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Необхідний вступ

Припущення про існування у кванторній модаль-

ній логіці S5 (КМЛS5) є предметом інтенсивного 

обговорення в сучасній філософії логіки та аналі-

тичній метафізиці. Синтаксично вона являє собою 

розширення класичної логіки першого порядку 

(КЛП) або класичної логіки першого порядку з рів-

ністю (КЛП=) такими модальними аксіомами:

І. □(p→q)→(□p→□q)

К. □p→p

S4. □p→□□p

S5. ◊p→□◊p

та модальним правилом виводу, відомим як 

правило Ґеделя:

G: = ├F ⇒├□F

Семантично можна подати два варіанти КМЛS5: 

із фіксованим доменом інтерпретації кванторів 

(за таким варіантом закріпилась назва «найпрос-

тіша кванторна модальна логіка» — СКМЛ) та зі 

змінним доменом (підхід, властивий семантиці 

С.А. Крип ке). Фіксований домен інтерпретації 

кванторів означає, що множина об’єктів, щодо 

яких формують висловлювання СКМЛ, одна й та 

сама для всіх можливих світів. Так само для всіх ва-

ріантів СКМЛ приймають референційну (об’єкт-

ну) квантифікацію. Це означає, що квантори не 
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можуть посилатися на порожні імена чи якісь конструкти, які не є «об’єк-

тами» цієї логіки. Навпаки, квантори завжди покликаються на об’єкти і 

підпадання під область дії квантора свідчить про існування об’єктів під-

становки у підкванторних виразах. І це єдиний спосіб говорити про «існу-

вання» об’єктів. Змінний домен інтерпретації передбачає, що в кожному 

можливому світі — своя сукупність об’єктів. У цьому розумінні означені 

семантичні інтерпретації передбачають різні теорії існування. Низка твер-

джень, валідних у КМЛS5, порушують питання щодо її метафізичних пре-

супозицій, зокрема в контексті протиставлення актуалізму та посибілізму.

Актуалізм — це настанова, згідно з якою «немає й не може бути неіс-

нуючих об’єктів» [Plаntinga, 1983: p. 108]. Відповідно, концепція, згідно з 

якою у певному розумінні можуть бути неіснуючі (а суто можливі) об’єкти, 

отримала назву посибілізму. Відомо, що в СКЛМ є теоремою знаменита 

формула Баркан:

BF. ∀x□Fx→□∀xFx, яку можна переформулювати таким чином:

BF*. ◊∃xPx→∃x◊Px, що природною мовою можна перекласти так: «Як-

що можливо, що існує х з властивістю Р, то існує таке х, що, можливо, має 

властивість Р».

Консеквент цієї формули можна інтерпретувати як твердження про 

існування якихось «суто можливих» об’єктів (possibilia); такі міркування 

породжують дискусії щодо того, як інтерпретувати СКМЛ — як логіку 

«актуалізму» чи як «логіку посибілізму». В контексті філософського ана-

лізу логіки як теорії існування ця дискусія становить для нас великий ін-

терес, і ось чому. Якщо справді можна однозначно відповісти на питання 

про онтологічну інтерпретацію тієї чи тієї логіки, то це, здається, дає під-

стави говорити про фундаментальний зв’язок логіки та метафізики. Цей 

зв’язок може виявлятися у двох аспектах — синтаксичному та семантич-

ному. Ми розглянемо два семантичних варіанти КЛМS5. Одразу слід за-

мислитися й над іншим питанням: що означатиме, якщо насправді зазна-

ченої однозначної відповідності встановити не видається можливим? У 

такому разі це свідчитиме про своєрідну незалежність логіки від онтології, 

в тому розумінні, що та чи та теорія аналітичної метафізики є лише над-

будовою над формальною основою і завжди в теорії існування є надінтер-

претацією. Це леґітимує суто інструментальний підхід до формальних тео-

рій існування й дає підстави звертатися до формального аналізу філо-

софських текстів із метафізики та онтології без небезпеки перетворити 

формальну реконструкцію на надінтерпретацію тексту. Нижче ми розгля-

немо актуалістські та посибілістські інтерпретації КЛМS5 із фіксованим 

та змінним доменом, покажемо, що ці інтерпретації однаково прийнятні, 

зробимо відповідні висновки і висловимо міркування щодо розвитку фор-

мальної онтології.
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Інтерпретації СКМЛ
Проблема витлумачення формули Баркан дотична 

до питання про існування внаслідок онтологізованого прочитання ∃ як 

«існує» й у зв’язку з питанням про possibilia. Технічно проблематичність 

СКМЛ у зв’язку з формулою Баркан має два аспекти: по-перше, сама фор-

мула є сильним припущенням і зрозуміло, що всі проблеми щодо неї не 

поставатимуть у більш слабких логіках. Тож певною мірою формула Бар-

кан — це специфічна проблема СКМЛ як сильної модальної логіки. По-

друге, так само очевидно, що проблем щодо інтерпретації існування не 

постає, якщо не інтерпретувати ∃ як «існує». Отже, в іншому аспекті про-

блема формули Баркан — це проблема об’єктної квантифікації. Най драж-

ливіше ж питання, що виникає у тому випадку, коли в логіці з об’єктною 

квантифікацією справджуються сильні модальні припущення на зразок 

формули Баркан, полягає в тому, що це вимушує тих, хто нею послугову-

ється, до посибілізму, тобто примушує визнати існування суто можливих 

об’єктів. Третій аспект проблематичності СКМЛ полягає у самій метафі-

зичній настанові: зрозуміло, що прихильники посибілізму не вважають 

твердження про існування possibilia небажаними, відтак не розглядають 

СКМЛ як проблематичну щодо існування. Та чи справді в СКМЛ «зашито» 

посибілістську онтологію? Відповідь на це питання не очевидна. І в сучас-

них дискусіях з аналітичної метафізики головним предметом обговорення 

щодо СКМЛ є питання про те, чи може СКМЛ мати актуалістичну інтер-

претацію. Справді, значна частина аналітичних оглядів СКМЛ (зроблених 

як актуалістами, так і посибілістами) завершується висновком про те, що 

її актуалістична інтерпретація неможлива. Такий висновок роблять, зокре-

ма, Е. Плантинґа [Plantinga, 2001], серед найсучасніших — К. Бенет [Bennet, 

2006] та багато інших. З точки зору актуалізму СКМЛ зазвичай виглядає як 

проблематична у консеквенті BF. Проте така інтерпретація залежить від 

двох змістових моментів: (1) прочитання квантора ∃ як «існує» та (2) інтер-

претації ◊ у ∃х◊Рх як модальності de re. Якщо перше є специфічною рисою 

СКМЛ (з огляду на об’єктну квантифікацію), то друге залежить від тих фі-

лософських припущень, на яких ґрунтуються актуалісти. І найважливішою 

постаттю тут, оскільки справа стосується питання про de re та de dicto мо-

дальності, є Елвін Плантинґа з його розвиненою концепцією «серйозного 

актуалізму». «Серйозний актуалізм» (serious actualism) є різновидом актуа-

лізму, засадовою для якого є теза про те, що «об’єкт х має властивість Р у 

світі W тільки якщо х існує у W» [Menzel, 1991; Plantinga, 1983; Pollock, 1985; 

Richard, 1996], або в дещо іншому і загальнішому формулюванні: «ніщо не 

має жодної властивості у жодному світі, в якому воно не існує» [Pollock, 

1985: p. 4]. Тобто, в термінології Плантинґи, екземпліфікація з необхідніс-

тю передбачає існування. Формалізувати цю тезу можна таким чином:
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SA. (P(х)→∃y(y=x))

Але Б. Лінскі та Е. Цальта [Lincki, Zalta, 1996], а також К. Менцель 

[Menzel, 1990] зауважують у цій настанові перешкоду для актуалістичної 

інтерпретації СКМЛ. Проблема пов’язана з конверсією формули Баркан: 

SA у поєднанні з CBF призводить до твердження про необхідне існуван-

ня, якщо тільки припустити, що є принаймні одна необхідна властивість, 

спільна для всіх об’єктів. Усі, хто визнає можливість ідентифікації індивідів 

крізь світи, передбачають властивість тотожності саме як таку універсальну 

необхідну властивість, якою наділені всі об’єкти. Позначимо таку власти-

вість як R(_), так, щоб R(x) означало «х самототожний» або «об’єкт х то-

тожний сам собі».

Відповідно до припущення щодо цієї властивості слід прийняти 

□∀хR(х). Звідси і з конверсії формули Баркан:

CBF. ∀xFx→∀x Fx

негайно випливає ∀x□R(x). Зняттям ∀ можна отримати □R(а), де а — 

довільно вибраний об’єкт домену цієї моделі (оскільки за умовою всі 

об’єкти мають властивість R). Це дає (R(a)→ ∃y(y=a)). Із цієї формули 

легко отримати (R(a)→ ∃y(y=a)). Звідси і з R(a) за МР отримуємо 

∃y(y=a). «Отже, — підсумовують на підставі цих міркувань Б. Лінскі та 

Е. Цальта, — <...> це альтернативне доведення NE <...> показує, що сер-

йозні актуалісти не можуть прийняти СКМЛ, якщо тільки не уникнути 

якимось чином валідності CBF» [Linski, Zalta, 1994: p. 442]. Таким чином, 

коли розглядати ∃x Px як висловлювання з de re модальністю, стає зро зу-

міло, що воно передбачає possibilia, а це несумісне з актуалізмом. Проте на-

справді актуалістична інтерпретація СКМЛ також можлива, і Б. Лінскі та 

Е. Цальта демонструють, як саме її досягти. Головна ідея цих авторів поля-

гає в тому, що можливі об’єкти, зафіксовані у твердженнях типу консеквен-

та BF, слід вважати актуальними континґентно неконкретними об’єк та-

ми. «Актуалісти помилково вважають, що розрізнення між абстрактними 

та конкретними об’єктами є категорійним, тобто що абстрактне чи кон-

кретне є таким сутнісно. На наш погляд, це не виправдано. Ми не бачимо 

жодних підстав не визнавати сутностей, що є континґентно неконкретни-

ми, тобто об’єктів, які фактично конкретними не є, але є такими в інших 

можливих світах» [Linski, Zalta, 1994: p. 449], — декларують автори свою 

позицію. «Бути конкретним» означає «бути локалізованим у просторі й 

часі», тобто бути річчю фізичного світу. Континґентно неконкретними є 

такі об’єкти, які не є конкретними у певному (актуальному) світі, проте 

можуть бути конкретними в одному з можливих світів. Водночас такі 

об’єкти актуальні так само, як і речі нашого реального світу.

Цю інтерпретацію можна звинуватити у «фундаментальній не ко ге-

рент ності», в тому розумінні, що згідно з нею звичайні об’єкти є водно-
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час континґентно неконкретними і сутнісно конкретними [Zalta, 2006].

Проте автори відповідають на це так: «Ми <...> не бачимо тут жодної не-

когерентності. Звичайні об’єкти континґентно конкретні, тому що вони 

конкретні в одних світах і неконкретні в інших. Вони сутнісно конкрет-

ні, тому що во ни конкретні у всіх світах, в яких вони конкретні» [Linski, 

Zalta, 1994: p. 293].

Інше критичне зауваження полягає в тому, що «актуалістичне» прочи-

тання СКМЛ насправді є просто прихованою формою посибілізму («про-

ксі-актуалізмом» [Bennet, 2006]). К. Бенет проводить паралель із наста-

новою Е. Плантинґи: «Там, де Плантинґа має екземпліфіковані сутності, 

Лін скі та Цальта мають конкретні об’єкти» [Bennet, 2006: p. 268—269]. За 

слуш ним спостереженням К. Бенет, в обох випадках онтологічний статус 

об’єктів можна зафіксувати подвійним чином: як просто «наявність» (не-

конкретність чи неекземпліфікованість) та як «існування» у буденному 

ро зумінні цього слова. Проблема ж полягає в тому, що настанова актуаліз-

му, відповідно до настанови К. Бенет, не дозволяє такої «дворівневої» он-

то логії. Натомість для пропонентів актуалістичного прочитання СКМЛ 

це не так. Автентичне розуміння тези актуалізму у Е. Цальти передбачає 

дві складові: 1) тезу антимайнонґіанства («немає неіснуючих об’єктів»; 

2) те зу анти-посибілізму («немає можливих, але неактуальних об’єктів») 

[Par sons, 1980: p. 6—7].

Майнонґіанська ж настанова «є об’єкти, що не існують», що може бути 

сформульована як ∃xE!x (де E! — примітивний предикат існування, який 

неможливо визначати як ∃x(x=y), оскільки в семантиці майнонґіансько го 

типу квантор ∃ не має онтологічної інтерпретації), має дві інтерпретації. 

Одна з них передбачає ототожнення «актуальності» та існування (і, від-

повідно, вираження тверджень щодо актуальності об’єктів за допомоги 

предиката існування Е!). М. Нельсон та Е. Цальта називають цю першу ін-

терпретацію «посибілістським майнонґіанством». Друга ж інтерпретація 

(«антипосибілістичне майнонґіанство») передбачає розрізнення «існую-

чого» та «актуального», що, відповідно, уможливлює прийняття тверджень 

про актуальні неіснуючі об’єкти. К. Бенет, як бачимо, схильна інтерпре-

тувати актуалістичне прочитання СКМЛ («континґентний нонконкре-

тизм», у термінології авторів статті) саме як антипосибілістську майнонґі-

анську концепцію. Для цього слід лише замінити тезу в дусі Майнонґа «ак-

туально є неіснуючі об’єкти» на тезу Б. Лінскі та Е. Цальти «актуально 

існують неконкретні об’єкти». Головним же неґативним наслідком такої 

філософської концепції К. Бенет вважає необхідність «чистих актуальних 

об’єктів» (mere actualia), тобто об’єктів, які актуальні, але не існують. Утім, 

на відміну від К. Бенет, М. Нельсон та Е. Цальта не вбачають тут дворів-

невої онтології: «Ми не готові погодитись, що майнонґіанство призводить 
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до двох видів сущого (being)» [Nelson, Zalta, 2006: p. 13], — стверджують 

вони. Ґрунтуючись на запропонованій Т. Парсонсом логічній реконструк-

ції майнонґіанської теорії абстрактних об’єктів [Parsons, 1980], ці філосо-

фи зазначають, що майнонґіанство має тільки один квантор існування 

(звичайно, онтологічно ненавантажений) і один предикат існування. Таким 

чином, модус сущого тільки один — і до нього належить «усе, що є» (тобто 

всі об’єкти, про які висловлюється мова). Просто щось з усієї царини су-

щого наділене предикатом існування, а щось — ні. Якщо розглядати ці сло-

ва як відповідь К. Бенет, то слід зрозуміти їх як твердження про те, що «чис-

ті actualia» насправді «існують» (просто в тому розумінні, в якому це не по-

требує предиката існування).

Як бачимо, ситуація щодо інтерпретації в кожному конкретному ви-

падку визначена змістом, наданим квантору ∃ (якщо ж він навіть послідов-

но інтерпретований як квантор «існування», то варіювання змісту присут-

нє в самому слові «існування»). Тож онтологічні припущення СКМЛ при-

внесені до неї як зовнішні.

Інтерпретації КМЛS5 із семантикою С.А. Крипке
BF та CBF у КМЛS5 зі змінним доменом не є ні ак-

сіомами, ні теоремами, оскільки семантика С.А. Крипке дає змогу побу-

дувати контрмодель для формули Баркан. Отже, нормальні модальні логі-

ки з такою семантикою слабші, ніж у випадку СКАЛ, і з проблемами силь-

них тверджень СКМЛ (такими, як формула Баркан та її конверсія) вони 

справді дають змогу успішно впоратися, проте саме семантику С.А. Крипке 

можна розглядати як таку, що веде до посибілістських настанов. Так, за 

спостереженням А. МакМайкла, семантика С.А. Крипке «включає функ-

цію, яка зіставляє кожен елемент множини можливих світів з множиною 

об’єктів, що існують у <відповідному> світі, об’єктів, що не потребують 

існування у нашому <актуальному> світі. Отже, умови істинності <для 

тверджень про об’єкти у світах> задані в термінах тотальності всіх можли-

вих об’єктів включно з неактуальними можливостями» [McMichel, 1983: 

p. 97]. З огляду на це навіть пропозиційна модальна логіка із семантикою 

С.А. Крипке є посибілістською. Втім, як намагається показати К. Менцель 

[Menzel, 1991: p. 363—365], це потребує певної метафізичної настанови: 

проблема виникає, якщо розглядати семантику С.А. Крипке у світлі аналі-

зу природної мови, де ми справді говоримо про «те, що є» в інтуїтивному 

розумінні цих слів. У такому разі немає іншого способу сприймати всю 

розмову про «можливі світи» крім як буквально: як розмову про якісь мож-

ливі світи, схожі на наш чи відмінні від нашого, проте які все ж таки є не 

лінґвістичними, а метафізичними конструктами, оскільки природна мова 

апелює до позамовної реальності. Відтак семантика можливих світів ґрун-
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тується на припущеннях про суто можливі об’єкти. Зауважимо дві речі. 

По-перше, така метафізична настанова і прикладне застосування семан-

тики С.А. Крипке до аналізу природної мови — це надінтерпретація, якої 

сам С.А. Крипке безумовно не передбачав. По-друге, хоча природна мо-

ва справді має справу з позалінґвістичними об’єктами, її аналіз не вклю-

чає звертання до метамовних ресурсів, тому оперування суто лінґвістич-

ними (а не метафізичними) конструктами тут залишається леґітимним. 

Тож наведену арґументацію щодо посибілістських припущень у семантиці 

С.А. Крипке навряд чи можна визнати сильною.

Більш цікаве зауваження стосується квантифікації. К. Менцель ствер-

джує, що, вдаючись до семантики С.А. Крипке, «ми усвідомлюємо, що 

квантифікуємо саме можливі світи і чисті possibilia. Те, що BF, NE та CBF 

недоказові у системі С.А. Крипке, здається метафізично нерелевантним. 

Оскільки виявляється, що, незважаючи на це, сама семантика цілком при-

зводить до посибілізму» [Menzel, 2006: p. 20]. Інакше кажучи, до посибі-

лізму веде інтерпретація модальностей як кванторів по можливих світах. 

Слід, проте, пам’ятати, що С.А. Крипке відмовляється від об’єктної кван-

тифікації й використовує замість неї тільки підстановкову квантифікацію. 

Надалі з’явилося багато варіантів логік, вільних від екзистенційних при-

пущень. Звичайно, сама ідея підстановкової квантифікації часто нара-

жається на критику на зразок закидів, що «обстоювання підстановкової 

квантифікації — це де в чому необґрунтовані крайнощі» [Richard, 1996: 

р. 449—450], як зазначає М. Ричард у своїй експозиції механізму підста-

новкової квантифікації. М. Ричард переконаний у цьому тому, що, на його 

погляд, природна мова передбачає референцію до умов істинності кон-

кретних речень (а вони, зрештою, залежать від тверджень про об’єкти). 

Проте М. Ричард це постулює і арґументації на користь принципових пе-

реваг для об’єктної квантифікації у нього відшукати не можна. Водночас 

адекватне розуміння підстановкової квантифікації може дати можливість 

до актуалістичного прочитання семантики С.А. Крипке. Щодо модальної 

логіки, то тут авторитетним прихильником підстановкової квантифікації є 

Р.M. Баркан [Barcan, 1993]. Вона вказує, що підстановкову квантифікацію 

слід розуміти не як референцію до об’єктів sence-data, а як посилання на 

імена, що можуть бути порожніми (як у самої Р.М. Баркан). Таким чином, 

у квантифікації по можливих світах можна вбачати не посилання на мож-

ливі об’єкти, а відсутність посилання на будь-які об’єкти взагалі. Або 

справді вважати імена станів справ (чи різних варіантів стану справ у світі) 

власне об’єктами, проте актуальними, а не можливими (порожні імена не 

належать до possibilia, на відміну від того, що вони іменують). Обидва шля-

хи ведуть до актуалістичного виправдання семантики С.А. Крипке. Сказане 

можна вважати водночас і відповіддю на зауваження Е. Плантинґи, який 
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зазначав, що «канонічна концепція» щодо можливих світів, властива се-

мантиці С.А. Крипке, передбачає істинність такого твердження:

(*) «Можливо, є об’єкт, що відрізняється від будь-якого об’єкта, який 

існує в α» [де α — актуальний світ].

Якщо ж воно істинне, то, «відповідно до канонічної схеми, є світ W, в 

якому існує об’єкт, який відрізняється від кожної з речей, що існують в α. 

Таким чином, ψ(W) містить елемент, який не є елементом ψ(α), а звідси 

те ж саме можна сказати про U. Відповідно, U містить об’єкт, який не іс нує 

в α. Тоді цей об’єкт не існує в актуальному світі, а отже — [взагалі] не існує. 

Таким чином, якщо ми приймаємо канонічну концепцію і вважаємо, що 

могла б бути річ, яка відрізняється від кожної речі, що існує актуально, ми 

вимушені будемо визнати, що є деякі речі, які не існують. І навіть якщо ми 

відкинемо (4), то все-одно будемо вимушені, згідно з канонічною схемою, 

до ідеї, що могли б бути якісь неіснуючі об’єкти. Оскільки напевно є мож-

ливі світи, в яких ми не існуємо — ні ви, ні я. Ці світи, поза сумнівом, збід-

нені, але не неможливі через це. Тож є можливий світ W, в якому ми з вами 

не існуємо, але тоді ψ(W) ≠ U. Тож якби W був актуальним, то U, множина 

можливих об’єктів, містила б деякі елементи, що не існують у дійсності; 

були б якісь неіснуючі об’єкти. Фактично саме такими об’єктами були б ви 

і я. Таким чином, канонічна концепція можливих світів вимушена до ідеї, 

що є чи могли б бути неіснуючі об’єкти» [Plantinga, 2001: p. 171]. Якщо 

інтерпретувати «є» з твердження (*) як частковий квантор, а не квантор 

існування, то це дозволяє актуалістичний підхід до логік із семантикою 

С.А. Крипке. Сказане, проте, не нищить можливості для посибілістич-

ної інтерпретації цієї семантики. Так, Е. Цальта обґрунтовує, що «багато 

найбільш важливих метафізичних і семантичних настанов семантики 

С.А. Крипке можна довести чи валідизувати в теорії абстрактних об’єк-

тів» [Zalta, 2006, p. 591]. Серед таких настанов, зокрема, факти про можли-

ві світи, які передбачає С.А. Крипке: зокрема, те, що можливий світ є мак-

симальним і повним станом справ, що є єдиний актуальний світ [в кожній 

певній моделі] та ін.

Отже, щодо КМЛS5 зі змінним доменом можна зробити точно такий 

висновок, як і щодо СКМЛ: вона дозволяє і актуалістське, і посибілістське 

прочитання. Причина цієї неоднозначності, очевидно, та ж сама: мова 

нормальної кванторної модальної логіки не виражає різноманітних зміс-

тів, що надаються квантору ∃.

Висновки
Які висновки можна зробити щодо зв’язку екзис-

тенційних пресупозицій та логічних характеристик предикації, квантифі-

кації та модальності? Очевидно, що інтерпретація виразів кванторної мо-
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дальної логіки залежить від онтологічної інтерпретації кванторів — як 

таких, що мають онтологічний зміст або позбавлені його. Проблема поля-

гає лише в тому, що «онтологічна навантаженість» у наявних аналітичних 

метафізиках не залежить від технічного розв’язання проблеми домену 

квантифікації, а привнесена ззовні. Як це помітно, зокрема з дискусії 

що до інтерпретації СКМЛ, фіксований домен інтерпретації не ґарантує 

од нозначної інтерпретації квантора ∃. Як відомо, логіки предикатів із 

фік сованим доменом інтерпретації кванторів розглядають як навантажені 

онтологічно, натомість логіки з нефіксованим доменом — як вільні від 

он тологічних пресупозицій. Проте таке розрізнення не універсальне. Так, 

Е. Цальта послідовно перекладає ∃ як «існує», хоча це існування слід розу-

міти у широкому значенні, оскільки воно не передбачає «актуальної кон-

кретності» об’єкта, який підпадає під дію квантора ∃. Якщо вважати, що 

квантор ∃ із теорії абстрактних об’єктів також є опцією, яка фіксує онтоло-

гічний статус об’єкта (власне, «існування»), хоча й тривіалізує його тим, 

що надає цей статус усім об’єктам, то виявляється, що розрізнення кванти-

фікації зі сталим та зі змінним доменом інтерпретації не має самостійного 

онтологічного змісту. Важливо також те, що ті ж самі онтологічні розріз-

нення можна провести різними засобами. Наприклад, об’єкти актуаліс-

тичної квантифікації у Н. Кок’ярели  відповідають конкретним об’єктам у 

Е. Цальти (оскільки мають одне значення — «бути локалізованим у часо-

просторі»). Відтак у побудові формальної онтології ми можемо бути віль-

ними у виборі засобів для експлікації модусів існування. Здається, що спо-

сіб вираження різних модусів існування може бути довільним. Проте, щоб 

різні «онтологічні статуси» були рівносильними (технічно подібними), 

важливо уніфікувати спосіб їх вираження, тобто фіксувати модуси існуван-

ня об’єктів за допомоги самих тільки кванторів, предикатів або модальнос-

тей. Оскільки квантифікація і предикація необхідні для висловлення інших 

змістовних тверджень щодо об’єктів (власне, квантитативних чи кваліта-

тивних тверджень — тверджень про властивості та про кількість об’єктів, 

які ці властивості мають), то покладання функції онтологічних розрізнень 

на квантифікацію та предикацію вестиме до плутанини (на наш погляд, 

плутанина в сучасних аналітико-метафізичних дискусіях свідчить саме про 

це). Сфера модальності здається вільнішою від сторонніх (неекзистенцій-

них) змістових навантажень хоча б тому, що можливо побудувати каркас 

для інтерпретації «екзистенційних модальностей», незалежний від інших 

типів модальностей (таких, як алетичні чи епістемічні). Відтак будувати 

розвинену теорію існування варто саме засобами модальностей. З інстру-

ментальною метою, для можливості моделювати якнайбільшу кількість 

різноманітних теорій існування, було б доречно орієнтуватися на макси-

мально просту конструкцію, де можна розрізняти якнайбільше цих екзи-
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стенційних рівнів чи модусів. Мову, яка відповідає цим настановам і міс-

тить у граничному випадку нескінченну кількість модальних операторів 

для вираження модусів існування, можна вважати мультимодальною логі-

кою існування. Її будова та головні характеристики є предметом окремого 

дослідження.
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