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ДИСИМІЛЯЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ
ФІЛОСОФІЇ, або
Як філософи винаходять традицію

В’ячеслав 
Циба

Чи може традиція витворювати свій образ-під су-

мок ad dis putandum, а якщо може, то чого чекати 

від цього тим, для ко го вона є об’єктом активного 

аналізу; тим, хто перебуває у ній як співучасник ста-

новлення традиції? І, зрештою, де пролягає межа 

між ідентичністю настанови та самоідентифіка-

цією в ній? Ці та інші питання постають між рядків 

друкованої вище статті Рея Монка «Чи був Расел 

аналі тичним філософом?». З першого погляду спа-

дає на думку, що таке запитування хибує на тавто-

логічність, проте незабаром стає очевидною мета, 

до якої спрямовує автор: переосмислення витоків 

«аналітичного руху» у XX сторіччі, заклик поди-

витися на його джерела свіжим, неупередженим 

поглядом історика ідей. 

Запропонований читачеві текст Монка вияв-

ляє провідну роль традиції у формуванні філософ-

ського світо гляду. Проте як ми розуміємо «тради-

цію», що ми вкладаємо у це поняття? Традицією, 

мабуть, є те, що дає змогу визначити релевантність 

тих чи тих ідей у відповідному інте лек туальному 

контексті; зрештою, вона є умовою розуміння цьо-

го контексту. Отож традицією ми називатимемо 

умову синтезу ідей в окресленому часовому полі. 

Якщо прийняти це визначення, то означений тер-

мін може бути поширено не на все, що непрямим 

чином стосується ідей (культурне, соціальне, істо-

ричне тло поставання, мету та теоретичні особ-
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ливості дискурсивних практик філософування), а ли ше на те, що забез-

печує їхню спадковість. Але що умож лив лює єдність різних, часто несу-

місних концепцій і методів в одному ідейному вимірі? Очевидно, цим 

сеґментом пов’язування є спільність настанови, а саме згода надати думці 

певного вираження в її відношенні до інших думок. Виразити — значить 

перетворити суб’єктивне на публіч не, відкрите для критичного сприй-

няття, конструктивного доповнення або деструкції, тобто надати думкам 

ціннісного продовження в інших модусах осмислення. Але «виразити» 

також означає надати вираженому автономію від суб’єкта вираження, 

уза лежнити зміст судження не від предмета, а від часу. 

Традиції не виникають і не розчиняються, бо вони безперервно по-

стають у кон курентному обігові, прагнучи скинути з себе контекстуальну 

прив’язаність і поширити свої ідеї за межі придатного для їх методично-

го застосування предметного «універсуму». Боротьба всередині традиції 

спонукає її носіїв до пошуку ідентичності, оскільки мотиви поставання та 

цілі існування окремої філософської спільноти однодумців суперечать 

тенденціям, які ставлять під сумнів доцільність тематичного (отже, мето-

до логічного) монізму. За допомоги метафор «предметного ядра» та «кате-

горійного поля» коротко зобразимо цю ситуацію так: ідеям властиво ви-

дозмінювати зміст, а ґрунтованим на них теоріям — трансформуватися, 

відтак збереження спадку традиції вимагає перебудови її пріоритетів, 

можливої через «самовинайдення» та «самоототожнення» в рамках історії 

філософії. Дати зрозуміле виправдання самим собі щодо місця, зайнято  го 

прибічниками традиції стосовно своїх попередників, — ось позитивне за-

вдання носіїв традиції у мисленні. З огляду на специфіку аналітичного 

руху, історія якого демонструє змінювання принципів за утримування 

настанови, зауважимо, що така тема, як «ідентичність традиції», має мо-

тивувати до свіжих відповідей на питання: «Чи є аналітична філософія 

однорідною як така?», «Як співвіднесені етапи її становлення з усвідом-

ленням її практиками мети аналітичної парадигми?», «Чому виникає по-

треба адекватно переписати традицію й перенормувати її статус?», «Яким 

є співвідношення аналітичної філософії та історії філософії?». На ці пи-

тання кожен по-своєму і водночас у режимі конструктивної полеміки да-

ють відповіді два представники сучасної аналітичної спільноти: Майкл 

Даміт та його опонент Рей Монк. 

Утім, презентована читачеві нижче стаття Монка має викликати інте-

рес не тільки філософів «англосаксонського» спрямування, і підстав для 

цього, як на мене, кілька. Передусім Рей Монк є одним з авторитетних 

дослідників так званої «ранньої аналітичної традиції», тож у фокусі його 

уваги опинилися британські мислителі першої третини XX сторіччя, а са ме 

Б. Расел та Л. Вітґенштайн. Твори Монка свідчать про намагання позбу-
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тися стереотипу давати історико-філософську оцінку доробку філософа, 

зважаючи на його поточну залученість до дискурсу. Почасти провокатив-

ні, а насправді продуктивно-критичні студії Монка 1 спонукають відмо-

витися від канонічної (заданої ще «Історією західної філософії» Б. Расела) 

класифікації представників аналітичної традиції на умовно ранню (Фре ґе, 

Мур, Расел, Вітґенштайн), логічний емпіризм Віденського гуртка і Львів-

сько-Варшавської школи та пізню «філософію буденної мови», до якої за-

звичай зараховують оксфордських філософів — Дж.Л. Остина, Ґ. Райла, 

П.Ф. Стросона, Ґ.-Г. фон Вриґта, Г.П. Ґрайса та Е.М. Енском. У цьому 

аспекті Монк іде далі, показуючи, що на різних етапах своєї історії такі 

аналітики, як Расел і Карнап, критично сприймали напрацювання окс-

фордських філософів, а значення Вітґенштайна стало для них «каменем 

спотикання» й набуло форми досі не завершеного диспуту. Отже, аналітич-

ний рух у цьому світлі постає як суперечливий і навіть такий, якому не 

властиве пряме ідейне спадкування. 

По-друге, критичне вістря Монка цілить у визнаного історика ана лі-

ти ч ного руху М. Даміта, який вдруге від часів Б. Расела 2 та Дж. Остина 3 ввів 

до наукового обігу вчення Ґотлоба Фреґе, засвідчивши його визначальну 

роль в аналітичному середовищі. Щоправда, М. Даміт цікавить Монка нара-

зі не просто як історик філософії, який удався до формування internal ima ge 

зсередини традиції, а найперше як фахівець, який мимоволі потрапив у по-

лон власного принципу «розуміти традицію як об’єкт спільної творчості». 

Напевно, ім’я Майкла Даміта не добре відоме широкому колу україн-

ських фахівців. А між тим твори продовжувача філософського підходу 

1 Серед найголовніших відзначимо такі праці Р. Монка: „Людвіґ Вітґенштайн: Тягар 

генія” (Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius, 1990), „Бертран Расел. Математика: сни 

і кошмари” (Bertrand Russel. Mathematics: Dreams and Nigthmares, 1997), „Бертран Ра-

сел: Примара безуму” (Bertdand Russel: The Ghost of Madness, 2000), „Як треба читати 

Вітґенштайна” (How To Read Wittgensyein, 2005). 
2 Як відомо, Рассел листувався з Фреґе впродовж 1902—1903 років, після чого їх нє 

спілкування обірвалося, відбившися фраґментарно у „Принципах математики” 

(1903). В „Історії західної філософії” британський філософ згадує Фреґе, іронічно 

додаючи, між тим, що саме завдяки його старанням світ дізнався про реформатора 

логіки. Показово, що переповідка досягнень Фреґе займає лише дві (!) сторінки кни-

ги. Разом з критикою розрізнення смислу та значення як надлишкового, поданій у 

статті „Про позначення” (1905) та у лекціях „Філософія логічного атомізму” (1918), 

Рассел сприяв формуванню образу Фреґе як „значної фіґури”, що припустилася 

„елементарних логічних помилок”.
3 Джон Остин 1950 року переклав невеликі „Засади математики” Фреґе, що стали пер-

шим виданням праць німецького логіка в англомовному світі. Другу збірку статей 

різних років видрукували 1952 року Макс Блек та Пітер Гіч. Саме вона й була впро-

довж тривалого часу головним джерелом, до якого зверталися аналітичні фреґезнавці 

аж до виходу досліджень М. Даміта „Фреґе. Філософія мови” (1973) та „Інтерпрета-

ція філософії Фреґе” (1980). 
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Фреґе почали виходити в Україні: нагадаємо, що ще 2001 року В. Нав ро-

ць кий видав друком переклад його лекційного курсу «Логічні основи ме-

тафізики» (1991). Майкл Даміт упродовж тривалого часу (від 1979 року) 

був професором логіки в Оксфордському університеті, а також до 1992 

ро ку викладав в університетах Гарварда, Стенфорда, Прінстона та Берклі. 

Проте визнання у міжнародному середовищі колеґ він заслужив своїми 

іс торико-філософськими дослідженнями у філософії Ґ. Фреґе та інтерпре-

таціями його «революційної» семантики, вписаними у спектр сучасних 

студій аналітичної метафізики. Намагання показати значимість ідей Фреґе, 

які не втратили значення за умов сьогодення, коли аналітики шукають по-

розуміння з окцидентальними теоріями, завжди супроводжувало публіка-

ції Даміта й мимоволі надавало йому репутації «свого серед чужих, чужого 

серед своїх». З іншого боку, означена позиція, як ми бачимо з наведеної 

нижче статті Монка, призвела до звуженого тлумачення змісту аналітичної 

настанови. 

Перша і найвідоміша з книжок мислителя («Фреґе. Філософія мови») 

побачила світ 1973 року, тобто тоді, коли Даміт ще навчався і працював в 

архівах Фреґе у Німеччині. Метою своєї дослідницької праці він вважав 

схарактеризувати погляди Фреґе, зважаючи на їхню визначальність для су-

часних дискусій всередині самої аналітичної філософії, тим паче, що доти 

ім’я Фреґе було заведено згадувати переважно в аспекті критики його кон-

цепцій з боку Расела або Вітґенштайна. Німецького логіка Даміт полюбляв 

називати «дідусем аналітичної філософії» [Key Phisophers, 1999: p. 1] і зга-

дувати те, що до появи його книжок Фреґе вкрай погано знали навіть ті, хто 

мусить завдячувати йому. 

«Для Фреґе, — писав Даміт, — як і для всіх наступних аналітичних 

філософів, філософія мови є основою всієї іншої філософії» [Dummett, 

1978: p. 442]. Сам Даміт розуміє філософію як сукупність технік аналізу 

мови, за допомоги якого ми отримуємо доступ до об’єктивної сфери мис-

лення. Мові він називає «публічним феноменом», адже тільки такий її ста-

тус здатен забезпечити об’єктивні значення формами міжсуб’єктної ко-

мунікації. З цього приводу філософ зазначає, що «навіть якби предмет во-

лодів поняттям ще до того, як ми вивчили відповідне слово, нам не вдалося 

б скористатися цією гіпотезою для пояснення того, в чому полягає розу-

міння слова» [Dummett, 1993: p. 119]. Тож під «третім світом», з яким Фреґе 

ототожнює ідеальну реальність мислення, британський філософ пропо-

нує розуміти «соціальну природу мови, бо стежка до аналізу мислення 

пролягає через аналіз мови» [Dummett, 1978: p. 2]. Цю тезу він проголо-

шує «фундаментальною ідеєю аналітичної філософії», провісником якої й 

був Фреґе. Саме мова, порядок слів у реченні в їх семантичному зв’язку з 

реальністю становить для Даміта граничну межу очевидності, виходити за 
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яку розумові немає потреби, оскільки мова невіддільна від реальності та 

від мислення про реальність. У цьому розумінні він, поза сумнівом, від-

дає належне трансцендентальному лінґвізму 4 «пізнього» Вітґенштайна, хо-

ча стримано називає власну позицію «семантичним реалізмом». 

Визначальне для Даміта розуміння «лінґвістичного повороту» 5 спо-

нукає до підведення визначення аналітичної філософії під тематичний, а 

не методологічний критерій: тоді єдність методології не суперечить те-

матичному плюралізмові. Важливим є те, що у самому понятті «лінґвіс-

тичний поворот» закладено типове для аналітичного підходу дихотоміч-

не доповнення мислення та мови, тому вторинний (на перший погляд) 

онтологічний статус мови, яка є сферою опосередкування відношення 

свідомості до світу (Фреґе, Мур, Расел, Даміт, Сьорл), логічним просто  ром, 

симетричним світові, і водночас межуванням його до суб’єкта («Логіко-

філософський трактат» Вітґенштайна), усувається. Відповідно до виз на-

чення мають зазнати переописання зміст та завдання філософії. Втім, 

кожне з наведених визначень мови є взаємодоповняльним і загалом про-

тиставлене тільки феноменологічному (надто ж герменевтичному) під хо-

дові, який вбачає у ній «горизонт можливого досвіду», умову досвіду як та-

кого, тобто онтологічно первинну сутність. 

Оцінка Дамітом значення Фреґе у логіці чітко викладена на початку 

праці «Логічні основи метафізики»: «До Фреґе логіка була не в змозі по-

яснити навіть найпростіші форми міркування, використовуваного в ма-

тематиці... Щойно відбувся цей прорив (заміна класичної логіки умо-

висновку символічною. — В. Ц.), таке застосування логіки спричинило 

значні успіхи... Аналіз логічної структури речень можна перетворити на 

паралельний аналіз структури думок... що дало Фреґе підстави стверджу-

вати, що структура речення відображає структуру думки» [Дамміт, 2001: 

с. 2—3]. На відміну від «пізнього» Вітґенштайна та його оксфордських уч-

нів Даміт вважає, що філософія не є ні терапією, ні систематичним тво-

ренням реєстру хибувань мови, ні «картографічним орієнтиром» для уник-

нення мовних пасток. Власне поняття «аналітична філософія», яке вико-

ристовує дослідник, передбачає охоплення, так би мовити, інтен ційної 

4 Вжитий нами термін Е. Стеніус (Wittgenstein’s Tractatus, 1960) та Б. Вільямс (Moral 

Luck, 1981) використали для визначення засад філософської концепції Л. Вітґен-

штайна, а також для наголошення тісного зв’язку його „Трактату” з „Філософськими 

дослідженнями”. 
5 Термін, активно використовуваний Дамітом, він запозичив у Ричарда Рорті, упо-

рядника та автора великої передмови до збірника праць класиків філософії мови 

„Лінґ вістичний поворот. Нариси з філософського методу” (The Linguistic Turn. Es says 

in Philosophical Method), виданого 1967 року. Втім, сам Рорті вказує на ймовірного 

автора цього доленосного словосполучення — Ґустава Берґмана („Метафізика ло-

гічного позитивізму”, 1954). 
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структури мови через три її базові характеристики: 1) залежність від ви-

з наченого інноваційною семантикою Фреґе «лінґвістичного поворо ту»; 

2) перетворення у межах логічного позитивізму логіки з інструменту кон-

струювання онтологій на об’єкт аналізу її можливих типів (синтаксис, 

семантика, прагматика) у зв’язку з денотацією мовлення; 3) з’ясування 

функціонального призначення філософії мови стосовно решти специ фі-

кацій філософського знання, зокрема епістомології, онтології, етики [Dum-

mett, 1978: p. 440]. 

На думку Монка, переоцінка первинності «лінґвістичного поворо ту» 

для історії аналітичної традиції призводить до догматизму в судженнях 

Даміта, проте така парадоксальність закладена в його тезі іманентно: за-

вдання вишикувати всіх фундаторів логічного аналізу за єдиним прин-

ципом веде насправді до вилучення деяких з них за межі традиції (як це 

відбувається у випадку Расела). Крім того, принагідно спадає на думку за-

уваження К. Ґеделя щодо неповноти будь-якої дефінітивної системи. 

Проб лему ускладнює ще й те, що пропонована альтернатива «Фреґе ver-

sus Расел» історично є нелеґітимною через характер, якого набули пог ля-

ди Фреґе в традиції філософії мови після їх критики Раселом, та вкрай 

обережне ставлення до них аналітиків упродовж мало не півсторіччя. Слід 

зважати й на той факт, що можливий поділ традиції на послідовників та 

опонентів Фреґе може призвести до втрати концептуальної єдності самого 

стилю аналітичного мислення. 

Рей Монк пропонує змістовно послабити запропоновану тезу шля-

хом дефінітивного розширення змісту філософії за рахунок методологіч-

ної складової, тим самим зміцнивши тезу без імовірних заперечень у не-

виправданості та незастосовності. Справді, у такому разі позиція Расела 

виглядає достоту прийнятною, а його місце в пантеоні аналітиків зали-

шиться непорушно почесним. З іншого боку, неможливо буде дорікнути 

йому в непослідовності щодо питання про відношення теорії значення до 

теорії пізнання. Як відомо, тільки близько 1938 року Расел відверто заявив, 

що дослідження пізнання не можна чітко відокремити від з’ясування 

природи значення, як воно виражене у реченні. Досі йшлося передусім про 

похідність мови від первинної обізнаності з фактами досвіду. Відтак мову 

розуміли як дериват мислення, яке, забезпечуючи позасуб’єктивне розу-

міння, робить його референційно прозорим. 

Психологізм, який панував у концепції знання Расела навіть після 

ознайомлення останнього з «Логіко-філософським трактатом» Віт ґен-

штайна, як засвідчує дослідження Монка, підтверджував неодноразово 

сам Расел. По-перше, критичною рецепцією «відкриттів» свого колишньо-

го учня у передмові до «Трактату» та вказівками на те, що «речення, взяте 

саме по собі як факт, наприклад, актуальна сукупність слів, які подумки 
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промовляє людина, не є релевантним логіці. Логіці релевантний цей за-

гальний в усіх фактах елемент, що дає їй змогу, скажімо, мати на увазі 

факт, що його стверджує речення. Релевантного психології, звичайно, є 

більше, оскільки символ не виказує — через власне логічне відношен ня — 

того, що він символізує... Справжньою точкою відліку є те, що у віруван ні, 

бажанні тощо логічно фундаментальним є відношення речення, зрозу мі-

лого як факт, до того, що робить його істинним або хибним» [Russell, 

1963: p. XIX]. Таке пояснення справи означає ніщо інше, як ототожнен ня 

речення (пропозиції) з «образом-реченням», але не в розумінні «Трактату», 

а як способу знання за ознайомленням. Простір логічного символізму ви-

являється, будучи оцінковим критерієм, довершенішим, ніж рівень по-

всякденного слововжитку, нехай і репрезентативного. Психологізм Расе ла 

суперечив головній тезі Фреґе про непсихологічний статус логіки та під-

порядковану роль епістемології в системі науки. Це дає нам змогу, пого-

дившися з Дамітом, назвати Расела не філософом мови, а «дескриптивним 

психологом». Понад те, одночасний вплив Фреґе і на Расела, і на Гусерля 

дає підстави заявити про його вирішальну роль для обох традицій, як і про 

те, що сам німецький логік не належав до жодної з них безпосередньо 

[Mohanty, 1982: p. 112—114]. 

По-друге, цей психологізм Расел підкреслював твердженнями про 

експресивну доповняльність мислення засобами мови. Як він писав у сво-

їй пізнішій праці («Людське пізнання, його сфера та межі»), «мова має дві 

первинні функції: функцію вираження та функцію комунікації». Для бри-

танського мислителя важливо прояснити те, як і у формі яких саме зв’яз-

ків свідомість і світ дані інтенційно в перцептивному акті, щоб згодом 

уже бути реідентифікованими як елементи судження. Тому головною 

проблемою теорії пізнання є не мова і не речення, а факт, тобто струк-

турна одиниця реальності, дана нам у безпосередній очевидності. Факт 

презентовано у категоричному висловлюванні, проте автономність ви-

словлювання (або судження взагалі) не передує (логічно) фактові у своїй 

виражальній здатності [Russell, 1963: p. XX]. Те, що факт, за словами Віт-

ґенштайна, — це образ, невіддільний від факту, схвально сприйнято 

Раселом як підтвердження репрезентаціоністської моделі світу. Крім того, 

вплив Вітґенштайна на свою філософію він занижував стосовно впливу 

Кантора, Пеано та Ваєрштраса. 

Ще у відомій статті «Про позначення» (1905), в якій Расел розглядав 

труднощі теорії смислу Фреґе, він виразив свою позицію щодо відмови від 

поняття мови як предмета окремого філософського розгляду. На відміну 

від мови особливе місце посідають логічні суперечності, які постають у 

результаті неправильного конституювання значень речення: «У сприйнят-

ті ми ознайомлені з об’єктами сприйняття, а у мисленні ми ознайомлені з 
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об’є ктами більш абстрактного логічного характеру, але ми не ознайом ле-

ні з необхідністю з об’єктами, позначеними фразами, складеними із слів, 

зі значеннями яких ми ознайомлені» [Russell, 1905: p. 479]. Спорідненість 

логіки та граматики він сприйняв як загрозу для побудови задовільної 

теорії значення в епістемології. Про це свідчать не тільки подальші твори 

філософа, але також і його значною мірою трагічний розрив з Віт ґен-

штайном і дедалі в’їдливіша іронія щодо «філософії буденної мови» у по-

воєнний час. 

Ця позиція не була притаманна англійському мисленникові лише на 

ранньому етапі його творчості; вона (ця позиція) загалом досить точно 

відображає його ставлення до актуальності тематики мови, попри те, що 

теорія знання Расела на той час зазнала відчутних видозмін. Дискусія сто-

сувалася природи та важливості propositions, класу особливих сутностей, не 

тотожних комбінаціям значень слів у реченні. Відзначимо, що навіть у 

своїх «Дослідженнях значення та істини» (1940), присвячених логічним 

проблемам аналізу речень звичайної мови, Расел стверджував: «необхідно 

розрізняти пропозиції та речення... Коли два речення мають однакове зна-

чення (meaning), то це тому, що вони виражають одне й те саме суджен ня 6 

«[Рассел, 1999: с. 209]. Отже, підтвердженням припущення Монка про «чу-

жість» Расела до філософії мови є слова самого Расела; проте вони так само 

є доказом на користь його приналежності до витоків логічного аналізу. 

У дискусії про сутність філософської настанови ми схильні до підхо ду, 

центрованому на віднесенні кожного серйозного прориву в тематизації 

опису дійсності (наразі її конкретність не є важливою — критичний, ана-

літичний, феноменологічний або структуралістський описи) до видозмі-

ни у стилі мислення, отже, у способі розуміння світу через критерії цілко-

вито іншого порядку. Для феноменолога, приміром, таким критерієм є 

адекватність опису та до-дескриптивна первинність здійснення редукцій; 

для структураліста — порівняння синхронічного та діахронічного елемен-

тів структури повідомлення; для аналітика — аналіз логічних засад усіх 

можливих висловлювань про світ. 

Даміт розуміє аналітичну філософію як «післяфреґеанську філософію», 

засадовими для якої є принципи контексту та композиційності, відповідно 

до чого епістемологічні проблеми разом з їхніми онтологічними конотаці-

ями мають бути «перетворені на проблеми значень речень» [Dummett, 1991: 

p. 111]. Рей Монк підводить до розуміння специфіки явища аналітичної 

філософії: це філософська течія, засадовим для якої є принцип пріорите-

ту аналізу, натомість об’єктами його застосування є все, з чим має справу 

6 У перекладі Є. Лєднікова англійське „proposition” перекладено як „судження”. — 

Прим. авт. 
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філософське мислення. Водночас він свідомий того, що в його приписі 

міститься елемент деконструкції самої аналітичної традиції, зокрема змі на 

ставлення до спадку Вітґенштайна та змісту виробленого ним методу, про-

ясненого у тезі 6. 53 «Трактату». «Цей метод у філософії, — пише Монк, — 

дає невелику надію тим, хто бажає бачити філософію систематичною, тео-

ретико-конструктивною діяльністю. Він насправді спростовує науковий 

дух у філософії, а відтак є, як я його розумію, антитезою духові аналітич-

ної філософії, духові, що наповнює обидва річища, за слушною аналогією 

Даміта» [Monk, 1998: p. 21]. Таким чином, підсумовує Монк, не «лінґвіс-

тичний поворот» є концептуальним ядром аналітичного руху і не «Логі-

ко-філософський трактат» визначив його більш ніж сторічну модифіка-

цію, а варіативна продуктивність методу аналізу, всупереч якому цілком 

автономно щодо аналітичної школи розвивав свої погляди Вітґенштайн. 

Цей висновок, зроблений одним з провідних дослідників цієї традиції, є 

своєрідним визнанням її слабкої внутрішньої проблематизованості, нехай 

навіть і за сто років від часу її постання. Висновок, що готує появу нових, 

вочевидь гостро полемічних інтерпретацій, — це теза, яка засвідчує фак-

тичну дисиміляцію аналітичної філософії, в якій пошуки парадигмаль-

ної ідентичності перетворилися на винайдення традиції. 
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