, що ви-

сміює практично всіх філософів, крім, ясна річ, Пірона та мислителів, яких 

Тимон розцінював як його попередників); б) поему «Образи»; в) невеликий 

прозовий уривок, що переповідає філософську програму Пірона. Цей ос-

танній виклад, відомий як «фраґмент Аристокла», вважають найбільш ві-

ро гідним джерелом, що висвітлює філософський проект Пірона. Тому зу-

пинимося на ньому докладніше.

Виклад, переданий Аристоклом із Мессени, філософом-перипатети-

ком II сторіччя, тобто опонентом піронізму, якого, у свою чергу, цитує 

Євсевій Кесарійський (Euseb. Praep. Evang XIV 18, 2—4), є підставою для 

реконструкцій піроністичного вчення і є єдиним джерелом вірогідних 

відомостей про філософський словник Пірона. Цей фраґмент є восьмою 

частиною трактату Аристокла, відомого під загальною назвою «Про фі-

лософію». Трактат, який не зберігся у повному обсязі, найімовірніше, міс-

тив десять книг. Уривок, який має назву «ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΥΡΡΩΝΑ 
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ΣΚΕΠΤΙΚΟΥΣ ΗΤΟΙ ΕΦΕΚΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΚΛΗΘΕΝΤΑΣ ΜΗΔΕΝ 

ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΝ» («Проти скептиків, послідовників Пірона, або ж ефек-

тиків, які проголошують, що ніщо не схоплюється»), витриманий у по-

лемічному тоні і має радше критичний, ніж доксографічний характер: тут 

Аристокл зайнятий спростуванням, а не коментарем. Відповідно до тієї 

мети, яку ставить перед собою Аристокл, — розкрити внутрішню супе-

речливість піронізму, — переважну частину тексту займають доведення 

неспроможності вчення Пірона перед лицем логіки.

Завдяки прозорій структурі фраґмента, яка, зокрема, містить спе-

ціальний маркер — Τίμων φησί («Тимон каже»), що відділяє текст оповідача 

(самого Аристокла) від тексту оповіді (викладуваних ним піроністич них 

тез), ми можемо виокремити: 1) компоненти концептуалізації та 2) ком-

поненти інтерпретованого піронізму. У тексті Аристокла присутні чотири 

епізоди, які можуть бути віднесені до другої категорії. Строго кажучи, це 

той сухий залишок, за яким і реконструюють філософію Пірона. У зв’язку 

з топіком піроністичного говоріння, з уявленням про того, хто говорить 

(λέγων), прочитаємо два з них, що мають до нього стосунок:

«(1) τὰ μὲν οὖν πράγματά φησιν αὐτὸν ἀποφαίνειν ἐπ' ἴσης ἀδιάφορα καὶ 
ἀστάθμητα καὶ ἀνεπίκριτα, διὰ τοῦτο μήτε τὰς αἰσθήσεις ἡμῶν μήτε τὰς δόξας 
ἀληθεύειν ἢ ψεύδεσθαι... (2) διὰ τοῦτο οὖν μηδὲ πιστεύειν αὐταῖς δεῖν, ἀλλ ' 
ἀδοξάστους καὶ ἀκλινεῖς καὶ ἀκραδάντους εἶναι, περὶ ἑνὸς ἑκάστου λέγοντας ὅτι οὐ 
μᾶλλ ον ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν ἢ καὶ ἔστι καὶ οὐκ ἔστιν ἢ οὔτε ἔστιν οὔτε οὐκ ἔστιν» 

[Euseb. Praep. Evang. ХIV 18, 3.1—4.1].

«(1) Стосовно речей [Тимон] розповідає, що [Пірон] проголошує їх од-

наково байдужими, хиткими, нерозв’язними, через що ні наші відчуття, ні 

наші гадки не є істинними чи хибними... (2) З цієї причини не можна ві-

рити їм, а натомість [слід] перебувати без гадки, несхильним і непохитним, 

говорячи про кожне, що воно не більш є, ніж не є, або що воно і є і не є, або 

що воно ані є, ані не є».

Дієприкметник λέγοντας, з’являючись у середині розгорнутого мір-

кування про «річ», перериває шерег неґативних понять, за допомоги яких 

Пірон, — вважатимемо, що ми маємо справу справді з Піроном, — описує 

спочатку «річ», а потім стан людини, яка визначає свій стосунок до цієї 

«речі». «Говорити» — це вказівка, яка має на увазі дію, а не ухилення від неї. 

На відміну від більшості специфічних понять піронізму, які вкрай рідко 

подибуємо в інших грецьких текстах (наприклад, характеристики речі: 

ἀδιάφορα (байдужа [до протилежностей, зокрема добра і зла]), ἀστάθμητα 

(хитка), ἀνεπίκριτα (нерозв’язна) тощо), слово λέγων не є специфічно пі ро-

нівським. Навпаки, «той, хто говорить» — це проміжна ланка, завдяки якій 

відбувається — нехай слабке — зчеплення піронізму з мовою філософсько-

го мейнстриму. Це поняття через його посередницьку функцію може бути 
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розглянуто подвійно: 1) як власність піроністичної філософії та 2) як тер-

мінологічна одиниця загальногрецького філософського словника. При чо-

му цей поділ має нас цікавити не як безумовне, а як зумовлене Піроном. 

З одного боку, поняття «той, хто говорить» вписане у внутрішню інструк-

цію піронізму, оскільки через λέγων уведено головне піроністичне ква-

зівизначення «кожного», що «воно не більш є, ніж не є, або що воно і є і не 

є, або що воно ані є, ані не є». З іншого боку, λέγων працює у протистав-

ленні — тобто в анатомічній зв’язці — з такими неспецифічними для 

піронізму поняттями, як «(від)чуття» (αἴσθησις) та «гадка» (δόξα). І якщо 

λέγων — не збіг, не казус омонімічного подвоєння у тілі двох неперетинних 

топіків, а саме медіатор, то це виключно внаслідок такого змісту λέγων, 

який, крім суб’єкта, схарактеризованого через дію, передбачає ще і вка-

зівку на саму цю дію.

Інакше кажучи, ісостенічний устрій піроністичного λέγων визна-

чений через опозицію цієї дії та двох інших способів контакту з речами, 

заданими за допомоги αἴσθησις та δόξα.

Зазвичай αἴσθησις перекладають як «почуття» або «відчуття». Іноді 

αἴσθησις означає певний різновид відчуттів, наприклад «відчуття нюху» 

(αἱ διὰ τῶν ῥινῶν αἰσθήσεις). Етимологічно αἴσθησις сягає αἰσθάνομαι — діє-

слова, яке крім «відчувати», «почувати» також означає «помічати», «підмі-

чати» та «розрізняти». Отже, на рівні словникового значення αἴσθησις 

суміщає два смисли: «почуття» та «розрізнення». Таке почування можна 

назвати «розміткою» — відособленням різних даностей, які відчувають як 

певні та незмішувані. Тобто відчувати у розумінні αἴσθησις означає мати 

справу з одиничною річчю, яка чітко виокремлюється на тлі інших. Вра-

ховуючи, що піроністичне тлумачення речі звідне до протилежного уяв-

лення — річ є не визначеною і максимально розчинена в оточенні, то 

розмітка αἴσθησις розцінюватиметься у піронізмі як начерк, що тільки 

від да лено нагадує річ і не стосується її безпосередньо. Отже, αἴσθησις, роз-

діляючи речі, підміняє їх власними абрисами та своєю сутністю, тому у 

піроністичній філософії відчуття не визнають ні істинними, ні хибними, 

позаяк вони є самодостатніми й нічому не відповідають.

Другий тип (не)схоплення речі, про який ідеться у Пірона, — це δόξα 

(гадка). Слово δόξα походить від δοκεύω — «чатувати», «вистежувати», «роз-

дивлятися». Ймовірно, у Пірона δόξα перебуває у полі вихідного значен-

ня — вказівки на погляд, який передбачає сам предмет розгляду, чатує на 

нього: δόξα — це бачення речі до того, як її побачено. Враховуючи етимо-

логію, ми пропонуємо, у випадку Пірона, говорити не про гадку, а про пе-

редбачення та припущення. Якщо αἴσθησις працює на розрізнення та ві д-

особлення речей, доступних чуттєвому сприйняттю, то δόξα розділяє речі 

відповідно до припущень, які існують з приводу цієї речі.
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«Відчуття» та «гадка» у форматі, заданому грецьким мейнстримом, — 

це провідники доступу до речей. Навпаки, згідно з Піроном, ні почуття, 

ні гадка не мають необхідної властивості відкривати що-небудь (у цьому 

разі проблема істинності цього відкриття не має значення), і «річ», як вона 

розуміється у піронізмі, не може бути схоплена/визначена через αἴσθησις 

або δόξα. Обом цим порядкам фраґментації протистоїть λέγων. Це озна-

чає, що «річ», непізнавана й невідчутна, не може бути ні передбачуваною, 

ні відчутою, але, незважаючи на це, про неї можна говорити. Принципова 

відмінність «того, хто говорить» від «того, хто відчуває» та «того, хто га дає» 

полягає в тому, що дії того, хто говорить, не націлені на виокремлення точ-

ки говоріння, в кінцевому підсумку — себе з навколишнього світу: як що 

дотримано всіх піроністичних правил висловлювання, то той, хто говорить, 

не стає тією точкою, завдяки якій у порядку речей з’являється поділ на 

«одне» та «інше», з’являється, власне кажучи, порядок. Перед нами го-

воріння, яке не спирається на виокремлене місце того, хто говорить, на 

точку говоріння, на систему відмінностей, що стосується речей, але не їх-

нього порядку, тобто стосується їх особливим чином — не у режимі де-

скрипції, а у режимі перформативу.
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