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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Більшість виразів природної мови є 

неясними (vague). Загальноприйнятою є думка, що явище неясності (vagueness) 

створює серйозні складнощі для класичної логіки та семантики, для перспекти-

ви побудови теорії значення природних мов. Вирази, що мають спірні випадки 

застосування (так загалом характеризують неясність), видаються ні істинними, 

ні хибними, дієвість щодо них закону виключеного третього та інших класич-

них законів ставиться під сумнів, а парадокс сориту (клас парадоксів на кшталт 

парадоксу “Купа” або “Лисий”) ставить під питання правильність багатьох фу-

ндаментальних правил виводу (наприклад, математичної індукції або modus 

ponens). 

Проблема неясності є не лише широкою (оскільки неясних виразів немо-

жливо уникнути та вони використовуються всюди), але й глибокою (оскільки 

не існує жодного неконтроверсійного, повністю задовільного її вирішення). У 

зв’язку з явищем неясності виникає багато дискусійних питань, наприклад: як 

треба семантично тлумачити такі вирази, як “купа”, “лисий”, “червоний” або 

“високий”, та яка логіка діє (або які правила виводу застосовуються) у мірку-

ваннях, що містять подібні неясні вирази? Чи з існування неясності слідує не-

можливість побудувати логіку природних мов (оскільки неясні мови керуються 

семантичними правилами, які є суперечливими)? Або чи неясність потребує 

якоїсь особливої некласичної логіки? Чи є неясність особливим видом незнан-

ня? Чи може світ як такий, незалежно від того, як його репрезентуємо в мові 

або що про нього знаємо, бути неясним? Взагалі, що таке неясність?.. 

Ці питання в останній час привертають усе більшу увагу філософів та ло-

гіків, а відсутність однозначних та загальноприйнятих відповідей лише підси-

лює необхідність дослідження явища неясності, яке нині стало предметом дис-

кусій у царинах філософії логіки та філософії мови, метафізики та онтології, 

епістемології, досліджень штучного інтелекту та теоретичного мовознавства. 

Більше того, актуальність дисертаційної роботи також зумовлена відсут-
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ністю ґрунтовних досліджень явища неясності в Україні. Тоді як для аналітич-

ної філософії XX століття парадокс “Купа” (та пов’язане з ним явище неяснос-

ті), стає тим, чим парадокс “Брехуна” був для середньовічних філософів, а саме: 

пробним каменем для теорій (логічних, семантичних, мовних) − в Україні су-

часна проблематизація парадоксу “Купа” в контексті досліджень явища неясно-

сті є майже невідомою. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисерта-

ція виконана в межах комплексної програми наукових досліджень Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» і науково-дослідної 

роботи філософського факультету НДР № 11БФ041-01 «Філософсько-

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспіль-

ства». 

Об’єктом дослідження є явище невизначеності. 

Предметом дослідження є явище неясності як вид семантичної невизна-

ченості, що сутнісно пов'язаний з парадоксом “Купа”. 

Мета та завдання дисертаційного дослідження. 

Метою роботи є виявлення особливостей концепції неясності та 

з’ясування її зв’язку з логічними та семантичними теоріями. 

Для досягнення цієї мети вирішувались такі завдання: 

- встановити термінологічний інструментарій для дослідження явища нея-

сності та визначити теоретичні рамки для систематичного опису неясності; 

- з’ясувати сутність явища семантичної неясності та його специфіку стосо-

вно суміжних явищ; 

- виявити етапи становлення поняття неясності в історії розвитку логіко-

філософської думки; 

- провести порівняльний аналіз тлумачення та вирішення проблеми неяс-

ності теоріями, що ґрунтуються на застосуванні систем некласичних логік. 

Теоретико-методологічна основа дослідження. Хоча усвідомлення про-

блем, що виникають внаслідок неясності (зокрема, парадоксу “Купа”), 
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з’явилось ще в античності, однак, неясність як така стає предметом логіко-

філософських досліджень лише наприкінці XIX − на початку XX століть, коли 

виникає сучасна логіка (витоки дослідження явища неясності можна знайти в 

працях Ґ. Фреґе, Ч.С. Пірса, Б. Рассела, М. Блека, К. Гемпеля та, частково, Л. 

Вітґенштайна та Дж. Остина). Відтоді спостерігається поступове зростання ін-

тересу до цієї теми, особливо, починаючи з 1970-х років, коли виникає сучасна 

дослідницька програма, що зосереджена на аналізі неясності та вирішенні пара-

доксу сориту. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці 

дослідників, чиї розвідки становлять ядро цієї дослідницької програми, що сто-

їть на перетині не лише різних філософських дисциплін (логіка, філософія логі-

ки, філософія мови, метафізика, теорія пізнання тощо), але й таких дисциплін, 

як мовознавство, психологія, комп’ютерні науки та дослідження штучного ін-

телекту. Під час аналізу сучасного етапу досліджень явища неясності дисерта-

ційне дослідження ґрунтується на розробках Л. Бернс (L. Burns), Т. Вільямсона 

(T. Williamson), М. Дамміта (M. Dummett), Д. Гайда (D. Hyde), П. Ґріноу (P. 

Greenough), Р. Кіф (R. Keefe), К. Райта (С. Wright), Р.М. Сейнсбері (R.М. Sains-

bury), Р. Соренсена (R. Sorensen), Н. Сміта (N. Smith), К. Файна (K. Fine), С. 

Шапіро (S. Shapiro) та інших. 

Для дослідження теоретико-методологічного підґрунтя становлення кон-

цепції неясності також було проаналізовано праці відомих філософів та логіків 

від Античності до сьогодення. Зокрема, важливе теоретичне значення в кон-

тексті історико-філософського аналізу парадоксу “Купа” та становлення конце-

пції неясності (від доби Античності до ХХ століття) мають праці таких філосо-

фів (у хронологічній послідовності): Аристотель, Цицерон, Ґален, Секст Емпі-

рик, Діоген Лаерцій, Л. Валла, Дж. Лок, Ґ. Ляйбніц, Ґ.В.Ф. Геґель, Ч.С. Пірс, Ґ. 

Фреґе, Б. Рассел, М. Блек, Дж. Остин та інші. 

Серед методів, які дозволили реалізувати поставлену в дисертаційному 

дослідженні мету, застосовувались як загальнонаукові (аналіз, синтез, порів-

няння), так і спеціальні методи. Різноманітність використання методів зумовле-

на тим, що дисертаційна робота спрямована на розгляд усіх етапів дослідження 
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явища неясності. З метою виявлення теоретико-методологічної та джерельної 

бази дослідження застосовувався історичний метод. Цей метод також застосо-

вувався при дослідженні історії терміна “vagueness” та проблеми його перекла-

ду. Для дослідження поняття “неясність” використовувалися герменевтичний 

метод та метод концептуального аналізу. При досліджені семантичних теорій 

неясності використовувалися метод формалізації та компаративний метод. Для 

демонстрації можливостей формальних засобів та методів при тлумаченні нея-

сності мовних виразів застосовувався метод моделювання. Для досягнення цілі-

сності та послідовності дослідження використовувався системний підхід. Обра-

на методологія дозволила вирішити поставлені завдання для досягнення мети 

дисертаційного дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі здійс-

нено комплексне дослідження історії та сучасного стану проблеми неясності як 

предмета логіко-філософських досліджень, а також проаналізовано можливості 

вирішення парадоксу “Купа” та інших логічних проблем, що пов’язані з яви-

щем неясності, за допомогою формальних засобів систем некласичних логік. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження розкривається у таких теоретич-

ний положеннях, що виносяться на захист: 

- На підставі історико-термінологічного аналізу встановлено, що в сучас-

них логічних та філософських дослідженнях термін “vagueness” має характер 

неперекладності, та обґрунтовано перекладання українською  мовою терміна 

“vagueness” як неясність, і, таким чином, із двох можливостей при перекладі 

неперекладності обрано надання нового значення вже існуючому слові (інша 

можливість – запровадження неологізму – була відкинута). 

- Уперше в Україні визначено основні риси концептуалізації явища неяс-

ності (vagueness) у сучасній логіці та філософії мови: явище неясності є видом 

семантичної невизначеності, що характеризується такими взаємопов’язаними 

властивостями, як відсутність чітко визначених екстенсій, існування спірних 

випадків застосування, здатністю призводити до появи парадоксу “Купа” та не-

визначеністю вищого порядку, тобто невизначеністю щодо того, чи є щось не-
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визначеним (неясність вищого порядку); у зв’язку з цим також уточнено поло-

ження явища неясності по відношенню до більш загального явища невизначе-

ності, що може існувати в трьох іпостасях (невизначеності метафізичної, сема-

нтичної та епістемічної), та відмежовано явище неясності від інших видів сема-

нтичної невизначеності (неточності, загальності,  двозначності, неспецифічнос-

ті, відсутності значення, залежності від контексту, неповноти). 

-  На підставі дослідження еволюції поняття неясності виявлено такі етапи 

становлення поняття неясності в історії розвитку логіко-філософської думки: 

(1) передісторія – перші логічні та філософські дослідження явища неясності 

пов’язані з обговоренням та спробою вирішення парадоксу “Купа” (від антич-

ності до кінця XIX ст.), проте саме сучасне поняття неясності ще не було сфор-

мовано; (2) період формування сучасної концепції неясності (кінець XIX – по-

чаток XX ст.), що був пов'язаний з розвитком сучасної математичної логіки, 

причому в дисертаційному досліджені було виявлено два напрямки в історії 

формування сучасної концепції неясності: негативний, згідно з яким неясність є 

лише дефектом мови, а дослідження неясності постає внаслідок того, що вона 

стоїть на перешкоді ідеалу логічно досконалої мови (представниками цього на-

пряму були Ґ. Фреґе та Б. Рассел), та позитивний, згідно з яким неясність є ко-

рисною рисою мови та що намагається віднайти таку дедуктивну систему, яка б 

узагальнювала також міркування, що містять неясні вирази (представником 

цього напряму був Ч.С. Пірс); (3) період формування сучасної дослідницької 

програми, що зосереджена на аналізі неясності та вирішенні парадоксу “Купа” 

(1975-1990 рр.), який пов’язується з формування філософії мови як окремої ди-

сципліни та появою перших логічних підходів до семантики природних мов; (4) 

період усталення сучасної дослідницької програми (1990-2000 рр.), коли 

з’являються перші узагальнюючі опрацювання попередніх досліджень явища 

неясності; (5) новітні досліджень явища неясності (2000 - наш час), що характе-

ризуються поглибленням міждисциплінарності в дослідженнях явища неясності 

та зміщенням акценту на альтернативні теорії неясності та на питання, на які не 

дається прямої відповіді в стандартних теоріях неясності (таких як багатозначні 
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теорії неясності, теорія над-оцінювання та епістемічна теорія неясності). 

- На підставі проведеного компаративного аналізу семантичних підходів до 

побудови теорії неясності (багатозначні теорії неясності, теорія над-оцінювання 

та паранесуперечливі теорії неясності) обґрунтовано, що (1) спільним для цих 

теорій є те, що вони тлумачать неясність як суто семантичне явище; (2) відмін-

ність між ними полягає в тому, як вони визначають, якою є логіка та семантика 

неясних мов: при тлумаченні неясності як семантичного явища, класична логіка 

та семантика стають неадекватними при застосуванні до неясних мов, тому се-

мантичні теорії неясності пропонують низку некласичних логік та семантик, за 

допомогою яких вони прагнуть моделювати явище неясності та вирішувати па-

радокс “Купа”, зокрема, багатозначні теорії ґрунтуються на застосуванні бага-

тозначних логік (тризначної та нечіткої логік), паранесуперечливі теорії – пара-

несуперечливих логік, а теорія над-оцінювання ґрунтується на застосуванні се-

мантики над-оцінювання для вільних логік; (3) що жодна з семантичних теорій 

остаточно не вирішує проблеми неясності, оскільки зіштовхується зі складно-

щами та контр-аргументами. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів визначаєть-

ся, насамперед, новизною і сукупністю положень, що виносяться на захист. Те-

оретичне значення дисертаційного дослідження полягає в узагальнені та систе-

матизації досліджень явища неясності в сучасній логіці та філософії мови. Тео-

ретичні положення, фактичний матеріал і результати історико-термінологічної 

та історико-філософської частини дослідження мають значення як внесок у ви-

вчення історії філософських понять. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у тому, що воно 

несе в собі систематизований матеріал, який сприятиме логічному аналізу та 

моделюванню природних мов. Результати дисертаційного дослідження можуть 

слугувати стимулом впровадження проблематики неясності в розробку програ-

много забезпечення для обробки природної мови та інших напрямків дослі-

джень штучного інтелекту та обчислювальної лінгвістики. На базі дисертацій-

ної роботи можливі подальші розробки в галузі некласичних логік. Крім того, 
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матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані у практиці ви-

кладання логіки та дисциплін логічного циклу, зокрема, класичної та некласич-

ної логік, історії логіки, логічної семантики та прагматики, а також інших філо-

софських дисциплін, зокрема, метафізики та теорії пізнання. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою роботою дисертанта. Висновки та положення наукової новизни сфо-

рмульовані на основі власних результатів, отриманих у процесі дослідження. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи обговорювались на засіданнях кафедри логіки філософсь-

кого факультету Київського національного університету імені Тараса Шевчен-

ка. Проміжні результати оприлюднені на міжнародних наукових конференціях 

«Дні науки філософського факультету» (м. Київ, 2013, 2014, 2015), «Придніп-

ровські соціально-гуманітарні читання» (м. Дніпропетровськ, 2013), «Сучасні 

соціально-гуманітарні дискурси» (м. Дніпропетровськ, 2015). 

Результати дослідження. За темою дисертації вийшли друком 11 публі-

кацій: 6 статей у фахових наукових виданнях та 5 тез доповідей у збірниках ма-

теріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені специфікою предмета дослі-

дження, логікою розкриття проблеми, а також метою і завданнями дисертацій-

ної роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, які містять 12 

підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації 

складає 221 сторінку, список використаних джерел налічує 239 найменувань на 

19 сторінках.  

 

  



10 
 

РОЗДІЛ 1 

Теоретико-методологічна та джерельна база дослідження 

явища неясності 

   1.1. Неясність як предмет логічних досліджень: термінологічні 

зауваги 

Предметом цього дослідження є явище, яке в сучасній логіці та філософії 

мови має назву “vagueness” (вимовляється /ˈveɪgnɪs/). В англійській мові абст-

рактний іменник “vagueness” та пов'язаний з ним прикметник “vague” (/ˈveɪg/) є 

багатозначними та використовуються для позначення неясності, невизначенос-

ті, неоднозначності, нечіткості, невиразності, розмитості, розпливчатості, тьмя-

ності, туманності тощо. Вони мають досить широке значення. Однак, в аналіти-

чній філософії вони вживаються як специфічні технічні терміни зі звуженим, 

порівняно з буденним, значенням. Тому, у філософському слововжитку необхі-

дно розрізняти термінологічне та не-термінологічне використання слів “vague-

ness” (німецьке Vagheit, французьке le vague) та “vague” (німецьке vage, фран-

цузьке vague). Термінологічний слововжиток, який датується XX століттям, по-

в'язаний з новим зверненням (після довгого періоду відносного нехтування) та 

обговоренням класичного парадоксу “Купа”1. Специфічність як синхронії (тоб-

то сучасного значення та положення в семантичному полі суміжних понять), 

так і діахронії (тобто історії становлення сучасного значення) дозволяє говори-

ти про “vagueness” як про явище без відповідників та як “неперекладність”, що 

є вартою згадки в «Європейському словнику філософій». Як зазначається у 

вступі до цього “Лексикону неперекладностей”, «… те, що йдеться про непере-

кладності, аж ніяк не означає, що [подібні] терміни, вислови, синтаксичні та 

граматичні звороти ніколи не перекладалися або не можуть бути перекладені; 

                                                           
1 Попередньо відзначу, що в сучасній аналітичній філософії неясними називають вирази, го-

ловно предикати, які (1) мають спірні випадки застосування, (2) не мають чітко визначених 

екстенсій, (3) здатні породжувати парадокс “Купа”. Детальному аналізі сучасної концепції 

неясності присвячений другий розділ дисертації. 
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радше неперекладним є те, що постійно продовжують (не) перекладати. Але це 

свідчить, що їхній переклад тією чи іншою мовою становить таку проблему, що 

інколи приводить до появи неологізму або надання нового значення старому 

слову: це покажчик того, наскільки у різних мовах як окремі слова, так і поня-

тійні мережі не збігаються» [13, c.13]. Зважаючи на характер терміна 

“vagueness” як неперекладності є доречним дослідити спочатку його історію, 

перш ніж обговорювати проблему його перекладу українською мовою. 

Мовознавчий (лексикологічний) аналіз терміна “vagueness” 

Одразу варто відзначити, що жоден із загальних, тобто не-

термінологічних, не-філософських, словників англійської мови не подає термі-

нологічного (філософського, мовознавчого) значення слова “vagueness”. Влас-

не, у загальних словниках основних європейських наукових мов (тобто мов, що 

мають довгу традицію використання у філософських та наукових досліджен-

нях), лише у «Deutsches Wörterbuch» Г. Пауля [166] віднаходимо згадку про те-

рмінологічний (мовознавчий2) слововжиток. В «Oxford English Dictionary» [209] 

вказується, що слово “vague” запозичено в англійську мову з французької, яка, 

в свою чергу, запозичила слово “vague” в XII столітті з латини. Кінцевим його 

етимоном є латинське vagus “блукаючи, мандрівний; змінний; непевний” (звід-

ки також італійське, іспанське, португальське vago). Перша згадка слова 

“vague” в англійській мові датується серединою XVI століття. Спочатку слово 

“vague” використовувалося в значенні “сформульований у загальних або неви-

значених [indefinite] термінах; невиразно або неточно виражений; позбавлений 

подробиць та деталей (щодо висловлювань)”. Проте більшого поширення воно 

набуває в XVII-XVIII сторіччях. Значення, більш наближене до сучасного тер-

мінологічного, а саме: “щодо слів, мови: той, що має неточне значення [not pre-

cise or exact in meaning]”, – уперше засвідчено в 1690 році у «Розвідці про люд-

ське розуміння» Дж. Лока. Значення “невизначений, невиразний, нечіткий [in-

                                                           
2 Мовознавчий та філософський слововжиток є практично ідентичним, що пов’язано з тим, 

що слово “vagueness” було запозичено до теоретичної лінгвістики другої половини XX сто-

ліття з (аналітичної) філософії мови. 
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definite, indistinct]” уперше засвідчено в 1704 році, теж у працях Дж. Лока. Уже 

в XIX столітті розвивається значення “такий, чия форма та обрис не мають ви-

значеності; безформний, туманний, тьмяний”. Власне іменник “vagueness” є по-

хідним від прикметника та засвідчений набагато пізніше: перша документальна 

згадка лише на початку XIX століття. 

Більш детально прослідкувати еволюцію значень слова “vague” дає змогу 

«Dictionnaire historique de la langue française» [86]. Французьке vague є давнім 

книжним (“вченим”) запозиченням класично латинського vagus (уперше зафік-

совано у французькій мові в 1213 р.)3. Класичне латинське vagus дійшло до да-

вньофранцузької мови також усним шляхом (через народну латину) у своєму 

первинному значенні “блукаючий, мандрівний” у формі vai. Проте давньофра-

нцузьке vai не зберіглося через свою короткість та можливу омонімію з іншими 

словами. Первинним значенням латинського vagus було “такий, що не має пос-

тійного місцезнаходження [ohne festen Standort]”. З цього конкретного значення 

розвинулося також переносне значення “такий, що не має постійного положен-

ня [ohne feste Position], чий статус не є усталеним [im Status nicht festgelegt]” 

(див. [140]). Дальша етимологія латинського vagus є невідомою (спірною). У 

словнику Ерну-Мейе [98] вказується на відсутність точної етимології, тоді як 

Вальде-Гоффманн [225] реконструюють вихідне значення “обходити, огинати 

[ausbiegen]; йти обхідним, кружним шляхом, збитися на манівці [krumme Wege 

machen]”, відносячи його до індоєвропейського кореня *ua̯g “гнути(ся); обгина-

ти, обходити [biegen]” (одним із споріднених слів є, зокрема, німецьке wackeln 

“гойдати(ся), хитати(ся)”). Якщо погодитися з цією етимологією, то впадає у 

вічі подібність семантичного розвитку між латинським vagus та українським 

хиба. Слова хиба, хибити співвідносяться з хибати «рухати що-небуть з боку 

на бік або згори вниз; гойдати, хитати» та мають такий семантичний розвиток: 

                                                           
3 Датування появи слова та його нових значень у «Dictionnaire historique de la langue 

française», як і в «Oxford English Dictionary», даються за першою згадкою в збережених пи-

сьмових джерелах. Потрібно враховувати приблизність подібних датувань та ймовірність 

того, що нові слова або нові значення слів могли (або навіть мають) використовуватися в 

усній мові раніше ніж вони знайдуть свій шлях до письма. 
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«хитатися, вагатися» → «бути непевним, сумніватися» → «помилятися» (див. 

[12]). Таким чином, латинське vagus у своєму подальшому семантичному роз-

виткові зупинилося на другому щаблі, натомість в українському слові “хиба” 

відбувся перехід від сумніву, непевності (другого щабля) до поняття помилки. 

Французьке слово “vague”, яке походить від латинського vagus, спочатку 

функціонувало як іменник, а потім (від 1375 р.) як прикметник, у первинному 

латинському значенні “блукаючий, мандрівний [errant, vagabond]”, яке зберіга-

лося до XVI століття. У функції прикметника, починаючи з XIV століття, слово 

“vague” також застосовується щодо неточних ідей, чуттів [des idées, des senti-

ments imprécises] (1316-1328), та щодо невизначеного простору, місця [un 

espace, un lieu indéfini] (1550). Починаючи з XVII століття прикметник “vague” 

застосовується до того, що не можна точно локалізувати, наприклад, болю, не-

дуги (1661). Ідея “туманності, тьмяності [vaporeux, non défini]” у слові “vague” 

з’являється в слововжитку малярів у кінці XVII століття. Прикметник “vague”, 

що все ще асоціюється з ідеєю “неточності [imprécision]”, застосовується також 

до того, що є непевним, двозначним або неясним [incertain, ambigu ou obscur] 

(1664). Іменник “le vague” у загальному значенні “неточність, неясність, неви-

разність (у застосуванні до ідей, чуттів)” уперше засвідчений лише в 1754 році. 

Історико-філософський аналіз терміна “vagueness” 

Античність. Вирази “vague” та “vagueness” походять від латинських va-

gus та vago[r] (мандрувати, блукати), що в своєму первинному значенні є відпо-

відниками давньогрецьким πλανητός та πλανάω, про що свідчить назва “плане-

та”, тобто “мандрівна зірка” (ἀστὴρ πλανητός, vaga stella), на противагу звичай-

ним, так сказати “нерухомим” зіркам. Обидва давньогрецьких та латинськи 

слова, разом з іншими похідними від них словами, знаходять також ужиток у 

метафоричному значенні в античних авторів-філософів. Хоча метафоричний 

ужиток і можна перекладати в сучасних західноєвропейських мовах словами, 

що походять від латинського vagus, проте переносне значення, що є характер-

ним для античних авторів, полягає в змінності, плинності, нестабільності, нере-
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гулярності речей у світі, а не їхньої невизначеності, неясності (звичного зна-

чення в сучасних мовах). Це стосується тих випадків, наприклад, коли Аристо-

тель у «Нікомаховій етиці» пише про змінність, розпливчатість (πλάνη) предме-

та науки про державу, або політики (тобто блага) (див. [4, c.55-56]); або коли 

Цицерон у трактаті «Про природу богів» пише, що про безсмертних богів «тре-

ба мати думку не хибну та хитку… а стійку та визначену (non vaga sed ... certa 

sententia)» [33, c.100]. Проте цей ранній, лише частково наближений до сучас-

ного значення, слововжиток є рідкісним, спорадичним. Подібно до того, як в 

сучасній філософії слово “vague” одночасно заступає численні терміни новоча-

сної філософії (наприклад, щодо ідей та понять: (не)ясний, (не)виразний, плу-

таний), без того щоб кожному з них відповідав один єдиний відповідник, так 

само знаходимо цілу низку давньогрецьких та латинських виразів (як, напри-

клад,  заперечення οὐκ/μὴ ἀκριβής/-ῶς (неточний) або ἀσαφής/-ῶς (непевний)), 

що можуть бути одночасно перекладені в сучасній філософії єдиним словом 

“vague”. Окрім заперечень οὐκ/μὴ ἀκριβής/-ῶς та ἀσαφής/-ῶς, у значенні “неви-

разність, неясність” часто використовувався вираз ἀμυδρῶς (букв. тьмяний, ту-

манний). Також, від дієслова ὁρίζω (відмежовувати, визначати) походять як ви-

раз ἀόριστος (невизначений, непевний), так і вираз ἀδιόριστος (невизначений, 

неозначений). Поза термінологічним ужитком в Аристотелевій логіці (ἀόριστος 

ὄνομα та ἀόριστος ῥῆμα – це невизначені імена та дієслова, що постають завдяки 

запереченню (наприклад, “не-людина”, “не-бігати”) [2, c.94], а ἀδιόριστος 

κατηγορικός позначає невизначене судження в противагу загальному та частко-

вому судженню [2, c.120]), ἀδιόριστος зустрічається лише зрідка (наприклад, у 

«Метафізиці» Аристотеля [1, c.77]), однак ἀόριστος зустрічається часто, зокрема 

в  своєму головному значенні “не[до]визначеність”. Ці давньогрецькі вирази 

були відносно уніфіковано перенесені до латини, при чому відбувся перетин 

семантичних полів, а саме: οὐκ ἀκριβής (неточний) передається як «incertus» / 

«indiligens» / «non subtilis», ἀσαφής (неясний/непевний) – як «non planus» / «non 

manifestus» / «incertus», ἀόριστος / ἀδιόριστος (невизначений) – як «in[de]finitus» / 
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«indeterminatus» / «indistinctus», та ἀμυδρός / ἀμαυρός (тьмяний, туманний) – як 

«obscurus». 

На питання, чи стоїть за ужитком цих виразів щось подібне до сучасних 

теорій явища vagueness (як можна було б очікувати від обговорення античним 

філософами парадоксу “Купа”), мусимо відповісти запереченням, оскільки була 

відсутня основна передумови сучасної дискусії про парадокс “Купа”, а саме: 

визнання абсолютної застосовності критерію формальної правильності. Лише у 

філософії стоїків думка про абсолютну застосовність критерію формальної пра-

вильності відігравала важливу роль, що також пояснює, чому проблема парадо-

ксу “Купа” отримала таке велике значення в їхньому логічному вченні. Секст 

Емпірик так описує дилему, перед якої ставили стоїків (академічні) скептики 

міркуваннями на кшталт парадоксу “Купа”: або стоїки мусять визнати, що «не 

зможуть відрізнити софізму від [правильного] міркування… якщо форма мір-

кування є правильною, а засновки є істинним» (і таким чином прийняти, напри-

клад, абсурдний висновок міркування, що використовується при побудові пара-

доксу “Купа”), або вони мусять визнати, що «не мають загальноприйнятого 

критерію [правильності]» [25, c.315]. Однак, в античності парадокс “Купа” за-

галом не пов’язувався з питанням про формальну правильність міркувань. Піз-

німи коментаторами парадокс “Купа” розглядався переважно в контексті вчен-

ня про точність (ἀκρίβεια). 

Середньовіччя та Відродження. У середньовіччі термін “vagus” викорис-

товувався в контексті обговорення семантичних теорій, зокрема, теорій про си-

нгулярні терміни та їх властивості. Поняття про “conceptum vagum” використо-

вувалося (спочатку Жаном Буріданом, а потім іншими авторами після нього, 

наприклад, Миколою Орезмським) для вирішення проблеми засвоєння сингу-

лярних термінів, що постає перед однією з центральних доктрин середньовічної 

філософії мови, що пов’язана з теорією, згідно з якою мовлення (та мислення) 

співвідноситься з внутрішньою ментальною мовою, без якої жодне висловлю-

вання не є осмисленим (див. [146]). Термін “vagus” також використовувався в 

теології. Наприклад, Тома Аквінський, намагаючись вирішити апорію триєдно-
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сті Бога, пояснював іпостасі триєдиного Бога як «individuum vagum», тобто коли 

застосовуємо слово “особа” в стосунку до трьох іпостасей Бога, то маємо спра-

ву з «нечітко позначеною індивідуальною річчю» [27, c.388]. 

Проте історія сучасного слова “vagueness” має за джерело не схоластичну 

термінологію, яка протривала в університетах до XVII сторіччя. Радше, його 

джерело слід шукати в тій трансформації значення слова “vague”, що відбулася 

в середньовічній латині та давньофранцузькій мові в кінці XII століття та вна-

слідок якої прикметник “vague” в (давньо)французькій мові, поряд зі значення-

ми “мандрівний, блукаючий / нестійкий, змінний, плинний”, набуває нових 

значень: від XIV століття – переносне значення “нелокалізований, невиразний, 

невизначений (біль, фарба)”, та від XVI століття – сучасного значення “неточ-

ний, неясний (мова, ідея, чуття)”. У останньому значенні слово було запозичено 

спочатку англійською мовою, а потім німецькою мовою. Слово “vague” в су-

часному значенні остаточно закріпилося в англійській книжній мові в XVII сто-

літті, а слово “vage” – у німецькій Bildunssprache в XVIII столітті4. 

Новий час. Слова, що походять від латинського vagus, проте які викорис-

товуються в новому, відмінному від античного, значенні, знаходимо від XVII 

століття в англійських та французьких філософів та від XVIII століття – у німе-

цьких. Ранній новочасний ужиток “нового” слова (точніше старого слова в но-

вому значенні) у різних авторів виявляє спільну тенденцію: слова “vagus” (у 

текстах написаних латиною), “vague” (в англійських та французьких текстах) та 

“vage” (у німецьких текстах) вводяться не як terminus technicus, радше вони 

стоять поряд зі специфічною новочасною термінологією ((не)ясний та 

(не)виразний [(in)clarus et (in)distinctus], плутаний [confusus])5, яка потім, у су-

часній філософії, була значною мірою витіснена словами “vague”, “vagueness”. 

Давній, античний елемент у значенні слова “vagus”, а саме: “хиткий, нестійкий, 

                                                           
4 Див. статтю «vage» в історичному словнику німецької мови братів Ґрім [113].  
5 Власне, ці вирази знаходимо уже в середньовічній схоластиці, проте центрального поло-

ження вони набувають лише у філософії Нового часу, зокрема, у Р. Декарта, який прагнув 

зробити з ясності та виразності критерій істинності пізнання (поняття плутаності використо-

вувалося Ґ. Ляйбніцем для кращого пояснення критерію ясності та виразності). 
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нерегулярний, плинний”, – ще добре відчутний у Р. Декарта, коли він пише про 

“туманні та змінні опінії” («vagas… & mutabiles opiniones»), на відміну від іс-

тинного та певного знання («veram & certam scientiam») [22, c.246-247], або про 

те, як «дехто часто так поспішає в дослідженні положень, що скеровує на них 

блукаючий [тобто діючий без плану, методу] розум (vagum ingenium)» [10, 

c.129]. Проте у Р. Декарта та його наступників-картезіанців (зокрема, А. Арно 

та П. Ніколя в так званій “логіці Пор-Рояля”) використання слова “vagus” жод-

ним чином не перетинається зі спеціальною картезіанською термінологією 

“(не)ясних”,  “(не)виразних”, “плутаних” (ідей, понять). Однак, уже Дж. Лок 

використовує слово “vague” у сучасному значенні, зокрема, коли в “Листі до 

читача” «Розвідки про людське розуміння» він скаржиться на «неясні та беззмі-

стовні форми висловлювання (vague and insignificant Forms of Speech)» [150, 

c.10; 19, c.85], а в самому тексті «Розвідки» не раз полемізує проти «невизначе-

них ідей (vague Ideas)» (наприклад, [150, c.593; 20, c.71]). Але коли Лок безпо-

середньо аналізує поняття ідеї або характеризує мову, він використовує виклю-

чно усталену новочасну термінологію, наприклад, коли він пише, що «одні ідеї 

є ясні (clear), а інші – неясні (obscure), одні є виразні (distinct), а інші – плутані 

(confused)» [150, c.363; 19, c.415]; або що «всі науки та галузі знань є… перена-

вантажені неясними (obscure) та двозначними (equivocal) термінами…» [150, 

c.510; 19, c. 569]. У «Новій розвідці про людське пізнання» Ґ. Ляйбніц загалом 

теж дотримується традиційної термінології, хоча він іноді використовує такі 

вирази, як «недовершена, невизначена сутність (essences vague)» та «невизна-

чена ідея (idée vague)» [17, c.304-305]. Власне, французький переклад «Розвід-

ки» Дж. Лока можна вважати суттєвим фактором в усталенні нового значення 

слова “vague”, адже у французькому перекладі воно використовується в близь-

кому до сучасного значення в багатьох місцях, де в оригіналі переважно вжива-

ється слово “loose”, наприклад:  «application vague des noms», «signification 

vague», «usage vague des mots», «notions vagues», «discours vague» (див. [69, 

c.534]). 
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Критичне ставлення новочасних філософів до (пізньої) схоластичної фі-

лософії виявляється, зокрема, у критиці непомірного інтересу середньовічних 

філософів до термінологічних дистинкцій, з чим пов'язується скепсис щодо мо-

ви, характерний для філософії Нового часу. Одним із проявів цього скепсису є 

думка про те, що мова може стояти на перешкоді справжньому пізнанню речей, 

а обговорення мовних (термінологічних) проблем часто веде лише до пустої 

балаканини. Як яскраво показують наведені цитати з творів філософів Нового 

часу, ця підозріливість до схоластичного філософування часто виражається за 

допомогою слова “vagus”. Х. Вольф був тим філософом, який у новочасній фі-

лософії за допомогою терміна “vagus” термінологічно усталив проблему “чітко-

го” слововжитку у філософії. Так, у «Раціональній філософії або логіці» Х. 

Вольф стверджував, що від філософів вимагається, щоб вони в своїх міркуван-

нях використовували вирази, що не змінюють свого значення в ході аргумента-

ції. Таким чином мова філософії мусить бути чітко визначеною, незміною та не 

мусить бути неясною («constans esse debet ... vocis significatus, adeoque 

determinatus, non vagus») [233, c.73]. У технічній частині своєї “Логіки” Х. 

Вольф визначає «terminus vagus» як такий термін, якому не відповіде жодне не-

змінне поняття («cui non constanter invariata respondet notio») [233, c.175], що 

особливо стосується того випадку, коли термінами позначаються темні та плу-

тані поняття («Si quis cum voce jungit notionem obscuram, vel confusam... termini 

significatus vagus est») [233, c.176]. З “невизначеними, неясним” судженням 

(«judicium vagum»), на відміну від визначеного судження («judicium 

determinatum»), маємо тоді справу, коли його логічна форма не є достатньою, 

тобто коли поняття суб’єкта не міститься в понятті, що позначається предика-

том («subjectum ita non exhibet, ut notio ejus includat id, per quod praedicatum 

determinatur») [233, c.285]. Нарешті, “неясне” висловлювання («vaga 

propositio») – це висловлювання, яке позначає («significatur») неясне судження, 

що особливо має місце, коли воно містить неясні вирази [211, c.284]. Варто зау-

ваги, що вже сам Х. Вольф відзначав, що його приклади показують, що (за ви-

ключенням царини математики) більшість виразів, суджень та висловлювань є 
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невизначеними, неясними, нечіткими («exempla ubivis obvia sunt») [233, c.285]. 

Проте Вольфове усталення терміна “vagus” не закріпилося: не знаходимо його в 

жодному філософському словнику того періоду, ані пізніших часів, не відіграє 

він також жодної ролі в підручниках з логіки або риторики. Таким залишати-

меться стан справ аж до середини XX століття. Причину цього слід шукати в 

тому, що словом “vagus” тоді ще не позначали жодного самостійного мовного 

явища. Радше ним позначали будь-яке ухилення від (знову) відкритого Р. Дека-

ртом та іншими новочасними філософами методичного ідеалу точності. 

XIX та XX століття. Формування сучасного поняття “vagueness” припа-

дає на кінець XIX століття. Поворот до сучасної концепції пов'язаний значною 

мірою з ім’ям Ґ. Фреґе. Хоча Ґ. Фреґе ще не використовував окремого слова 

“Vagheit” як спеціального терміна, проте у зв’язку з парадоксом “Купа” він вка-

зував на необхідність точних меж у понять («sharfe Begrenzung» [105, c.159]), 

оскільки інакше будуть порушуватися закони класичної логіки. Таким чином Ґ.  

Фреґе був першим, хто визначив явище “нечітких” меж як явище sui generis. У 

рамках проблематизації явища, яке пізніше отримало назву “vagueness” Ґ. Фреґе 

використовує метафоричний образ наявності у екстенсій понять нечітких, роз-

митих меж («fließende Grenzen»), що поступово (непомітно) переходять у тло 

[105, c.159]. Можливо під впливом ідей Ґ. Фреґе, Б. Рассел у 1923 році опублі-

кував статтю, під назвою «Vagueness», з якої розпочинається сучасна дискусію 

щодо парадоксу “Купа” в аналітичній філософії. Однак, у своєму визначенні 

поняття “vagueness” як «one-many relation» [188, c.66] Б. Рассел ще нечітко від-

межовує vagueness від простої невизначеності. Лише М. Блек, у статті «Vague-

ness: an exercise in logical analysis» (1937) [64], яка була написана як відповідь 

Б. Расселу, виразно відрізняє vagueness від інших видів семантичної невизначе-

ності, таких як багатозначність, загальність та неспецифічність, і, таким чином, 

надає виразу “vagueness” як статусу terminus technicus, так і значення, яке з тих 

пір він має в (аналітичній) філософії та сучасному мовознавстві. М. Блек поєд-

нує аналіз Б. Рассела з ідеями Ч.С. Пірса, який незалежно від Ґ. Фреґе виокре-

мим vagueness як незалежне явище. Згідно з Ч.С. Пірсом, «висловлювання є не-
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ясним (vague), коли існують такі стани справ, стосовно яких… є сутнісно непе-

вним  (intrinsically uncertain), чи можна їх розглядати як такі, що стверджують-

ся чи заперечуються цим висловлюванням» [168]. Окремо варто відзначити, що 

поряд із цим розвитком ідей щодо явища “vagueness” у ранній аналітичній фі-

лософії (від Ґ. Фреґе до М. Блека), існував також паралельний розвиток ідей у 

Польщі. Як можна очікувати, представники Львівсько-Варшавської школи, на 

логічні погляди яких значний вплив мала семантика Дж.С. Міля та логіка Ґ. 

Фреґе, теж приділяли увагу явищу нечітких меж. Наприклад, Т. Котарбінський 

позначає вираз властивості як хиткий (в оригіналі – “chwiejny”, в англійському 

перекладі – “vague”) тоді, коли той пов'язаний з поняттям відповідного ступеня 

виражання (див. [145, c.24]). К. Айдукевич не лише посилається в своїх мірку-

ваннях на поняття, що є відповідником “vagueness” сучасної аналітичної філо-

софії, а саме “nieostrość” (наприклад, при обговоренні проблеми універсалій 

[43]), – але й дає йому цікавого визначення: «термінами з нечітким значенням 

(в оригіналі – “nieostry”, в англійському перекладі [45, c.151] – “vague”) є такі 

терміни, чиє використання в розв’язуваному (rozstrzygalny) згідно з правилами 

мови контексті, може зробити цей контекст нерозв’язуваним (nierozstrzygalny) 

згідно з цими ж правилами мови» [44, c.284]. 

Проблема перекладу терміна “vagueness” 

Отже, слово “vagueness” на початку XX століття набуває нового, техніч-

ного значення в слововжитку аналітичної (англо-американської) філософії за-

вдяки Ч.С. Пірсу, Б. Расселу та М. Блеку. Постає питання, як перекладати тер-

мін “vagueness” в його технічному значенні. Найпростішою ситуація здається в 

більшості західноєвропейських мов, де можна використовувати слова, що, як і 

англійське vague, походять від латинського vagus (наприклад, французьке 

vague, італійське, іспанське та португальське vago, німецьке vage, нідерландсь-

ке vaag, шведське та норвезьке vag, чеське vágní), застерігаючи, що ці слова не-

обхідно розуміти виключно в специфічному для аналітичної філософії значенні. 

Проте латинське vagus поширилося на схід не далі чеської мови: vágní та 
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vágnost дійшли чеської за посередництвом німецької мови (див. [183]). Уже в 

сусідній польській мові для передачі англійського vagueness використовують 

переважно термін “nieostrość” (див. [165]). Nieostrość походить від прикметника 

“nieostry”, що буквально значить “негострий”. Проте під гострістю іноді маєть-

ся на увазі гострота зору, тому nieostry може мати значення на кшталт “такий, 

ніби його спостерігає людина, яка має поганий зір”, звідки походить переносне 

значення “такий, що має нечіткі контури; розмитий, розпливчатий, невираз-

ний”. У польському термінологічному ужитку слова “nieostrość” відчутний 

вплив слововжитку Ґ. Фреґе. Відомо, що ідеї Ґ. Фреґе відіграли важливу роль у 

формуванні сучасної концепції неясності, зокрема, його так зване вчення про 

логічно досконалу мову. Однією з перешкод для цієї доктрини Ґ. Фреґе вважав 

нечіткі межі (unscharfe Grenzen) у понять. Семантика польського nieostry точно 

відповідає семантиці німецького unscharf та вже представники Львівсько-

Варшавської школи використовували його паралельно до слововжитку Ґ. Фреґе. 

І хоча Б. Рассел використав термін “vagueness” (і в цьому йому слідують сучас-

ні англо-американські філософи) для позначення явища, яке вперше окреслив Ґ. 

Фреґе, сучасні польські дослідники, спираючись на власну термінологічну тра-

дицію, продовжують використовувати для позначення цього явища слово 

“nieostrość”. 

Однак, на відміну від Польщі, в Україні вплив аналітичної філософії до-

недавна був мінімальний. За браком філософської традиції, подібної до польсь-

кої, проблема перекладу постає з особливою гостротою. Зважаючи на попередні 

термінологічні зауваги, існує дві можливості перекладу терміна “vagueness”:  

1) Запровадження неологізму. Якщо зважати на чеський відповідник англій-

ському vagueness, то ймовірним неологізмом в українській мові мав би 

бути вираз “ваґність” (прикметник – “ваґний”). Запровадження неологіз-

му має ту перевагу, що стає можливим недвозначно вказати на явище, 

про яке має йти мова (без втручання зайвих асоціацій, що можуть вводи-

ти в оману, які пов’язані використанням питомого слова). Однак викорис-

тання неологізму “ваґність” здається неприйнятним зі стилістичних при-
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чин (на відміну, скажімо, від ситуації в польській мові, в якій існує чима-

ло запозичень, що походять від латинського vagor (vagari), а саме: 

wagary, wagarować, wagus, wagant, wagabunda тощо6, – а тому новотвір на 

кшталт wagny викликав би набагато менше заперечень). 

2) Надання нового значення вже існуючому слову. У цьому випадку, можли-

вими виразами для перекладу терміна “vagueness” є: неясність, невизна-

ченість, неоднозначність, нечіткість, невиразність, розмитість, розплив-

чатість, тьмяність, туманність.  

У цьому досліджені слова “неясність” та “неясний” були обрані для тер-

мінологічного використання, тобто вони завжди використовуються виключно в 

значенні, що відповідає значенням слів “vagueness” та “vague” в аналітичній 

філософії. У кінцевому рахунку вибір слів “неясність” та “неясний” для переда-

чі термінів “vagueness” та “vague” є довільний та лише відображає вподобання 

автора. Слово “неясність” здається більш стилістично нейтральним в порівняні 

з такими виразами, як розмитість, розпливчатість, тьмяність, туманність. 

Натомість вирази невизначеність та неоднозначність структурно відповідають 

таким поширеним у сучасній філософії мови термінам, як “indeterminacy” та 

“ambiguity”, тоді як за виразом “нечіткий” у вітчизняній логічній традиції закрі-

пилося значення, що відповідає англійському fuzzy (див. нечітка логіка – fuzzy 

logic). 

   1.2. Неясність як вид невизначеності: теоретичні рамки дослі-

дження неясності 

Якщо давати визначення неясності через найближчий рід та видову озна-

ку, то родом, до якого належить неясність, буде невизначеність. Перш ніж да-

вати позитивну характеристику неясності, тобто відповідь на питання, що таке 

явище неясності, не зайвою буде негативна характеристика неясності як виду 

невизначеності, тобто відповідь на питання, чим не є явище неясності та які ін-

                                                           
6 Див. етимологічне гніздо “wagary” в історико-етимологічному словнику польської мови 

[87]. 
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ші види невизначеності також є предметом філософських дискусій (та яке по-

ложення по відношенню до них займає неясність). 

У зв’язку з онтологічною та теоретико-пізнавальною проблематикою по-

няття “невизначеність” (indeterminacy, Unbestimmtheit) у філософії вживається в 

досить широкому, неспецифічному значенні (власне термінологічного статусу 

слово “невизначеність” отримує головно в дискусіях щодо невизначеності в 

аналітичній філософії). Як невизначені визнаються предмети або стани справ, 

що не можуть бути однозначно встановленими (визначеними) та описаними. 

Можна виокремити три можливих теоретичних описи природи невизначеності: 

метафізична невизначеність, семантична невизначеність та епістемічна неви-

значеність7. Візьмемо для прикладу фотель, на якому я сиджу. Можна з певніс-

тю (визначеністю) сказати, що він важить більше ніж один грам. Але також 

можна з певністю (визначеністю) сказати, що він не важить більше ніж одна 

тонна. Проте не завжди класифікація фотелю є такою очевидною. Мій фотель, 

наприклад, має специфічний синювато-зеленуватий колір. Отже, чи є він синім? 

На перший погляд здається, що він ані не є (з визначеністю) синій, ані не є (з 

визначеністю) не-синій. Проблема може полягати в тому, що в ужитку предика-

ту “є синій” умови його істинності не є чітко встановленими, або, можливо,  

суті справи мій фотель таки є синім, проте, незважаючи на те, що я можу знати, 

яким саме є його відтінок (навіть на рівні довжини хвиль світла, що відбиваєть-

ся від його поверхні), я не можу знати, чи є мій фотель синім. Таким чином 

виокремлюємо два погляди на невизначеність, семантичний підхід та епістемі-

чний підхід. 

                                                           
7 Власне кажучи, ця класифікація та подальший виклад, в якому дається її характеристика, – 

це типовий приклад тієї парадигми, в якій досліджується явище невизначеності в сучасній 

аналітичній філософії (та, зокрема, в контексті якої досліджується явище неясності). Однак, в 

аналітичній філософії термін “невизначеність” може згадуватися і в інших контекстах (пор. 

наприклад, так звану “невизначеність перекладу” у В. Квайна). Ще інший напрямок дослі-

джень невизначеності, де термін “невизначеність” також набуває термінологічного статусу 

(який, проте, немає жодного стосунку до явища неясності) знаходимо в контексті політичної 

філософії, точніше досліджень мови політики, та (континентальної) естетики (наприклад, у 

естетиці Р. Інґардена). Щодо цих альтернативних понять “невизначеності” див. [85]. 
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Семантична невизначеність (semantic indeterminacy). Цей погляд на не-

визначеність асоціює джерело невизначеності з прогалинами в значеннях, що 

приписуються певним словам. У прикладі з фотелем на перший погляд здаєть-

ся, що, в деякому сенсі, усі фундаментальні факти щодо кольору фотелю є пов-

ністю визначеними, а саме: він має точно визначений відтінок кольору, який 

можна виразити за допомогою певної довжини світлової хвилі. Проте значення 

слова “синій”, навіть враховуючи ці фундаментальні факти щодо відтінку ко-

льору фотелю, не є достатнім для ствердження того, що висловлювання “Цей 

фотель є синім” є або істинним, або хибним. Семантичні правила предикату “є 

синій” просто не є придатними (пристосованими) до деяких ситуацій, що опи-

суються за допомогою точних термінів. 

Епістемічна невизначеність (epistemic indeterminacy). Більшість філосо-

фів погодяться з тим, що, якщо є невизначеним, чи p, тоді є невідомим ні те, чи 

p, ні те, чи не p. Так звані епістеміцисти ототожнюють невизначеність із таким 

незнанням та, зазвичай, визнають існування чітких (але таких, що неможливо 

пізнати) меж у застосуванні неясних та невизначених термінів. У деяких випад-

ках погляд на невизначеність як на вид незнання здається контроверсійним, на-

приклад: чи може існувати такий відтінок кольору (з у нанометрах вказаній до-

вжині світлової хвилі), причому ще й принципово невідомий, на якому відбува-

ється перехід від синього до голубого кольору. Проте в деяких інших випадках 

епістемічна невизначеність може мати свої переваги. Наприклад, очевидна не-

визначеність майбутнього може в принципі бути результатом лише браку знань 

щодо майбутніх подій. 

Метафізична невизначеність (metaphysical indeterminacy). Постає питан-

ня, чи може світ як такий, незалежно від того, що ми знаємо про нього або як 

ми його відображаємо в мові, бути невизначеним. У цьому випадку маємо 

справу з метафізичною невизначеністю. Можливість існування метафізичної 

невизначеності є контроверсійною. Власне кажучи, головно довкола проблеми 

метафізичної невизначеності зосереджена дискусія щодо невизначеності в су-
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часній аналітичній філософії. Не входячи в деталі дискусії щодо зрозумілості 

(intelligibility) поняття метафізичної невизначеності (див. [55; 97; 229]), можна 

навести такі приклади, які є типовими випадками, в яких можна (або є інтуїтив-

ним) постулювати метафізичну невизначеність. 

Метафізика “буденних об’єктів” (ordinary objects). Візьмемо для прикла-

ду гору Кіліманджаро. Очевидно, що існують предмети, які напевно є частиною 

Кіліманджаро, та існують предмети, які напевно не є частиною Кіліманджаро, 

наприклад, галька, що лежить на поверхні схилів гори, або шматки гірських по-

рід, що лежать у підніжжя гори. Проте, які саме предмети становлять частину 

гори Кіліманджаро (або, інакше, якою саме є множина предметів, з яких скла-

дається гора) здається невизначеним. Точне просторове положення гори Кіліма-

нджаро (тобто де гора починається та де вона закінчується) також є невизначе-

ним. Таким чином, приналежність “буденних предметів” та їхні просторові ме-

жі можуть бути невизначеними (щодо обговорення невизначеності (неясності) 

буденних речей див. [211]). 

Теорія особистої ідентичності (personal identity). Невизначеним також є 

коли саме, або в який саме момент часу, людина (“Я”, свідомість, особиста іде-

нтичність) починає існувати, та коли її існування припиняється. Інший приклад: 

уявімо, що мозок та тіло Івана було сильно ушкоджено в автомобільній аварії, 

так само як і мозок та тіло його брата-близнюка. Якийсь “божевільний” учений 

бачить, що в кожного з них пошкоджені різні частини мозку та що, якщо зшити 

разом неушкоджені частини мозку та тіла, то можна зберегти життя одному 

живому організму. Цей організм матиме частини тіла як Петра, так і його брата. 

Він матиме деякі спогади Петра, та деякі спогади його брата. Риси його особис-

тості також будуть спільними. У цьому випадку залишається невизначеним, чи 

пережив Петро як такий цей експеримент та чи продовжує він своє (особисте) 

існування (щодо явища невизначеності та процесів виникнення та знищення 

див. [133]). 

Мереологія. Здоровий глузд нам каже, що іноді деякі маленькі речі утво-

рюють речі великі. Наприклад, руки, ноги, нирки, шкіра, кістки і т. д. утворю-
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ють чи “складають” моє тіло. Здоровий глузд також нам каже, що іноді малень-

кі речі не утворюють речей великих: не існує таких “розкиданих (scattered) ре-

чей”, які б складалися, скажімо, з мого великого пальця, Ейфелевої башти та 

хвоста віслюка. Постає питання: за яких обставин деякі (маленькі) речі утво-

рюють інші (великі) речі? Відповідь на це питання має узгоджуватися зі здоро-

вим глуздом принаймні у тому, що мусить визнаватися існування мого тіла та 

заперечувати існування “розкиданих” сутностей. Проте здоровий глузд не вка-

зує жодної чіткої, визначеної межі між речами, які є цілісними в достатній мірі 

для того, щоб розглядатися як єдиний предмет, та предметами, які є занадто ро-

зрізненими. Візьмемо для прикладу процес розкладу тіла. Здається, є невизна-

ченим, чи частини, які ще не розклалися, утворюють єдину річ. Тобто маємо 

приклад того, коли є невизначеним, чи річ (тіло) продовжує існувати як таке, чи 

маємо вже щось інше (див. [133]). 

Філософія фізики. Квантові явища вважаються іншим осередком метафі-

зичної невизначеності. Дискусії щодо невизначеності в квантовій фізиці зосе-

реджуються головно на двох проблемах. По-перше, питання про природу кван-

тових часток. Наприклад, коли електрон поглинається атомом, він стає 

зв’язаним (entangled) з електронами в оболонці атому. Потім один зі зв’язаних в 

оболонці електронів може випромінюватися. Проте ідентичність часток, що по-

глинаються та випромінюються атомом, є невизначеною. По-друге, метафізична 

невизначеність пов’язана зі статусом властивостей квантових часток. Якщо спін 

електрону находяться у квантовій суперпозиції, то є природнім описати цей 

стан як невизначеність щодо того, в якому стані знаходиться електрон, “спін 

вверх” (spin-up) чи “спін вниз” (spin-down). Інший яскравий приклад цієї ситуа-

ції – так званий “кіт Шредінґера”. Вид невизначеності, про який іде мова у фі-

зиці, є виразно метафізичним за своєю природою. Його тлумачення як лише не-

знання дійсного стану справ вважається проблематичним у сучасній фізиці 

(щодо проблеми невизначеності в квантові фізиці в контексті дискусії про нея-

сність див. [106; 151; 152; 162]). 
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Філософія часу. Чи відбудеться завтра морська битва? Майбутнє здається 

“відкритим”. Це можна виразити фразою про те, що є невизначеним, чи відбу-

деться завтра морська битва. Очевидно, що, якщо ти переконаний у відкритому 

(недетермінованому) майбутньому, ця відкритість має метафізичний характер 

(тобто не є, наприклад, проблемою незнання якихось фактів про майбутнє). То-

му той, хто приймає індетермінізм щодо майбутнього, мусить визнавати також 

існування метафізичної невизначеності (щодо “відкритого” майбутнього див. 

[61]). 

Неясність vs. невизначеність. Невизначеність в принципі є явищем наба-

гато ширшим за неясність. Неясність (принаймні, як вона аналізується у філо-

софії) зазвичай асоціюється з парадоксом “Купа” та невизначеністю вищого по-

рядку, тобто невизначеністю щодо того, чи є щось невизначеним (так звана не-

ясність вищого порядку). Можна бути переконаним, що явища зі світу кванто-

вої механіки можуть правити за приклад невизначеності або що значення іс-

тинності континуум-гіпотези в теорії множин є невизначеною. У той же час у 

жодному з цих випадків не маємо справу з явищем, що здатне призводити до 

появи парадоксу “Купа”. Сумнівно також, що, скажімо, прибічники “відкритос-

ті” майбутнього (тобто невизначеності майбутніх випадкових подій) або неви-

значеності часових меж особистого існування (тобто народження та смерті) 

будь-коли розмірковують над тим, чи є невизначеним, чи є деяке висловлюван-

ня p невизначеним. Таким чином, є обґрунтованим обмежувати використання 

терміна “неясність” виключно явищами, що здатні породжувати парадокс “Ку-

па”. Крім того, неясність традиційно (типово, “парадигматично”) є явищем се-

мантичним. За приклад може правити Б. Рассел, основоположник сучасної дис-

кусії щодо неясності, який розглядав неясність виключно як явище “репрезен-

таційне” (тобто семантичне) [188, c.62]. Звісно, неясність треба чітко відокрем-

лювати від інших видів семантичної невизначеності: наприклад, мовні вирази 

можуть бути невизначеними, бо воно є багатозначними або омонімічними (сло-

во “магазин” як крамниця або як пристрій для патронів); воно можуть бути не-

визначеними через свою загальність (слово “тварина” є більш невизначеним, 
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ніж слово “кіт”); або воно можуть бути невизначеними, бо вони є неясними у 

вузькому значенні. Відмежуванню неясності у вузькому значенні від інших ви-

дів семантичної невизначеності, які в буденній мові також можуть позначатися 

словом “неясність”, буде присвячений другий розділ. 

   1.3. Проблема неясності в логіко-філософській літературі 

        Актуальність досліджень парадоксу “Купа” та пов’язаної з ним проблема-

тики неясності стала особливо помітною в наслідок логіко-філософських дис-

кусій останніх десятиліть. Для аналітичної філософії кінця XX – початку XXI 

століть явище неясності та парадокс “Купа” відіграють роль, подібну до тієї, 

яку відігравав у середньовічній логіці та філософії мови парадокс “Брехуна”, а 

саме: пробного каменя для логічних та семантичних теорій. Cплеск зацікавле-

ності проблемою неясності припадає на 1970-ті роки, коли виникає цілий 

спектр різних теорій, що намагаються подолати складнощі, які виникають вна-

слідок неясності. М. Дамміт [89] вважається тим філософом, завдяки якому 

явище неясності та парадокс “Купа” по-справжньому входять до проблематики 

сучасної аналітичної філософії (спочатку – у Великій Британії, потім – у Спо-

лучених Штатах), тоді як К. Файн [103] був першим, хто детально розробив 

один з можливих варіантів логіки та семантики неясних мов (так звану теорію 

над-оцінювання), що слугуватиме далі за зразок того, як необхідно будувати 

формальну теорію неясності. Рік 1975, тобто дата публікації статей М. Дамміта 

та К. Файна, можна вважати початком сучасної дослідницької програми, що 

зосереджена на аналізі явища неясності та вирішенні парадоксу “Купа”8. Дже-

рельну базу даного дисертаційного дослідження становлять головно праці фі-

лософів та логіків, що відносяться до сучасного етапу досліджень явища неяс-

ності, а саме: дисертаційне дослідження ґрунтується на розробках Л. Бернс [74], 

Т. Вільямсона [231], Д. Гайда [130], П. Ґріноу [111], М. Дамміта [89], Р. Кіф 

                                                           
8 Історія формування сучасної дослідницької програми, її подальший розвиток і сучасний 

стан досліджується в §3.3. 
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[137], К. Райта [234-236], Р. М. Сейнсбері [190], Н. Сміт [197], Р. Соренсена 

[201; 202], К. Файна [103], С. Шапіро [195] та багато інших. 

Однак, для того, щоб виникла сучасна дослідницька програма, потребу-

ється спочатку поява сучасного поняття неясності. Тому для дослідження тео-

ретико-методологічного підґрунтя сучасної дослідницької програми врахову-

ється також історія становлення сучасної концепції неясності. Основи сучасної 

концепції неясності були закладені в працях таких теоретиків першої половини 

та середини XX сторіччя, як Ґ. Фреґе [30; 31; 104; 105], Ч.C. Пірс [168-172], Б. 

Рассел [188], М. Блек [64], К. Гемпель [117], Дж.Л. Остин [52], Л. Вітґенштайн 

[6], В.В.О. Квайн [177], В. Алстон [48]. На основі зазначених текстів, було опи-

сано формування передумов початку історії поняття неясності в ранній аналі-

тичній філософії. 

Оскільки поняття неясності суттєво пов’язане з парадоксом “Купа”, то в 

дисертаційного дослідженні також обговорюється історія парадоксу “Купа”, від 

античності до XIX століття. Важливе значення в контексті історико-

філософського аналізу парадоксу “Купа” мають праці таких філософів: Цице-

рон [33; 34], Ґален [107], Секст Емпірик [24; 25], Діоген Лаерцій [11], Лоренцо 

Валла [21], Арно А. та П. Ніколь [5], Дж. Лок [19; 20; 150], Ґ.В. Ляйбніц [16-18; 

147], Д. Юм [41], Ґ.В.Ф. Геґель [7]. Результати досліджень історії парадоксу 

“Купа” було використано в описі передісторії поняття неясності. 

З набуттям розголосу досліджень явища неясності та парадоксу “Купа” в 

сучасній аналітичній філософії та усталенням сучасної дослідницької програми, 

поступово зростає інтерес до історії філософського поняття неясності та особ-

ливостей тлумачення парадоксу “Купа” в попередні періоди історії філософії. 

До сих пір ще не існує цілісного ґрунтовного дослідження як історії парадоксу 

“Купа” (від античності до сьогодення), так і історії формування сучасної кон-

цепції неясності в кінці XIX – на початку XX століть. Однак, існують розвідки 

присвячені історії парадоксу “Купа” в окремі періоди історії філософії та дослі-

дженню поняття неясності в працях окремих філософів, що заклали основи су-

часної концепції неясності. Особливості тлумачення парадоксу “Купа” в Анти-
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чності вивчали Дж. Барнс [56], М.Ф. Берн’їт [75], C. Бобцін [65], Т. Вільямсон 

[231], М. Мігнуччі [157], Дж. Молін [158], М. Туомінен [210]. Застосування па-

радоксу “Купа” філософії Середньовіччя та філософії доби Відродження було 

досліджено в працях Е.Дж. Ашворта [49], Г. Лаґерлунда [146], Л. Наута [160]. 

Аналіз специфіки тлумачення парадоксу “Купа” та тлумачення явища неясності 

у філософії Нового часу відбувся з урахуванням позицій С. Леві [148], А. Нуццо 

[164], С. Тестера [205]. Завдяки цим дослідженням тлумачення парадоксу “Ку-

па” в античній філософії, в епоху Середньовіччя та Відродження, у філософії 

Нового часу та пізніших філософських позиціях зазнало експліцитного опису та 

було враховано в дисертаційному досліджені. 

Зміни в узусі поняття неясності в працях окремих представників ранньої 

аналітичної філософії, відмінності філософського розуміння неясності в кінці 

XIX – на початку XX століть від попередніх епох було розглянуто та описано в 

працях Д. В. Аґлера [42], Р. Бернарда [53], Дж. Брока [68] Т. Вільямсона [231], 

Г. Гейенорта [116], К. Гуквей [119], М. Дамміта [90; 91], Ґ. Кемпа [139], М. Ко-

ла [142; 143], М. Колівана [80], М. Надін [159], С. Перйера [176], Б. Ролфа [186], 

М. Руффіно [187], Н. Фолкнера [101], А. Шверіна [194] та інших. На основі цих 

праць було описано формування передумов початку поняття неясності в ранній 

аналітичній філософії, та було сформовано й обґрунтовано нашу позицію щодо 

основних напрямків початку історії поняття неясності. 

Аналіз теорій неясності в дисертаційному дослідженні відбувся з ураху-

ванням метатеоретичних напрацювань та узагальнень Т. Вільямсона [231], Д. 

Гайда [130], П. Ґріноу [111], Р. Кіф [137], Н. Сміт [197], С. Шапіро [195]. Праці 

зазначених філософів та логіків допомогли: визначити основні елементи, що 

були покладені в основу теорій неясності; встановити інструментарій для опису 

теорій та завдань, які має вирішити теорія неясності, класифікації теорій неяс-

ності та критерію оцінювання вирішення поставлених перед теорією неясності 

завдань; визначити підстави для порівняння теорій неясності. 

Опис та порівняння семантичних теорій неясності було здійснено на ос-

нові сучасних праць зарубіжних філософів та логіків. Зокрема, розробка про-
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блеми застосування багатозначної логіки та ступеневих теорій у досліджені 

явища неясності ґрунтується на розвідках Дж. A. Ґоґена [109], Д. Еджінгтон 

[93], Л. Заде [239], К. Мачіни [153], Н. Сміта [197; 198], M. Тая [212]. З-поміж 

дослідників, що розробляли теорію над-оцінювання, до уваги було взято праці 

А. Варці [221; 222], Д. Ґ. Фари [100], М. Дамміта [89], Р. Кіф [137; 138], Г. Мел-

берга [156], К. Файна [103]. Найменш дослідженою із семантичних теорій неяс-

ності є паранесуперечлива теорія. Думка про те, що для моделювання явища 

неясності можна використовувати паранесуперечливу логіку, майже не обгово-

рювалась як у сучасних розвідках, присвячених неясності, так і в розвідках, 

присвячених паранесуперечливості. Проте одна з перших формалізацій паране-

суперечливої логіки, “дискусивна логіка” С. Яськовського [134], була представ-

лена як логіка, однією з головних сфер застосування якої є аналіз явища неяс-

ності. Ідея, що паранесуперечлива логіка мусить розглядатись як логіка неясно-

сті, була підхоплена Бразильською  школою паранесуперечливої логіки. Незва-

жаючи на це, у межах дослідницької програми, яка сформувалася в 1970-х ро-

ках і була зосереджена на аналізі самого явища неясності, перспектива паране-

суперечливого підходу до неясності майже не розглядалась. Уперше привернув 

увагу дослідників на необґрунтованість нехтування паранесуперечливим підхо-

дом Д. Гайд [124; 126; 130-132]. Він запропонував перший паранесуперечливий 

опис, який пропонує як формальний аналіз неясності, так і її філософську інте-

рпретацію.  Розробкою паранесуперечливої теорії неясності займаються також 

такі дослідники як Дж. Бел та М. Коліван [59; 60], A. Варці [221], З. Вебер 

[226], П. Кобрерос [78; 79], Ґ. Пріст [175]. 

У цьому дисертаційному досліджені також було розглянуто окремі додат-

кові аспекти явища неясності, зокрема, явище неясності вищого порядку. До 

важливих праць, присвячених явищу неясності вищого порядку, які були вра-

ховані в дисертаційному дослідженні, належать розвідки таких дослідників, як 

Дж. А. Берджес [70], C. Бобцін [66; 67], A. Варці [223; 224], Т. Вільямсон [230], 

Д. Гайд [123; 127], Р. Гек [115], Ґ. Гулл [122], Р. Деас [83], Д. Еджінгтон [92], К. 

Райт [237; 238], Д. Раффман [179], M. Сейнсбері [189], Р. Соренсен [200], M. 
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Тай [213], Д. Ґ. Фара [100] та інші. Завдяки працям зазначених авторів було по-

глиблено розуміння концепції неясності вищого порядку та її значущості при 

побудові теорій неясності. 

З-поміж альтернативних (до семантичних) теорій неясності, які часто зга-

дуються в дисертаційному дослідженні, варто відзначити епістемічну теорію 

неясності. Розробкою епістемічної теорії неясності займалися такі дослідники, 

як T. Вільямсон [209; 210], П. Горвіч [120; 121], М. Ґомез-Торренте [110], Дж. 

Карджайл [77], Р. Кембпел [76], Н. Решер [184], П. Сімонс [196], Р. Соренсен 

[201]. Окрім того варта згадки нігілістична концепція неясності. Стаття М. 

Дамміта [89] вважається тією працею, завдяки якій явище неясності по-

справжньому входить до проблематики “мейнстріму” аналітичної філософії. М. 

Дамміт вважав, що, оскільки неясність є суттєвою рисою мови та оскільки нея-

сні мови здаються такими, що керуються суперечливими (семантичними) пра-

вилами, природні мови є сутнісно суперечливими (inconsistent). Тому вважаєть-

ся, що саме М. Дамміт започаткував нігілістичну концепцію неясності. Перспе-

ктиви нігілізм щодо неясності досліджували також С.К. Вілер [228], К. Райт 

[234], П. Унгер [214] та інші. Завдяки працям зазначених авторів у методологію 

досліджень явища неясності увійшла нігілістична концепція неясності. 

Напрямки новітніх досліджень явища неясності 

1) Стандартні теорії неясності. До найвпливовіших теорій неясності, 

що були остаточно сформованими на початок XXI століття належать тризначні 

та нечіткі теорії неясності (оскільки вони ґрунтуються на застосуванні багатоз-

начних логік – тризначної та нечіткої логіки – то їх також об’єднують під спі-

льною назвою багатозначних теорій неясності), теорія над-оцінювання та епіс-

темічна теорія неясності. Ці теорії утворюють ядро дослідницької програми, що 

зосереджена на вивчені явища неясності. Їх іноді називають “стандартною ма-

пою” досліджень неясності [96; c.353]. Оскільки теорії неясності, що відкида-

ють принцип двозначності в застосуванні до неясних виразів, виявляють значну 

близькість між собою, стандартні теорії підпадають під дві категорії, які можна 

http://web.gc.cuny.edu/Philosophy/horwich.htm
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тлумачити як дві парадигми теоретизування (див. [57]): неясність як невизначе-

ність (тризначна логіка, нечітка логіка та семантика над-оцінювання інтерпре-

туються як різні варіанти репрезентації невизначеності) та неясність як незнан-

ня (епістемічна теорія). 

Для теоретиків, які вважають, що неясність пов’язана з невизначеністю, 

постає також питання, чи неясність є явищем семантичним або чи неясність є 

явищем метафізичним. Згідно з першою концепцією неясності, світ як такий є 

повністю визначеним (принаймні що стосується явища неясності), а неясність 

як така виникає лише з мінливості того, як описується світ у мові. Згідно з дру-

гою концепцією, явище неясності пов’язане зі світом: світ як такий є неясним 

та будь яке точне та повне відображення світу в мові буде, отже, також неяс-

ним. Традиційно неясність розглядається як суто семантичне явище, проте в 

останній час дослідники все більше обговорюють можливість неясності в світі 

(неясності de re), що також відома під назвою “онтичної неясності”. Дослі-

дженням онтологічної (“онтичної”) неясності та можливості існування неясних 

об’єктів займались такі дослідники, як А. Абазнесхад та К. Акіба [220], Е. Бар-

нс [54], Р. Вільямс [229], Ґ. Еванс [99], Г. Нунан [162], T. Парсонс і П. Вудруфф 

[167] та багато інших. 

Хоча стандартні теорії і далі знаходяться в центрі уваги сучасних диску-

сій, у дослідницькій літературі за останні десять років акцент змістився на аль-

тернативні теорії неясності та на питання, на які не дається прямої відповіді в 

стандартних теоріях. Огляд напрямків новітніх досліджень явища неясності, що 

дається далі, зосереджується на цьому загальному розвитку проблематики нея-

сності в останнє десятиліття (власне, після 2000 року). N.B. Незважаючи на те, 

що проблема неясності в певному сенсі є вузькою темою досліджень, літерату-

ра, яку вона породила, є величезною. Тому тут майже неможливо обговорити 

все, що в принципі є вартим згадки в новітніх дослідженнях явища неясності. 

2) Що таке неясність? Стандартні теорії зосереджуються на логіці неяс-

ності: чи логіка міркувань, що містять неясні вирази, є класичною, тризначною, 

нечіткою, паранесуперечливою, інтуїціоністською або…? чи є неясність суміс-
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ною з принципом двозначності, а якщо ні, то які зміни потребуються? Але на-

віть якщо була дана прийнятна відповідь на питання про логіку неясності, за-

лишатиметься далі невирішеним питання про сутність явища неясності. Це зок-

рема стосується епістемічної теорії неясності, яка при описі неясності дотриму-

ється класичної логіки та принципу двозначності, і, відповідно, згідно з цим пі-

дходом до неясності, логіка та семантика неясності не вимагає додаткових змін. 

Проте навіть якщо відкидається класична логіка загалом та принцип двозначно-

сті зокрема, ще не дається характеристика явища неясності як такого, оскільки 

існують інші явища, які також вимагають відмови від принципу двозначності та 

інших законів класичної логіки. 

Проблема характеристики неясності не була геть відсутня в традиційних 

дискусіях. Варто згадати хоча б характеристику неясності як семантичного ва-

гання (indecision), яку запропонував Д. Льюїс [149]. Проте лише в працях таких 

сучасних дослідників як Д. Барнетт, Б. Везерсон, П. Ґріноу, M. Еклунд та Н. 

Сміт питання про сутність неясності стає центральною темою дослідження. П. 

Ґріноу [111], M. Еклунд [95], Н. Сміт [197] зосереджуються на здатності поро-

джувати парадокс сориту (sorites-susceptibility), або толерантності, як визнача-

льної риси явища неясності. Такий опис природи неясності зіштовхується зі 

складнощами, якщо існують такі неясні терміни, які не здатні призводити до 

появи парадоксу сориту (тобто не є “sorites-susceptibile”). Б. Везерсон [227] на-

водить приклади, які мають на меті показати існування таких термінів. Виходя-

чи зі своїх контр-прикладів до опису явища неясності в термінах толерантності 

щодо застосування, Б. Везерсон пропонує погляд на неясність як вид невизна-

ченості. Натомість Д. Барнетт [57] взагалі заперечує можливість “редуктивно-

го” аналізу явища неясності, у тому числі характеризацію неясності як виду не-

визначеності, вважаючи що неясність є явищем sui generis. На думку Д. Барнет-

та, явище неясності може бути прояснено лише за допомогою кола суміжних 

термінів (таких як, наприклад, “ясно [clearly]”, “приблизно [roughly]”, “спірно 

[borderline]”). 
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3) Двозначність та епістемічна теорія неясності. Одним з найважливі-

ших сучасних напрямків досліджень явища неясності є спроба захистити прин-

цип двозначності по-іншому, ніж це зробив Т. Вільямсон, творець класичної 

версії епістемічної теорії неясності. T. Вільямсон (див. [231; 232]) відстоює кла-

сичну логіку та принцип двозначності, стверджуючи, що спірні випадки, які 

помилково приймаються за контр-приклади до закону виключеного третього, 

насправді є лише випадками, коли ми не можемо знати значення істинності ви-

словлювання. Наслідком такої позиції, є прийняття деяких контр-інтуїтивних 

положень (зокрема, незважаючи на видимість протилежного, неясні предикати 

насправді повинні мати чітко визначені екстенсії). Багато сучасних дослідників 

намагаються захистити класичну логіку та принцип двозначності, відкидаючи 

деякі із положень, що висунув Т. Вільямсон. Цей напрямок досліджень розроб-

ляють такі дослідники як Е. Барнс [54; 55], П. Горвіч [121], К. Дорр [88], В. 

Макґі та Б. Маклафлін [155], A. Райо [180], Р. Соренсен [201]. 

4) Контекстуалізм. Загальноприйнятою є думка, що неясні вирази також 

є чутливими до контексту (context-sensitive). Наприклад, кого слід вважати ви-

соким може змінюватися в залежності від контексту: високий пігмей зазвичай 

не є високим баскетболістом. Деякі дослідники, так звані контекстуалісти,  

вважають, що це є ключем до вирішення проблем, породжених неясністю. Кон-

текстуалісти (зокрема, Л. Бернс [74], Д. Раффман [178], С. Соумс [199], С. Ша-

піро [195]), незадоволені попередніми логічними підходами до явища неяснос-

ті, розробляють теорії неясності, що наголошують роль контексту. Згідно з ци-

ми теоріями (їх також характеризують як прагматичний підхід до неясності), 

головною рисою, що лежить в основі проблем спричинених неясністю, є не-

спроможність адекватно відобразити роль контексту, зокрема при розгляді па-

радоксу сориту. Контекстуалізм тлумачить неясність як прагматичне явище, яке 

не є властивим будь-якій окремій мові, а, радше, постає завдяки вживанню мо-

вцем різних (точних) мов у різних контекстах. Тобто існує кластер (група) точ-

них мов, в яких діють класичні логіка та семантика, а неясність виникає з праг-
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матичних факторів стосовно того, яку з цих мов використовують у деякий мо-

мент. 

Донедавна контекстуалізм не розглядався як серйозний кандидат на роль 

адекватної теорії неясності. Наприклад, у жодній зі статей, що були передруко-

ваними в антології досліджень явища неясності «Vagueness: a Reader» [217], не 

обговорюється контекстуалізм щодо неясності, а у вступній статті головні ре-

дактори відразу відкидають контекстуалізм, посилаючись на складнощі, які ча-

сто асоціюються з цим поглядом на неясність, а саме: навіть якщо контекст є 

зафіксованим, неясність однаково зберігається. Проте Й. Акерман та П. Ґріноу 

[46] запропонували ґрунтовну оборону контекстуалізму проти цього поширено-

го заперечення. Вони стверджують, що контекстуалісти врешті-решт мають два 

шляхи подолання цього контр-аргументу. По-перше, той шлях, який обирають 

епістемічні теорії неясності, тобто стверджувати, що неясні предикати в різних 

контекстах мають чіткі межі застосування, проте неможливо знати, де саме ці 

межі проходять. По-друге, апелювати до явища неясності вищого порядку, 

стверджуючи що метамова, за допомогою якої здійснюється опис неясності та-

кож є неясною. Таким чином відкривається шлях для подальших досліджень 

прагматичних теорій неясності загалом та контекстуалізму зокрема. 

5) Когнітивна роль неясності. Деякі дослідники (наприклад, Р. Вільямс, 

Г. Філд, С. Шіффер) вважають, що явище неясності породжує особливий вид 

непевності (uncertainty). Однак, вагання, сумнів, нерішучість або непевність, що 

пов’язані з реченнями, в яких предикат застосовується до спірного випадку, ро-

зглядаються як відмінні від звичайної “часткової впевненості” (partial belief). C. 

Шіффер [192] вважає, що існує своєрідний психологічний стан часткової впев-

неності, що пов’язана з явищем неясності та є відмінним від звичайної частко-

вої впевненості. На думку С. Шіффера, тоді як звичайна часткова впевненість є 

такою, що якщо хтось переконаний у двох незалежних висловлювання p та q в 

ступені 0.5, тоді раціонально бути переконаним у їх кон’юнкцію в ступені 0.25; 

натомість часткова впевненість, що пов’язана з явищем неясності, є іншою: як-

що пов’язане з неясністю часткове переконання у висловлювання p та q має 
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ступінь 0.5, то пов’язане з неясністю часткове переконання у їх кон’юнкцію ма-

тиме також ступінь 0.5. Подібно до C. Шіффера, Г. Філд [102] також вважає, що 

неясні переконання не підпадають під стандартну теорію ймовірності.  

Таким чином, деякі дослідники, на противагу семантичним, епістемологі-

чним або прагматичним підходам до неясності, роблять спробу надати психо-

логічну характеристику неясності, вважаючи, що неясність можна охарактери-

зувати як особливий різновид пропозиційної установки. Проблемою подібних 

поглядів на явище неясності є те, що навіть якщо явище неясності породжує 

особливу пропозиційну установку або якщо неясність потребує відмови від 

стандартних принципів теорії ймовірності, можливо за цим стоїть якась інша, 

більш глибока причина, яка стосується самого змісту неясних уявлень. Однак, 

навіть якщо ці сумніви є обґрунтованими, подібні проекти прояснення когніти-

вної ролі явища неясності заслуговують на увагу та подальшу розробку. 

6) Можливість неясності вищого порядку. Найбільші проблеми, що пос-

тають перед будь-якою спробою побудувати формальну теорію неясності, ви-

никають не стільки в наслідок неясності самої по собі, скільки в наслідок явища 

неясності вищого порядку, що характеризується існуванням спірних випадків 

вищого порядку (спірних випадків спірних випадків і т. д.). Вважається, що як-

що теорія неясності не здатна пояснити неясність вищого порядку, то проблема 

неясності не вирішується, а лише переноситься на інший рівень. Проте склад-

нощі, які явище неясності вищого порядку ставить перед спробою побудувати 

модель неясності, спровокували деяких дослідників (зокрема, Дж. Берджес, К. 

Райта, Д. Раффман, Р.М. Сейнсбері, М. Тая) поставити під сумнів можливість 

існування неясності вищого порядку та стверджувати, що неясності вищого по-

рядку є псевдопроблемою. Тема неясності вищого порядку є важливою складо-

вою сучасних дискусій щодо явища неясності, оскільки прийняття чи неприй-

няття існування неясності вищого порядку суттєво впливатиме на те, як необхі-

дно тлумачити неясність та будувати теорію неясності. 
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   Висновки до розділу 1 

У першому розділі встановлюється концептуальний і термінологічний ін-

струментарій для дослідження явища неясності (vagueness) та визначаються те-

оретичні рамки для систематичного опису неясності. Здійснюється також огляд 

літератури, що становить джерельну базу дисертаційного дослідження. 

В англійській мові абстрактний іменник “vagueness” та пов'язаний з ним 

прикметник “vague” є багатозначними та використовуються для позначення не-

ясності, невизначеності, неоднозначності, нечіткості, невиразності, розмитості, 

розпливчатості, тьмяності, туманності тощо. Вони мають досить широке зна-

чення. Однак, у сучасній логіці та філософії мов вони вживаються як специфіч-

ні технічні терміни зі звуженим, порівняно з буденним, значенням. Терміноло-

гічний слововжиток, який датується XX століттям, пов'язаний з новим звернен-

ням (після довгого періоду відносного нехтування) та обговоренням класчного 

парадоксу “Купа”. Хоча слово “vagueness” набуває технічного значення в сло-

вовжитку аналітичної (англо-американської) філософії на початку XX століття 

(головно завдяки Ч.С. Пірсу, Б. Расселу та М. Блеку), його витоки сягають ан-

тичності. На підставі мовознавчого та історико-філософського аналізу показа-

но, що в сучасних логічних та філософських дослідженнях термін “vagueness” 

має характер неперекладності. На нашу думку, з двох варіантів “перекладу” не-

перекладності – запровадження неологізму або надання старому слову нового 

значення – при передачі терміна “vagueness” українською мовою перевагу має 

другий, а саме: терміни “vagueness” та “vague” пропонується позначати словами 

“неясність” та “неясний”. 

Явище неясності є видом невизначеності. У сучасних філософських дис-

кусіях термін “невизначеність” (indeterminacy) вживається в досить широкому, 

неспецифічному значенні: як невизначені визнаються предмети або стани 

справ, що не можуть бути однозначно встановленими (визначеними) та описа-

ними. Можна виокремити три можливих теоретичних описи природи невизна-

ченості: семантична невизначеність (джерело невизначеності асоціюється з 
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прогалинами в значеннях слів), епістемічна невизначеність (невизначеність 

ототожнюється із незнанням) та метафізична невизначеність (невизначеність 

приписується світові як такому: мається на увазі, наприклад, невизначеність 

квантових часток або невизначеність майбутніх випадкових подій). Неясність є 

видом семантичної невизначеності, що пов'язаний з парадоксом “Купа”. Неяс-

ність у вузькому значенні необхідно чітко відмежовувати від інших видів сема-

нтичної невизначеності, які в буденній мові також можуть позначатися словом 

“неясність”. Детальному аналізі сутності явища семантичної неясності, разом з 

аналізом його відмінностей від суміжних явищ, присвячений другий розділ ди-

сертації. 

Актуальність досліджень парадоксу “Купа” та пов’язаної з ним проблема-

тики неясності стала особливо помітною в наслідок логіко-філософських дис-

кусій останніх десятиліть. Cплеск зацікавленості проблемою неясності припа-

дає на 1970-ті роки, коли виникає цілий спектр різних теорій, що намагаються 

подолати складнощі, які виникають внаслідок неясності. М. Дамміт вважається 

тим філософом, завдяки якому явище неясності та парадокс “Купа” по-

справжньому входять до проблематики сучасної аналітичної філософії, тоді як 

К. Файн був першим, хто детально розробив один з можливих варіантів логіки 

та семантики неясних мов (так звану теорію над-оцінювання), що слугуватиме 

далі за зразок того, як необхідно будувати формальну теорію неясності. Рік 

1975, тобто дата публікації статей М. Дамміта та К. Файна, присвячених про-

блемі неясності, можна вважати початком сучасної дослідницької програми, що 

зосереджена на аналізі явища неясності та вирішенні парадоксу “Купа”. Дисер-

таційне дослідження ґрунтується на працях дослідників, чиї розвідки станов-

лять ядро цієї дослідницької програми. 
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РОЗДІЛ 2  

Неясність: концептуальний аналіз 

   2.1. Парадигматична концепція неясності   

Нечіткість екстенсійних меж застосування. Неясними (в сучасній логіці 

та філософії мови) називають такі предикати, межі застосування яких є прин-

ципово невизначеними.  Для таких предикатів не можна вказати чітку лінію, 

яка б відокремлювала позитивну екстенсію від негативної. Візьмемо, напри-

клад, предикат “є високий”. Можемо вишикувати низку людей, починаючи з 

найнижчої людини і поступово переходячи до найвищої. Така шеренга не буде 

явно розділена на дві взаємовиключні та вичерпні множини, одна з яких буде 

містити людей, до яких предикат “є високий” застосовується, а інша – людей, 

до яких предикат не застосовується. 

Такій поведінці неясних предикатів протиставляють точні (precise) пре-

дикати, такі, наприклад, як предикат “є більший ніж два” (визначеного на нату-

ральних числах). Можемо явно розділити множину натуральних чисел на дві 

чіткі підмножини: Р− ={0,1,2} та P+={3,4,5,…}. Множина  Р−  складається з тих 

натуральних чисел,  які не виконуються для предикату “є більший ніж два”, а 

множина P+ складається з тих натуральних чисел,  які виконуються для даного 

предикату. 

Виходячи із цієї характеристики неясності, можна побачити відмінність 

технічного вживання терміна неясність від інших значень слова неясність – не-

ясності у значенні (а) неточності (inexactness), (b) загальності (generality) або (c)  

неспецифічності (unspecificity).  

(a) Розглянемо, наприклад, твердження про те, що існує від двохсот до 

однієї тисячі видів дерев евкаліпта. Можна сказати, що це твердження є “неяс-

ним” і особа, що його проголошує, могла би бути набагато “точнішою”. Однак, 

очевидно, що неясність у цьому значенні відрізняється від неясності, як вона 

була описана вище. Розрізнення між двома значеннями можна продемонструва-
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ти таким чином: мати зріст між 1,01 м та 3,24 м є неточним (inexact) описом 

зросту. Однак цей опис не є неясним у значенні існування невизначеності щодо 

меж застосування − він буде істинним, коли зріст розташовується у межах 1,01 

м та 3,24 м, та хибним у всіх інших випадках. Можна зробити набагато точнішу 

оцінку зросту, яка, незважаючи на це, буде більш неясною, а саме: приблизно 2 

метри. Тобто, збільшення точності (exactness) може супроводжуватися змен-

шенням ясності (precision). 

(b) Як зазначає Б. Рассел, «висловлювання, яке містить загальне поняття – 

наприклад “Це − людина” − буде верифіковане множиною різних фактів, таких 

як “це” є Браун, Джонс, Робінсон» [188, c.65]. Таким чином, розрізнення між 

неясністю та загальністю можна визначити так (використовуючи визначення, 

яке надав М. Блек):  «широка сфера застосування слова є знаком його загально-

сті, у той час як неясність позначається широкою сферою застосування та від-

сутністю чітко встановлених меж» [64, c.72]. Таке розмежування ускладнюєть-

ся тим, що нерідко загальний вираз є в той же час і неясним. Якби в прикладі, 

що наводить Б. Рассел, поняття “людина” була точним, тоді множина фактів, 

що могла б верифікувати “Це − людина” була б чітко визначеною. Однак, оскі-

льки предикат “є людина” є неясним, то є можливим відкриття якоїсь доістори-

чної істоти, стосовно якої не існує визначеної відповіді на запитання “Чи є це 

людиною?”. Хоча можливість існування виразу, який є загальним, але не є нея-

сним (наприклад, такий математичний термін як парне число), і навпаки, не є 

виключеною.   

(c) Фразу “Хтось щось сказав” цілком природно можна вважати неясною 

(хто сказав що?). Висловлювання “X є цілим числом більшим за 30” також мо-

же вважатись неясним. Однак, неясність у зазначених випадках є неспецифічні-

стю, що полягає в неадекватній інформативності. Явище неспецифічності не 

має жодного стосунку до відсутності чітких меж застосування у предиката – 

наприклад, предикат “є цілим числом більшим за 30” має чіткі межі застосу-

вання. Неясність, як вона розглядається у логіці та філософії мови, не є неспе-

цифічністю. 
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Отже, неточність, загальність та неспецифічність відмежовують від неяс-

ності, та демонструють їх нетотожність: доти, доки існує чітко визначена об-

ласть фактів, котрі  можуть зробити вираз істинним або хибним, вираз розгля-

дають як точний, а не неясний. Неясність є результатом невизначеності по від-

ношенню до умов істинності виразу та меж його застосування. У випадку неяс-

ності для кожного предикату область можливих фактів, які виконуються або не 

виконуються для певного предикату, не є чітко визначеною. 

Спірні випадки застосування. Неможливість провести чітку (sharp) межу 

між речами, що належать до позитивної екстенсії предиката, та речами, що на-

лежать до негативної екстенсії, рівносильна тезі про існування так званих спір-

них випадків (borderline cases) у неясних предикатів, які в сукупності утворю-

ють область спірних випадків (borderline region) неясного предикату або pe-

numbra (букв. півтінь) його застосування.  

Відповідно до стандартного опису, спірний випадок а предикату F харак-

теризується як предмет, до якого предикат F може бути осмисллено застосова-

ний, однак цей предмет є таким, що ми не можемо сказати ні того, що а є F, ні 

того, що а є ¬ F. Тобто, це означає, що існують такі ситуації, коли мовець після 

емпіричного дослідження або концептуального аналізу всього, що стосується 

деякого випадку, не зможе виявити, чи застосовується з певністю 

(determinately) предикат або його заперечення до об’єкта (до якого предикат  

може бути осмисллено застосований). Таким чином, ця непевність або невизна-

ченість не пов’язана із браком знань про деякі факти або значення виразів, яке 

може бути в принципі отримане. 

Варто зауважити, що хоча зазвичай неясність предикатів описують у тер-

мінах існування реально наявних спірних випадків застосування предикату, 

термін неясність можна застосовувати в слабкішому значенні, яке залежить 

лише від можливості існування спірних випадків, а саме: предикат не перестає 

бути неясним (в слабкому значенні) лише тому, що зникли спірні випадки. Нея-

сність у слабкому значенні, яку іноді називають інтенсійною (intensional) неяс-

ністю, залежить лише від концептуальної можливості існування спірних випад-
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ків, на відміну від екстенсійної (extensional) неясності, яка вимагає дійсного іс-

нування спірних випадків (див. [185]). 

Невизначеність, пов’язану зі спірними випадками, необхідно відмежову-

вати від невизначеності, пов’язаної з (d) відсутністю значення (meaninglesness), 

(e) двозначністю (ambiguity) та (f) чутливість до контексту (context-sensitivity) 

або залежністю від контексту (context-dependence). 

(d) Неясність слід протиставляти відсутності значення. Наприклад, не-

спроможність визначити, чи є деяка істота снарком Льюїса Керрола, має своїм 

джерелом відсутність значення у слова “снарк”9. Дійсно є невизначеним, чи є 

деяка істота снарком, однак цю невизначеність не слід ототожнювати із неви-

значеністю, що постає внаслідок неясності, адже вирази, що мають смисл 

(meaningful)  можуть усе-таки бути неясними. 

(e) Не потрібно також плутати неясність із двозначністю. Для ілюстрації 

цього розмежування розглянемо  двозначне англійське слово “bank”, яке може 

означати як фінансову установу, так і берег річки. Може бути принципово не-

визначеним, чи можна погоджуватися із твердження “Jo went to the bank yester-

day”, оскільки його можна використовувати для вираження більше ніж одної 

пропозиції. Мовці не зможуть визначено відреагувати на це твердження, оскі-

льки спочатку необхідно визначити, яка пропозиція стверджувалась. Це конт-

растує із невизначеністю, пов’язаною зі спірними випадками. Можна бути не-

спроможним визначити, наприклад, чи є Іван багатим, однак це ніяк не 

пов’язано із неспроможністю визначити, що означає в даному випадку преди-

кат “є багатий”. Можна сказати, що предикат “є багатий” має одне недвозначне 

(unambiguous), неясне значення, а не два (або більше) відмінних точних значен-

ня. Неспроможність визначити, чи є Іван багатим, спричинена тим, що застосу-

вання предикату “є високим” щодо Івана є принципово сумнівним (тобто він є 

“спірним випадком” застосування цього предикату).  

                                                           
9 Снарк – вигаданий персонаж “абсурдної” поеми (nonsense poem) Л. Керрола «Полювання на 

снарка». 
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Розмежування між неясністю та неоднозначністю може ускладнювати той 

факт, що більшість слів є одночасно і неясними, і двозначними: слово “дитина”, 

наприклад, є двозначним та може мати значення як “нащадок”, так  і “малоліт-

ній нащадок”. Останнє значення в свою чергу є неясним, бо існують спірні ви-

падки застосування поняття “малолітній нащадок”. Незважаючи не це,  спірні 

випадки можуть виникати при вживані недвозначних слів, а двозначні слова 

можуть і не мати спірних випадків застосування. 

(f) Подібним чином відрізняється від неясності й чутливість до контекста 

(тобто наявність у виразу різних екстенсій у різних контекстах). Розглянемо, 

наприклад, предикат “ є високий”. Те, що вважається високим може змінювати-

ся від контексту до контексту: високий пігмей зазвичай не є високим баскетбо-

лістом. Однак, якщо обмежити контекст лише гравцями в баскетбол, то тоді все 

рівно будуть існувати спірні випадки – випадки, коли буде невизначеним чи є 

деяка особа високим баскетболістом. Крім того, ситуації, коли невизначеність 

при застосуванні предикату, пов’язана із тим, що правильне приписування пре-

диката залежить від контексту, можуть виникати, незважаючи на те, чи є пре-

дикат неясним (тобто ця невизначеність не призводить до появи спірних випад-

ків). Припустимо, що предикат “є високий” означає  “більше за середній зріст”, 

що, інтуїтивно, робить його точним предикатом. Незважаючи на це, існують 

такі ситуації, коли неможливо  визначити, чи застосовується предикат до особи, 

оскільки його застосування залежить від того, чий середній зріст береться − пі-

гмеїв або баскетболістів.  

Варто зауважити, що деякі дослідники, так звані контекстуалісти, наво-

дять вагомі аргументи на користь того, що будь-яка адекватна теорія неясності 

повинна враховувати роль контексту. Однак, незважаючи на те, що контекстуа-

лісти демонструють наявність взаємозв’язку між неясністю та залежністю від 

контексту, ці два поняття відрізняються одне від одного. 

Парадокс “Купа”, або сорит. Таким чином, неясність представляють як 

явище, що стосується предикатів та характеризується наявністю спірних випад-

ків у зазначеному вище значенні. Таке розуміння неясності Д. Гайд називає 
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«парадигматичною концепцією неясності» (the paradigmatic concept of vague-

ness) [130, c.5]. Основи парадигматичної концепції неясності були закладені в 

працях таких теоретиків першої половини та середини двадцятого сторіччя, як 

Ч.С. Пірс, Б. Рассел, М. Блек, В.В.О. Квайн, В. Алстон. Те, що дискусії з приво-

ду явища неясності зосереджуються переважно на концепції неясності предика-

тів, не є дивним, зважаючи на історичні витоки проблеми. Адже спроби збагну-

ти явище неясності здійснювались (починаючи з античності) в контексті низки 

загадок, які істотним чином залежать від відсутності чітких меж застосування у 

неясних предикатів, а саме: серії парадоксів типу парадоксу “Купа” та парадок-

су “Лисий”. 

Термінологічні примітки10. Парадокс “Купа” – один із семи славнозвісних 

парадоксів, які приписуються античними авторами Евбуліду з Мілета. З-поміж 

інших парадоксів, винайдених Евбулідом, варто окремо відзначити парадокс 

“Лисий”, у грецькій термінології “φαλκρος [λόγος]”. Цей парадокс насправді є 

лише різновидом парадоксу “Купа”. Наступники Евбуліда знали, що подібні 

парадокси можуть бути сформульовані за аналогією із застосуванням багатьох 

інших виразів (що в сучасній термінології називаються неясними). Тому назва 

парадоксу “Купа”, у давньогрецькій термінології “σωριτης”, була узагальнення 

для позначення всього класу парадоксів, що мають структуру подібну до струк-

тури парадоксів “Купа” та “Лисий”. 

Евбулід формулював парадокс “Купа” та “Лисий” у вигляді низки запи-

тань:  

(“Купа”) Чи є одна зернина пшениці купою? Чи є дві зернини купою? 

Чи є три зернини купою?.. Чи утворює десять тисяч зернин пшениці купу? Як-

що ти погоджуєшся, що одна зернина не є купою і що додавання  однієї зерни-

ни не утворює купу з того, що не є купою, то ти вимушений визнати, що десять 

тисяч зернин (або будь-яка інша кількість) не є купою.  
                                                           
10 У подальших заувагах увага буде зосереджена на термінах для позначення парадоксу “Ку-

па” в давньогрецькій та англійській мовах. Крім того, згадана буде також латинська терміно-

логія, адже перехід від давньогрецької до сучасної західноєвропейської  логічної терміноло-

гії здійснювався саме за посередництвом латини 
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(“Лисий”) Чи є чоловік з одним волоском на голові лисим? Чи є чоловік 

з двома волосками лисим? Чи є чоловік з трьома волосками лисим?.. Чи є чоло-

вік з десятьма тисячами волосків на голові лисим?  Якщо ти визнаєш, що чоло-

вік з одним волоском є лисим і що додавання одного волоска не робить з лисого 

чоловіка не лисого, то ти вимушений визнати, що чоловік з десятьма тисячами 

волосків на голові є лисим. 

Про таке формулювання в англомовній літературі кажуть радше як про 

“puzzle” (загадку), ніж як про парадокс у власному сенсі, тобто формально пра-

вильне міркування з очевидно істинними засновками та очевидно хибним ви-

сновком (логічна структура, що прихована за евбулідовим формулюванням та 

що є типовою для сучасних досліджень, була вперше віднайдена стоїками). 

Для позначення парадоксу сориту в античності іноді використовувався 

термін “ὁ παρὰ μικρὸν λόγος” (в англійській термінології − arguments from ‘little-

by-little’), адже в подібних міркуваннях здійснюється поступовий перехід (ма-

ленькими кроками, παρὰ μικρὸν) від очевидної істини до очевидної хиби. Проте 

стандартним терміном був “σωριτης”. “Σωριτης” – прикметник, що споріднений 

з іменником “σωρος”, який використовується для позначення будь-якого нагро-

мадження предметів, купи (зокрема, купи зерна). Цей прикметник використо-

вувався до соритичного міркування (узагальненої форми парадоксу “Купа”), 

оскільки в початковому формулюванні мова йшла саме про купу зерна. Закін-

чення -ιτης у своєму найбільш загальному та первинному значенні є суфіксом 

для позначення діяча. Відповідно, σωριτης має значення “той, хто нагромаджує 

або накопичує”. Що може означати “нагромаджувальне міркування про того, 

хто накопичує”: у міркуванні засновок додається до засновку (або питання до 

питання) подібно до того, як зернина додається до зернини. Цей подвійний сенс 

можливо і є причиною того, що саме назва “σωριτης” була узагальнена для поз-

начення всього класу парадоксів. Хрисип є першим автором, щодо якого відо-

мо, що він використовував слово “σωριτης” (найдавніша згадка – назва праці 

Хрисипа περὶ τῶν πρὸς τὰς φωνὰς σωρίτῶν λόγον “Про застосування парадоксу 
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‘Купа’ проти слів” [10, c.328-9]), хоча ймовірним є припущення, що цей термін 

застосовувався вже Евбулідом для позначення винайденого ним парадоксу. 

У стандартній давньогрецькій термінології для позначення парадоксу 

“Купа” використовувався вираз “ὁ σωριτης λόγος” (або просто “ὁ σωριτης”). У 

працях Секста Емпірика та Галена можна знайти  також такі альтернативні тер-

міни, як “ὁ σωριτικὴ ἂπορία” та “ὁ σωρικὴ ἂπορία”. Латинські автори зазвичай 

використовували термін “sorites” (тобто транслітерацію з греки). Цицерон та-

кож запропонував вираз “acervalis [ratio]” в якості перекладу “σωρίτης” (тобто 

кальку з греки), проте він вказував, що термін “sorites” уже усталений у латині, 

тому немає особливої потреби використовувати “acervalis” (слово “acervalis” 

очевидно не було підхоплене іншими, хоча латинські автори часто вживали 

слово “acervus” (букв. купа) у зв’язку з парадоксом “Купа”). 

Окремо варто відзначити, що в термінології традиційної логіки соритом 

називають також скорочений полісилогізм (усі А є В, усі В є С, … Отже, усі А є 

Z). Уперше застосував термін “соритичний силогізм” − який немає жодного 

зв’язку з парадоксом “Купа” − римський ритор Марій Вікторин  (IV ст. н. е.). 

Його твори мали вплив на християнський світ пізньої античності, оскільки він 

був вчителем Св. Ієроніма, перекладача Біблії на латину. Саме тому запропоно-

ваному ним слововжиткові вдалося усталитися в середньовічній логіці. Двозна-

чність у назві “сорит” (сорит як парадокс та як сорит тип полісилогізму) проіс-

нувала до XIX сторіччя. Хоча точніше буде сказати, що парадокс “Купа” майже 

не досліджувався, а сорит розглядався виключно в контексті вчення про сило-

гізм (наприклад, у логіці Пор-Рояль). 

У сучасній логіці парадокс “Купа” розглядається в контексті проблеми 

неясності. Тому парадокс “Купа” в англомовній літературі іноді називають 

“paradox of vagueness”. Проте в сучасній англомовній філософській терміноло-

гії для позначення парадоксу “Купа” усталеним є термін “sorites paradox” (та-

кож “soritical argument(s)” або просто “sorites”). Поширеним також є термін 

“paradox of the heap” (або “the heap”), який іноді використовуються для всього 
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класу парадоксів, але частіше вживається у вузькому значенні евбулідового фо-

рмулювання із купою зерна. 

З огляду історію найменування парадоксу “Купа”, здається доречним збе-

регти в українській мові назву «парадокс “Купа”» в контексті історії античної 

філософії для позначення парадоксу, винайденого Евбулідом; натомість для по-

значення всього класу подібних парадоксів, який є предметом сучасних логіко-

філософських досліджень, використовувати термін “парадокс сориту” (або про-

сто “сорит”). 

У сучасній філософії античну “загадку” Евбуліда зазвичай представляють 

у формі класу парадоксів, тобто у формі формально правильного міркування з 

очевидно істинними засновками і очевидно хибним висновком. Розглянемо 

приклад з кольоровою стрічкою, на якій колір неперервно та поступово  пере-

ходить від червоного на лівому кінці до жовтого на правому. Уявімо, що ця 

стрічка поділена на 10000 частин так, що будь-які дві суміжні частини вигля-

дають тотожними для нас, тобто ми їх не можемо відрізнити одна від одної. 

Нехай r1 є висловлюванням “Частина 1 здається є червоною”, де частина 1 є 

крайньою частиною з лівої сторони, r2 є висловлюванням “Частина 2 здається є 

червоною” і т. д. аж до r10000. Оскільки дві суміжні частини є нерозрізнювано 

відмінними за кольором, то r1→r2  є істинним. Такими ж є і висловлювання r2-

→r3,   r500→r501 і т. д. аж до r9999→r10000. Частина 5000 не здається червоною для 

нас, однак, незважаючи на це, частина 5000 та частина 5001 не відрізняються за 

виглядом для нашого ока, і тому, якщо частина 5000 здається червоною для нас, 

то такою ж є і частина 5001. Отже, висловлювання r5000→r5001 є істинним. Інші 

імплікації, що мають форму ri→ri+1, таким же чином також є істинними. Звідси 

з’являється міркування, яке є типовою формою міркування сориту, що розгля-

дається в літературі: 

                   r1, r1→r2 , r2→r3 … r9999→r10000. Отже, r10000 

Труднощі, які спричинює це міркуванні, називають парадоксом, оскільки 

маємо правильне міркування, де від істинних засновків переходимо до хибного 
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висновку. За умовою, як було вище встановлено, засновки цього міркування є 

істинними, а висновок − хибним, бо він вказує на те, що жовтий кінець стрічки 

здається червоним для нас. Правило виводу, котре застосовується  в даному мі-

ркуванні, є розширеною версією схеми міркувань modus ponens, яка визнається 

правильною в сучасній логіці. Отже, наявний справжній парадокс, який потре-

бує вирішення в сучасній логіці. 

Таким чином, узагальнюючи, парадокс сориту постає в такій формі. Не-

хай “F”є неясним предикатом, а вираз “an” (де n – натуральне число) представ-

ляє низку об’єктів, по відношенню до яких можна створити парадокс за допо-

могою предикату “F”. Тоді парадокс сориту формулюється як серія імплікацій  

і схематично може бути представлений як: 

    Fa1 

    Якщо Fa1, то Fa2 

    Якщо Fa2, то Fa3 

       …………. 

    Якщо Fai-1, то Fai 

      Fai 

Інколи парадокс сориту представляють в іншій формі, використовуючи 

математичну індукцію. У такому варіанті множина імплікацій у засновку замі-

нюється на засновок із квантором універсальності: 

   Fa1 

    ∀n(Fan → Fan+1) 

   ∀nFan 

Наприклад, оскільки чоловік з одним волоском на голові є лисим і оскіль-

ки додавання одного волоска не створює відмінності між тим, чи є людина ли-

сою, чи ні (для будь-якого числа n, якщо чоловік з n волосками є лисим, тоді 

таким же є чоловік з n+1  волоском), то, безвідносно до значення n, чоловік з n 

волосками на голові є лисим.  

Соритичні предикати: теза про толерантність. Предикати, які можна 

використати для побудови парадоксу сориту, називають “соритичними” (soriti-
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cal). Основною рисою соритичних предикатів, яка спричинює появу парадоксу 

сориту, є те, що К. Райт описав як толерантність (tolerance) [235; 236]. К. Райт 

запропонував термін “толерантність” для опису предикатів для яких існує «по-

няття [notion] про ступінь змін занадто малу, щоб створити відмінність [в засто-

суванні предикату]» [236, c.156]. Наприклад, нехай φ є поняттям, що пов’язане 

з предикатом F так, що будь-який об’єкт, який можна охарактеризувати за до-

помогою F, може бути змінений на інший, який уже не можна охарактеризува-

ти за допомогою F, лише достатньою зміною цього об’єкта щодо φ (наприклад, 

колір є таким поняттям для предикату “є червоний”, розмір – для предикату “є 

купа” і т. д.) Тоді F є толерантним щодо φ, якщо існує така позитивна ступінь 

зміни щодо φ, що є недостатньою для того, щоб вплинути на справедливість 

застосування предикату F в окремих випадках. Проте значні зміни щодо φ бу-

дуть мати значення для застосування предикату F, хоча значні зміни і залежать 

від акумуляції малих змін, які не будуть мати значення для застосування пре-

дикату F. Саме це і є джерелом парадоксу. 

Інтуїтивно легко побачити, що соритичні предикати є неясними. Сорити-

чні предикати є толерантними, тому у них повинні бути відсутні чіткі межі. Як-

би вони мали чіткі межі, тоді зміна, за якою відбувається перехід цієї межі, не-

залежно від того, якою б малою вона не була, завжди матиме значення для за-

стосування предикату. Однак, чи є всі неясні предикати соритичними? Справді, 

явище неясності зазвичай характеризують соритичністю. Причиною цього є 

факт, що дослідження явища неясності (з історичних причин) тісно пов’язано зі 

спробами вирішити парадокс сориту та що найбільші (теоретичні) складнощі 

спричинені неясністю, пов’язані саме з парадоксом сориту. Однак, відсутність 

чітких меж та наявність спірних випадків можуть бути властивими предикатам, 

які не є соритичними. Адже, якщо вважати неясними ті предикати, які не мають 

чітких меж у області свого застосування, тоді питання про можливість впоряд-

кування області  застосування неясного предикату, коли не можна розрізнити 

суміжні члени, стає неважливим для визнання неясності предиката. Зокрема, Б. 

Рольф [185], наприклад, вказує на можливість того, аби предикат мав спірні ви-
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падки застосування, і при цьому була б відсутня впорядкована низка об’єктів у 

області застосування предикату, відносно якої можна було б сказати, що преди-

кат є соритичним. С. Шапіро [195, c.4] також сумнівається, що соритичність є 

необхідною умовою неясності11. Адже можливі ситуації, коли впорядкування є 

неможливим, або, за наявності деякого впорядкування, може бути так, що су-

міжні члени такої серії є достатньо відмінними для того, щоб заперечити толе-

рантність предикату. У будь-якому випадку, питання залишається відкритим, а 

зауваги про те, що неясні предикати є “типово” соритичними (пор. [137, c.7]), 

проблеми не вирішують.  

Безсумнівно можна сказати лише, що аргументи на користь тези про то-

лерантність певного класу предикатів є аргументами на користь неясності цих 

предикатів. Р. Кіф називає аргументи такого роду «типовими аргументами на 

користь толерантності» (typical arguments for tolerance) [137, c.9]. К. Райт [236, 

c.157-164] розвиває серію міркувань на користь тези про толерантність багатьох 

предикатів природної мови. Розглянемо, наприклад, предикат “купа”. Умови 

застосування предикату “купа” є таким, що на доречність опису чогось як купи 

не може вплинути жодна зміна, яка не може бути поміченою випадковим спо-

стереженням (casual observation). Тобто, якщо лише випадкове спостереження 

визначає застосування предикату, тоді речі, що не розрізняються випадковим 

спостереженням повинні отримати однаковий “вердикт”. Тому вони є толеран-

тними у цьому відношенні: зміна, яка є занадто малою, щоб бути поміченою 

спостереженням, не здатна бути причиною для сумніву щодо застосування та-

кого предикату. Було б абсурдним, наприклад, у випадку наказу насипати купу 

піску, почати рахувати кількість піщинок, щоб встановити, чи була насправді 

насипана купа піску.  

К. Райт дає також більш загальні докази тези про те, що всі “спостережу-

вальні” (observationonal) предикати є толерантними, а отже і неясними. Коли 

                                                           
11 П. Ґріноу [111, c.270] наводить аргумент на користь тези про те, що толерантність, яка ле-

жить в основі соритичності, з необхідності слідує з неясності, яку тлумачать у значенні наяв-

ності спірних випадків застосування. Однак його доказ ґрунтується на припущені, що вима-

гає подальшого обґрунтування. 
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застосування слова (наприклад, предикатів кольорів) цілковито залежить від 

чуттєвого сприйняття, тоді воно не може бути застосоване лише до однієї речі 

із пари нерозрізнюваних чуттєвим сприйняттям речей. Тому такі “спостережу-

вальні” предикати будуть толерантними по відношенню до змін, що є за поро-

гом нашої здатності до розрізнення12. К. Райт стверджує, що міркування про 

роль остенсивних визначень та пам’яті в опануванні вжитку таких предикатів 

здається спростовують думку про те, що ці предикати мають чіткі межі, які не 

можуть бути показані вчителем або які учень не може запам’ятати. 

“Типові аргументами на користь толерантності” широко визнаються як 

переконливі. Вони дають змогу пояснити, чому неясні предикати насправді є 

такими розповсюдженими. Подібні аргументи також ставлять під сумнів при-

пущення щодо можливості існування мови повністю позбавленої неясності. 

Відповідно, вони створюють складнощі для точки зору, згідно з якою неясність 

є лише несуттєвою рисою мови, яку можна при необхідності усунути. 

Погляд на неясність як дефект мови і переконання, що явище неясності є 

несуттєвим і, тому, неважливим, влаштовує тих, хто цілком ігнорує це явище. 

Однак, ігнорування явища неясності є необґрунтованим. Навіть якби можна бу-

ло б зменшити неясність у нашій мові (науку, наприклад, часто описують як 

таку, що намагається цього досягти за допомогою точних визначень), на прак-

тиці, повністю елімінувати неясність неможливо (уже Б. Рассел наголошував на 

неуникності неясності в науковій термінології). Більше того, неясність є над-

звичайно розповсюдженою в природній мові, і вже це може спонукати до дос-

лідження явища неясності, незалежно від того, чи може існувати придатна до 

вживання мова, повністю позбавлена неясності. Навіть якби можна було замі-

нити предикат “є купа” предикатом “є купа*”, який мав би чіткі межі застосу-

вання і щодо якого не існувало б парадоксу сориту, парадокс, що можна побу-

дувати щодо неясних предикатів, якими ми користуємося в буденній мові, за-

                                                           
12 Ідею, що якщо застосування предикату (наприклад, предикату кольору) парадигматично 

ґрунтується суто на чуттєвому сприйнятті, то такий предикат не можна застосовувати лише 

до одного із двох об’єктів, які не розрізняються в чуттєвому сприйнятті, знаходимо вже у Б. 

Рассела [188]. 
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лишиться невирішеним13. Більше того, навіть якщо ми спробуємо зробити нашу 

мову менш неясною та більш точною шляхом домовленості щодо того, що наші 

слова мають значити, наші домовленості в свою чергу будуть сформульовані за 

допомогою неточних термінів, оскільки ці домовленості самі будуть містити 

деяку неясність, і тому реформована мова успадкує частину цієї неясності. 

Специфічність неясності мовних виразів різних типів. Хоча дослідження 

явища неясності концентруються переважно на неясності предикатів, більшість 

дослідників погоджуються, що вирази інших типів можуть бути неясними та-

кож. Зокрема, парадигматичну концепцію неясності можна поширити на інші 

категорії мовних виразів (імена, висловлювання та не-денотативні вирази (мо-

дифікатори)) таким чином. 

Власні імена. Поширення парадигматичної концепції неясності на імена 

відбувається у зв’язку із розмежуванням між двома видами неясності, які В. 

Алстон [48, c.219] називає неясність застосування (vagueness of application), 

тобто невизначеність у екстенсії, яка спричинює неясність умов застосування, 

та неясність індивідуації (vagueness of individuation), тобто неясність просторо-

во-часових меж у об’єктів, до застосовується деякий вираз. Ось як описує ці два 

типи неясності В. Квайн: «Зазвичай загальний термін… може бути неясним 

двояко: або стосовно декількох меж усіх своїх об’єктів [те, що В. Алстон нази-

ває неясність індивідуації], або стосовно залучення або вилучення граничних 

(маргінальних) об’єктів [те, що В. Алстон називає неясність застосування]. Ві-

зьмемо, наприклад, загальний термін ‘гора’: він є неясним на тій підставі, що 

невідомо, скільки саме поверхні землі слід вважати частиною безперечної гори, 

і він є неясним також на тій підставі, що невідомо, які більш низькі узгір’я (ви-

сочини, eminence) слід вважати горами взагалі» [177, c.126]. 

                                                           
13 Деякі предикати викликають те зауваження, що вони насправді мають чіткі межі застосу-

вання, хоча зазвичай їх вживаються менш строго: наприклад, лисою є лише та особа, яка не-

має жодного волоска на голові. Однак, навіть якщо такі міркування можуть бути слушними в 

деяких випадках, вони є непридатними для більшості неясних предикатів. Стосовно склад-

нощів, що виникають щодо ідеї  про заміну неясних виразів точними див. [112]. 
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Отже, предикат “є горою” виявляє неясність застосування остільки, оскі-

льки існують такі елементи рельєфу, які є спірними випадками предикату. Мо-

же бути принципово невизначеним, чи вважати деякий елемент рельєфу горою. 

Предикат “є горою” виявляє неясність індивідуації остільки, оскільки можуть 

існувати такі просторово-часових регіони, які є спірними випадками того, що 

означає бути горою. Як пояснює В. Алстон, вираз виявляє неясність індивідуа-

ції, оскільки може бути невизначеним, чи вважати щось одною горою, чи дво-

ма. Може бути принципово невизначеним, чи вважати деякий елемент рельєфу, 

який є горою, одною горою, чи двома. 

Таким чином, предикати можуть виявляти неясність індивідуації, так са-

мо, як і неясність застосування. Більше того, згідно з В. Квайном, сингулярні 

терміни (такі, наприклад, як “гора Рейнір”) можуть виявляти неясність індиві-

дуації: «До тих пір, доки залишається не встановленим як далеко можна знахо-

дитися від вершини гори Рейнір, щоб продовжувати вважатися таким, що зна-

ходиться на горі, термін “гора Рейні” є неясним. Отже неясність характеризує 

не лише загальні терміни, але також і сингулярні терміни. Сингулярний термін, 

що іменує об’єкт, може бути неясним стосовно меж цього об’єкта…» [177, 

с.126]. Іншими словами, неясність сингулярного терміна N полягає у неясності 

стосовно того, який об’єкт позначається N (у тому значенні, що межі об’єкт по-

значуваного за допомогою N є неясними). Тобто існують такі місця в просторі, 

які вважаються спірними випадками денотації N. Багато сингулярних термінів 

проявляють такого типу неясність. Натомість Б. Рассел також вказував на мож-

ливість існування неясних сингулярних термінів, звертаючи увагу на темпора-

льні міркування [188]. Б. Рассел розглядав, наприклад, поступовий процес на-

родження та смерті особи як такий, що породжує часові проміжки, які можна 

вважати спірними випадками часової історії денотації імен. Таким чином, неяс-

ність  часових або просторових меж є достатньою умовою для неясності N. 

Висловлювання. Загальноприйнятим є експліцитний опис неясності ви-

словлювань  – наприклад, неясності того, чи є Сонце гарячою зіркою – як ви-

словлювань, які здаються такими, що не є ні визначено істинними, ні визначено 
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хибними. Висловлювання “Сонце є гарячою зіркою” описує стан справ, який ні 

визначено має місце в дійсності, ні визначено немає місця в дійсності. Той стан 

справ, який має місце в дійсності, описується як спірний випадок денотації ви-

словлювання “Сонце є гарячою зіркою”. Неясні висловлювання є спірними ви-

падками предиката істинності і видаються такими, що є ні визначено істинни-

ми, ні визначено хибними. (Оскільки тут спірний випадок застосування є дійс-

ним станом справ, то неясність є екстенсійною. Інтенсійно неясним висловлю-

ванням є висловлювання, існування спірних випадків для якого  можна в прин-

ципі уявити). По-іншому, але рівнозначно, можна сказати, що висловлювання S 

є неясним лише у випадку, коли його екстенсія (множина можливих світів, в 

яких має місце S) є неясною, тобто існує такий світ а, стосовно якого є невизна-

ченим, чи належить він до екстенсії S.  

Виходячи із визнання того, що висловлювання можуть бути неясними, 

можна побачити, що саме неясність висловлювань змушує стверджувати, що 

денотат суб’єкта висловлювання слід вважати спірним випадком предикату. 

Тобто неясність є головним чином (однак, не парадигматично) атрибутом ви-

словлювань, адже саме визнання деякого висловлювання за неясне, призводить 

до указування на те, що предикат, який застосовується, має спірні випадки і, 

отже, змушує нас сказати, що предикат є неясним. Неясність висловлювань та-

ким чином розглядається як те, що спричинює неясність предикатів, які вико-

ристовуються у висловлювані. 

Із визнання того факту, що неясними можуть бути також сингулярні тер-

міни або імена, стає видно, що висловлювання також може бути неясним, коли 

точний предикат приписується неясному сингулярному терміну. У той час як із 

неясності висловлювання слідує, що предикат, який застосовується у вислов-

лювані, має спірні випадки застосування, з цього не слідує, що предикат сам по 

собі є неясним.  

Розглянемо такі два речення (приклад, який наводить Б. Рольф [185, 

с.316]): 

(1)  Сонце є гарячою зіркою. 
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(2)  Сонце має діаметр точно 1.39 × 109 метрів . 

Припустимо, що обидва речення є неясними. Отже, Сонце потрібно розг-

лядати як спірний випадок обох предикатів, які використовуються в реченнях. 

Однак, у той час, як неясність речення (1) здається коректним приписати неви-

значеності щодо того, що слід вважати за гарячу зірку (тобто джерело неясності 

слід шукати у неясності предиката, а будь-яка неясність сингулярного терміна є 

пасивною (неясністю не релевантною щодо неясності висловлювання)), речен-

ня (2), здається, є неясним саме тому, що є неясним, що слід вважати Сонцем 

(тобто джерелом неясності речення є неясність індивідуації сингулярного тер-

міну Сонце (неясність сингулярного терміна у цьому випадку є активною)). 

Здається очевидним, що предикат “мати діаметр точно 1.39 × 109 метрів” є точ-

ним, незважаючи на те, що Сонце є спірним випадком цього предикату. 

Таким чином, виходячи із вищенаведеного опису неясності висловлювань 

та неясності імен, можна сказати, що неясність атомарного висловлювання Fa 

залежить від неясності суб’єкта a тоді і тільки тоді, коли неясність a є активною 

в контексті предикату F (тобто тоді і тільки тоді, коли існують такі окремі до-

пустимі вказування меж (delimitations) у a, деякі з яких напевно виконуються 

для предикату F, а деякі – напевно не виконуються для предикату F). Якщо си-

нгулярний термін, що фігурує у неясному висловлювані, є точним, то, тривіа-

льно, будь-яка неясність у сингулярному терміні є пасивною (вона відсутня), а, 

отже, усі подібні випадки неясності висловлювань залежать від неясності пре-

дикату, що використовується при побудові висловлювання. Іншими словами, за 

умови, що висловлювання є неясним, якщо предикат, що використовується при 

утворені висловлювання, є точним, то ім’я є неясним, а якщо  ім’я є точним, то 

предикат має бути неясним. Неясність цілого має бути приписана неясності 

якоїсь із частин: повинна існувати якась неясна частина, яка є активною у тому 

значенні, що вона спричинює неясність цілого висловлювання. 

Це є обмеженою (restricted) теорією неясності у тому значенні, що неяс-

ність визначається лише для предикатів, імен та висловлювань. Про будь-який 

вираз, що належить до цих категорій, можна сказати, що він є неясним, і пояс-
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нити його неясність за допомогою поняття спірного випадку. Очевидно, що не-

ясність виразів, що належать до цих категорій, полягає у принциповій невизна-

ченості щодо того, на що вони вказують або що репрезентують. Тобто йде мова 

про неясність екстенсії. 

Поширивши цю концепцію неясності, згідно з якою, якщо не можна при-

писати неясність висловлювання неясності суб’єкта, то її треба приписувати 

неясності предикату, можна отримати узагальнену теорію неясності, яка, ґрун-

туючись на неясності денотативних категорій, надає більш загальне рекурсивне 

визначення неясності, що виходить за межі неясності речень, імен та предикатів 

і включає такі логічні поняття як “усі”, “деякий”, “багато”, “мало”, “і”, “не” або 

модифікаторів “приблизно”, “швидко”, “важко” тощо (стосовно яких є безглуз-

дим вести мову про спірні випадки). Основна ідея, на якій ґрунтується узагаль-

нення обмеженої теорії неясності, полягає в тому, що не-денотативний вираз 

можна вважати неясним тоді і тільки тоді, коли цей вираз спричинює неясність 

висловлювання, частиною якого він є. Принцип, що лежить в основі узагальне-

ної теорії неясності, полягає в тому, що точність успадковується. Принцип ус-

падковування точності (inheritance of precision) можна визначити як: “Якщо всі 

складники висловлювання є точними, то саме висловлювання також є точним”. 

Ідея, що веде до узагальнення теорії неясності, рівносильна поширенню цього 

принципу на всі вирази, денотативні та не-денотативні. Загальний принцип є 

таким: якщо всі, крім одного, складники висловлювання є точними, то, якщо 

висловлювання є неясним, цей  складник є неясним. Тобто, якщо всі, крім одно-

го, складники висловлювання є точними, то, якщо цей складник також є точ-

ним, висловлювання повинно бути точним. За допомогою цього принципу мо-

жна рекурсивно визначити неясність виразу, що належить до будь-якої довіль-

ної не-денотативної категорії виразів: 

        Def.(1)  Не-денотативний вираз Р є екстенсійно неясним тоді і тільки тоді, 

коли існує екстенсійно неясне висловлювання, що містить Р як склад-

ник, кожен із інших складників якого є екстенсійно точним. 
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        Def.(2) Вираз Р є інтенсійно неясним тоді і тільки тоді, коли є логічно мо-

жливим, що Р є екстенсійно неясним. 

Звісно, концепція неясності, таким чином узагальнена, є похідною від не-

ясності денотативних виразів (у тому значенні, що коли кажуть, що (не-

денотативний) вираз є неясним, то це треба розуміти в термінах спричинення 

неясності денотативних виразів (висловлювань, імен та предикатів)). Отже, не-

ясність урешті-решт потрібно аналізувати в термінах неясності екстенсії та 

будь-яке пояснення джерела неясності залежить від пояснення неясності дено-

тативних виразів. 

   2.2. Проблема неясності вищого порядку  

Предикати, що не мають спірних випадків застосування, є точними. Тому 

існування спірних випадків є необхідною умовою для неясності. Однак, чи є 

існування спірних випадків достатньою умовою? Чи справді неясність предика-

тів характеризується або визначається  лише існуванням спірних випадків? Згі-

дно з “наївною” парадигматичною теорією неясності, припускається, що це 

дійсно так – предикат є неясним тоді і тільки тоді, коли  він має спірні випадки 

застосування. Відповідно до такого розуміння явища неясності, наявність спір-

них випадків є необхідною і достатньою умовою  для неясності. Однак, навіть 

якщо розглядатимемо поняття спірного випадку у вузькому значенні (уникаючи 

ототожнення з невизначеністю, пов’язаною із відсутністю значення, двозначні-

стю та залежністю від контексту), дотримання вимоги наявності спірних випад-

ків у вузькому значенні може бути недостатнім для того, щоб вважати деякий 

предикат неясним. Визнання існування того, що стало відомим як явище “неяс-

ності вищого порядку” (higher-order vagueness), спричинює подальше уточнен-

ня парадигматичної концепції неясності та розширює поняття спірного випадку 

застосування. 

Проілюструвати недостатність для неясності факту наявності лише спір-

них випадків застосування можна на прикладі  уявного предикат “є дити-
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ною*”14 (який запропонував М. Сейнсбері [189]). Нехай предикат “є дитиною*” 

є істинним стосовно тих осіб, що досягли шістнадцятирічного віку, хибним – 

стосовно тих осіб, що досягли вісімнадцятирічного віку, та ні істинним, ні хиб-

ним – стосовно всіх інших осіб. Тоді про осіб сімнадцятирічного віку  не можна 

з визначеністю сказати, ні того, що є істинним, що вони є дітьми*, ні того, що є 

хибним, що вони є дітьми*. Таким чином, здається, особи сімнадцятирічного 

віку будуть вважатися спірними випадками застосування предикату “є дити-

ною*”, і тоді про цей предикат ми повинні сказати, що він є неясним (навіть 

якщо, інтуїтивно, він видається повністю точним). Адже ми маємо справу з 

предикатом, що не надає єдиної чіткої межі між позитивною та негативною 

екстенсією, і тому, справді, існує певна невизначеність. Однак той факт, що цей 

предикат має  дві чіткі межі, одну між позитивною екстенсією та спірними  ви-

падками й іншу між спірними випадками та негативною екстенсією, робить, 

здається, непридатною класифікацію  предикату “є дитиною*” як неясного. 

Принаймні, звичайні предикати, які вживаються у природній мові (такі, напри-

клад, як “є високий”, “є червоний” та інші), безсумнівно не проводять подібної 

тричленної класифікації сфери свого застосування, яка б мала дві чіткі межі на-

вколо області спірних випадків. Більше того, аргументи проти тези про існу-

вання чітких меж між позитивною та негативною екстенсією у неясних преди-

катів будуть чинними також проти будь-якої пропозиції про існування чітких 

меж між позитивною (або негативною) екстенсією і спірними випадками. Розг-

лянемо, зокрема, “типові аргументи на користь толерантності”. Наприклад, різ-

ниця в 1 міліметр не може бути суттєвою стосовно того, чи вважати застосу-

вання предикату “є високий” щодо деякої особи сумнівними (тобто для того, чи 

вважати деяку особу спірним випадком застосування предикату “є високий”). 

Однак це означає, що не може існувати чіткої межі у спірних випадків, адже 

існування чіткої межі у спірних випадків неясного предикату буде означати, що 

можуть існувати такі два предмети, які не розрізнюються мовцями, але які, тим 

                                                           
14 Знак зірочки (*) означає, що в цьому прикладі мова йде не про реально існуючий предикат, 

тобто цей предикат має суто гіпотетичний характер. 
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не менше, відрізняються у застосуванні щодо них предикату F. Отже, загалом 

можна сказати, що оскільки значення неясних предикатів не проводять чіткої 

межі між негативною та позитивною екстенсією, так само не існує чіткої межі, 

яка б обмежувала область спірних випадків (або будь-якої іншої чіткої межі 

взагалі). Використовуючи  D оператор15, відсутність чіткої межі у спірних ви-

падків предиката F може бути виражена як відсутність стрибкоподібного пере-

ходу між випадками DFx та випадками ¬DFx (а також  між випадками D¬Fx та 

випадками ¬D¬Fx), або як відсутність останнього елемента x у соритичній серії 

(тобто низки предметів щодо якої можна побудувати парадокс сориту, викорис-

тавши неясний предикат), відносно якого DFx є істинним (а також відсутність 

першого елемента x у соритичній серії, відносно якого D¬Fx є істинним). 

Із відсутністю чітких меж у спірних випадків тісно пов’язане явище існу-

вання “спірних випадків спірних випадків” (borderline borderline cases), де спі-

рним випадком спірного випадку предикату F є такі значення x, які є спірними 

випадками для предикату “є спірним випадком Fx” (це явище також відоме як 

“спірні випадки другого порядку” (second-order borderline cases)). Припустимо, 

що було прийнято положення про те, що спірні випадки предикату H не мають 

чітких меж. Тоді існування спірних випадків другого порядку для предикату H 

можна вивести із загальноприйнятого положення, що: 

          Відсутність чітких меж між предикатами F та G вказує на існування таких 

значень x, які одночасно виконуються як для “x є спірним випадком за-

стосування F”, так і для “x є спірним випадком застосування G” 

Адже відсутність чіткої межі між “визначено (definite) H” та “спірно 

(borderline) H”  буде вказувати на можливість існування таких випадків, які є 
                                                           
15 Сентенційний оператор D (оператор визначеності) є синтаксичним засобом, який викорис-

товують для того, щоб експліцитно виразити той факт, що деяка предикація має (або немає) 

сумнівний статус (тобто, що предикат застосовується (або не застосовується) до предмета, 

що належить до області спірних випадків цього предиката). Оператор D (може також позна-

чатися як Δ, Def або Det) є таким, що Dp виконується, коли p є напевно (determinately або 

definitely) істинним (у літературі можна зустріти обидва терміни determinately та definitely, 

однак, між ними не проводиться ніякого загальноприйнятого розрізнення). Відповідно, для 

вираження того, що предмет належить до області спірних випадків, застосовують оператор I 

(оператор невизначеності), який є еквівалентним ¬Dp & ¬D¬ p. Деталі див. [137, с.26-30]. 



61 
 

спірними випадками “спірно H”, а також спірних випадків “є визначено H”. 

(Крім того, буде існувати інший різновид спірних випадків спірних випадків, 

що пов'язаний із відсутністю чіткої межі між спірними випадками та визначено 

хибними предикаціями). 

Аргумент на користь існування спірних випадків другого порядку, зда-

ється, можна повторити знов: якщо предикат H є справді неясним, тоді повинна 

бути також відсутня чітка межа у спірних випадків спірних випадків предиката 

H, що, у свою чергу, спричинює існування можливих спірних випадків спірних 

випадків спірних випадків предикату H; і т. д. Якщо немає такого розряду спір-

них випадків, якому ми були б схильні приписати існування чітких меж, то іте-

рацію можна продовжувати безкінечно. Результатом цього буде безкінечна іє-

рархія спірних випадків різних порядків. Це явище можна назвати, слідом за Р. 

Кіф, «необмеженою неясністю вищого порядку» (unlimited higher-order vague-

ness) [137, с.32]. 

Таким чином у випадку із предикатом “є дитиною*” мова йде радше про 

неповноту, аніж неясність, тобто відбувається плутанина між неповнотою (in-

completeness) та неясністю. Неповні предикати проводять чіткий тричленний 

розподіл у власній області означування, натомість неясні предикати не прово-

дять жодних чітких меж застосування. Звісно немає жодної причини, чому 

предикат не може бути одночасно неясним та неповним. Однак, у такому випа-

дку, неясність буде проявлятися в існуванні спірних випадків для якоїсь із 

трьох категорій, на які розподіляє область означування неповний предикат. 

Отже, те на що неявно вказувалось, коли відкидались випадки на кшталт вище-

згаданого предикату “є дитиною*” як випадки неясності, не може бути повніс-

тю пояснене за допомогою простого поняття спірного випадку між негативною 

та позитивною екстенсією предиката. Потрібно щось більше.  

Цей додатковий компонент уже на ранньому етапі сучасних дебатів про 

явище неясності розпізнав Б. Рассел: «Насправді всі слова можуть застосовува-

тися безсумнівно лише в межах певної області, але їхнє застосування стає сум-

нівним щодо penumbra  (букв. напівтінь, тобто область спірних випадків), за 
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межами якої  вони знов можуть бути застосовані із певністю. Можна намагати-

ся досягти точності у використані слів, сказавши що жодне слово не слід вико-

ристовувати щодо penumbra, однак нажаль область спірних випадків 

(penumbra) сама не є точно визначеною, і вся неясність пов’язана з початковим 

слововжитком зберігається також, коли намагаються зафіксувати межі безсум-

нівного застосування» [188, c.50]. 

Сучасні дослідники у зв’язку із неясністю області спірних випадків ка-

жуть, що область спірних випадків сама має спірні випадки. Таким чином, на-

магання зрозуміти за допомогою поняття спірного випадку (тобто в межах па-

радигматичної концепції неясності), що відрізняє неясність від неповноти, при-

водить до ієрархії спірних випадків і відбувається ітерація парадигматичної 

концепції. Неясність вищого порядку виникає тому, що типові неясні предика-

ти не проводять жодних чітких меж застосування в межах власної області озна-

чування. Парадигматична концепція неясності спочатку намагається  пояснити 

інтуїцію щодо очевидної відсутності чіткої межі між позитивною та негатив-

ною екстенсією предиката шляхом вказування на існування області спірних ви-

падків (або penumbra). Таким чином, наприклад, відсутність чіткої межі між 

червоним та іншими (не-червоними) кольорами спочатку описувалась вказу-

ванням на існування спірних випадків предиката “є червоний”. Тобто вимога 

відсутності чітких меж виконується шляхом усунення чіткої межі та заміни її на  

область спірних випадків. Однак, сама область видається чітко обмеженою. Але 

подібно до того, як чіткі межі відсутні між позитивною та негативною екстенсі-

єю, так само очевидно не може існувати чітких меж між позитивною екстенсі-

єю та областю спірних випадків. Отже, якщо приймати існування області спір-

них випадків за визначальну рису неясності, тоді неясність характеризується не 

лише існуванням спірних випадків, а, радше, спірних випадків спірних випадків 

і т. д. «В жодну мить не здається природним припинити збільшення порядку 

неясності», як зауважує К. Файн [103, c.140]. 

Важливою проблемою, пов’язаною із неясністю вищого порядку, є про-

блема неясності в метамові, тобто в мові, в якій ми формулюємо теорії неяснос-
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ті та повідомляємо про спірний статус деяких предикацій. Якщо метамова міс-

тить у собі об’єктну мову як свою частину (а саме: речення об’єктної мови є 

також реченнями метамови), то метамова буде неясною, оскільки об’єктна мова 

є неясною. Однак, більш суттєвою залишається проблема, чи є неясною питома 

частина метамови (тобто частина, яка не є частиною об’єктної мови). Питома 

частина метамови містить, зокрема, усі предикати істинності, а також усі вира-

зи відношення логічного слідування. Якщо всі питомі компоненти метамови є 

точними, тоді (точні) метамовні предикати у застосуванні до висловлювань, що 

мають спірний статус (тобто у яких наявна предикація до спірного випадку), 

будуть виокремлювати чітко окреслену множину. Однак, це буде гарантувати, 

що для будь якого предикату F, спірні випадки предикату F будуть також мати 

чітко окреслену межу. Отже, пристосування до відсутності чітких меж у спір-

них випадків вимагає неясної метамови. Існування спірних випадків вищих по-

рядків також потребує вимоги неясності метамови. Адже, якщо x є спірним ви-

падком спірного випадку F, то метамовне повідомлення про те, що висловлю-

вання  Fx є спірним випадком предикату істинності, саме має спірний статус. 

Отже, метамовний предикат істинності повинен мати спірні випадки застосу-

вання.  

Чи потрібно залучати неясну метамову (та як це зробити), є питаннями, 

що постають перед кожною окремою теорією неясності. Необхідність неясності 

в метамові наголошується такими дослідниками як Т. Вільямсон [231], М. Сей-

нсбері [189; 190], М. Тай [213]. Однак, у зв’язку з ідеєю неясних метамов вини-

кають деякі складнощі. Зокрема, Р. Кіф аргументує, що деякі теорії (наприклад, 

багатозначні теорії) взагалі не можливо несуперечливо обстоювати за припу-

щення, що їхня метамова є неясною (див. [137, c.112-124]). Але навіть якщо ме-

тамова деяких теорій може бути неясною, виникає таке питання: “Чи зможемо 

ми зрозуміти неясність природної мови, якщо для її дослідження ми використо-

вуємо метамову, яка сама є неясною?”. Тут, принаймні, може з’явитися підозра 
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щодо кола в пояснені16 або тривіальності (про що іноді вказується у літературі). 

Наприклад, К. Файн зауважує, що при конструюванні та оцінювані теорій неяс-

ності, ми можемо «потребувати того, щоб метамова не була неясною, або, при-

наймні, не була настільки неясною у своїх питомих частинах, як об’єктна мова» 

[103, c.149]. 

Чи можлива неясність вищого порядку? Явище неясності стало предме-

том досліджень у сучасній аналітичній філософії значною мірою завдяки таким 

філософам, як Б. Рассел [188] та М. Блек [64]. Однак, варто зауважити, що ці 

два філософа розходились щодо того, чи може існувати неясність вищого по-

рядку. Б. Рассел визнавав, що «область спірних випадків не є точно визначе-

ною» [188, c.65], натомість М. Блек казав про «неможливість прийняти пропо-

зицію, яку запропонував Рассел, про те, що область спірних випадків (“fringe”) 

є недовизначеною»17 [64, c.72]. Хоча більшість коментаторів прийняли рассе-

лівську позицію (зазвичай виходячи із різних концепцій явища неясності), 

складнощі, які явище неясності вищого порядку ставить перед будь-якою спро-

бою побудувати модель неясності, спровокували деяких дослідників поставити 

під сумнів можливість існування неясності вищих порядків. 

З-поміж сучасних дослідників, які сумніваються в існуванні неясності 

вищого порядку, можна відзначити, наприклад, Р. Кунса [144], який у контексті 

відстоювання особливої гібридної концепції неясності (де відбувається 

об’єднання розуміння неясності як суто епістемічного явища та розуміння нея-

сності як суто семантичного явища), стверджує, що «бажання уникнути чітких 

меж не може бути причиною для постулювання неясності вищого порядку», а 

також що «не потрібно постулювати неясність другого та вищих порядків, поки 

відсутні незалежні аргументи на користь того, що це потрібно робити» [144, 

                                                           
16 Однак, як зауважує Д. Гайд, ця думка є недоречною. Якби ми характеризували пре-

дикат “є неясний” використовуючи термін неясність, то ми б дійсно малі справу із колом у 

визначені. Однак, ми цього не робимо. Ми, радше характеризуємо предикат “є неясний”, ви-

користовуючи неясні терміни. Це не створює проблем, так само як не створює проблем хара-

ктеризація предикату “є осмислений”, використовуючи осмислені терміни. 
17 Джерелом сумніву для нього була думка про те, що класичне заперечення виключає мож-

ливість не-детерміністичної концепції спірних випадків. 
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с.447]. Натомість Л. Берджес [70; 71] аргументує проти необмеженої неясності 

вищого порядку, стверджуючи, що неясність вищого порядку «завершується на 

доволі низькому  конечному [finite] рівні» [70, с.431], принаймні для предика-

тів, що виражають вторинні якості. Тобто Л. Берджес допускає існування “нея-

сності нижчих порядків” (lower-order vagueness) – неясності n-порядку, де зна-

ченням n є мале число, – але заперечує існування неясності n-порядку для всіх 

значень n. На думку Л. Берджес, «надзвичайно складно з логічних причин (as a 

matter of logic), або з фактичних причин (as a matter of fact) стверджувати з впе-

вненістю, що неясність вищого порядку не закінчується (fail to terminate)» [71, 

c.240]. Подібно до Р. Кунса, Л. Берджес відстоює свої погляди із своєрідної гіб-

ридної концепції неясності: «для кожного [неясного] концепту, на деякому із 

зростаючих порядків неясності, неясність вищого порядку скінчиться… Однак, 

звичайні мовці (ordinary speakers)  не здатні знати, на якому саме рівні це від-

будеться» [71, c.239]. Тобто, для Л. Берджес, неясні вирази породжують не-

епістемічну невизначеність у вигляді спірних випадків. Однак ця невизначе-

ність сама по собі не є глибокою, оскільки вона не породжує нескінчену ієрар-

хію спірних випадків, а радше часткову ієрархію, яка закінчується в деякому 

непізнаваному місці. Отже, на деякому рівні в ієрархії спірних випадків буде 

існувати чітка, але непізнавана межа, яка буде відокремлювати спірні випадки 

від випадків певних. 

Більш вагомі аргументи проти можливості існування неясності вищого 

порядку наводять, зокрема, такі дослідники, як М. Сейнсбері, Д. Раффман та К. 

Райт. 

Аргументи проти існування неясності вищого порядку 

I.   М. Сейнсбері [189] ставить під сумнів можливість побудови будь-якої 

моделі неясності вищого порядку, що сформульована в термінах теорії множин. 

Припустимо, що  предикату “є червоний” притаманна необмежена неясність 

вищого порядку. Із подібними предикатами завжди пов’язаний певний вимір 

порівняння (dimension of comparison) – у даному випадку: “більш червоний, 
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ніж…”,– який структурує нескінчену множину множин (множин випадків за-

стосування предикату), що характерна для таких предикатів. Ця множина мно-

жин, відповідно, буде таким чином впорядкована, що перша множина (М. Сей-

нсбері називає її над-позитивною множиною) буде множиною безперечно пев-

них (unimpugnably definite) червоних предметів, остання множина (над-

негативна множина) буде множиною безперечно певних не-червоних предме-

тів. Однак  при використанні предикату  “є чевоний” немає нічого, що відпові-

дало б цим двом над-множинам: не існує такої найменш червоної речі, стосовно 

якої предикат “є чевоний” є безперечно істинним. Якби такі об’єкти існували, 

то їхня ідентифікація була б необхідною як передумова компетентного воло-

діння мовою, однак очевидно, що не існує нічого, щоб виконувало подібну роль 

(цей розподіл не відображається у вжитку предикатів, адже його не можна про-

інтерпретувати як такий, що відповідає розподілу між предметами, щодо яких 

істинність (хибність) застосування неясного предикату не викликає жодного 

сумніву, та предметів, щодо яких застосування предикату є сумнівним). Більше 

того, відбувається повернення до тричленної класифікації: існує множина без-

перечно червоних предметів (над-позитивна множина), множина безперечно 

не-червоних предметів (над-негативна множина), та множина всіх інших пред-

метів (об’єднання всіх інших множин, що асоціюються із неясним предикатом). 

На додаток, навіть якщо  можливе конечне кодування інформації, закладеної в 

безкінечній ієрархії  неясності вищих порядків, здається надзвичайно неймові-

рною можливість її інтерналізації людиною при засвоєнні мови. 

Ці зауваження, на думку М. Сейнсбері, виступають проти ідеї про те, що 

предикати, якими користуються в буденній мові, є неясними у вищому порядку. 

Збільшення кількості порядків, не усуває ситуацію виокремлення трьох мно-

жин: над-позитивної множини, над-негативної множини та об’єднання всіх ін-

ших множин. Однак ієрархія неясності вищих порядків була запропонована са-

ме для пояснення відсутності чіткої межі між предметами, щодо яких істин-

ність (хибність) застосування неясного предикату не викликає жодного сумні-

ву, та предметів, щодо яких застосування предикату є сумнівним. Таким чином 
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проблема, яку намагалися пояснити неясністю вищих порядків (відсутність чіт-

ких меж у спірних випадків), з’являється знов. 

На думку М. Сейнсбері, залучення концепція неясності вищого порядку 

показує неспроможність класичної (парадигматичної) концепції дати правиль-

ний опис явища неясності. Парадигматична концепція ґрунтується на стандарт-

ному критерію неясності, поданому в термінах спірних випадків (стандартний 

критерій неясності можна знайти вже у Ч.С. Пірса [168]). Цей критерій особли-

во придатний до ітерації. Згідно з цим критерієм, для того, щоб визначити, чи є 

предикат F неясним, потрібно запитати, чи має він спірні випадки застосування. 

Якщо так, то ми отримуємо деяку множину (спірних) випадків, відносно якої 

можна знов застосувати стандартний критерій і запитати чи має сама ця мно-

жина спірні випадки. Якщо так, то ми отримуємо неясність другого порядку). 

Альтернативний критерій, згідно з яким неясними є ті предикати, у яких відсу-

тні чіткі межі застосування, не створює можливостей для побудови безкінечної 

ієрархії різних порядків неясності, адже факт відсутності чіткої межі у екстенсії 

предиката, не є тією рисою, яку можна ітерувати (так само як точність (у зна-

ченні наявності чітких меж застосування) не залишає простору для поняття то-

чності вищого порядку). М. Сейнсбері стверджує, що нечітких (unsharp) меж у 

принципі не може бути, і вказує, що визначальною рисою неясності відсутність 

меж взагалі (“boundarylessness”). 

М. Сейнсбері висновує з цього необхідність відійти від класичної перспе-

ктиви, яка робить концепцію повної відсутності меж проблематичною. Згідно з 

класичним розумінням, «класифікація подібна до решітки, сітки (a grid, a net, a 

system of pigeon-holes)» [189, c.182], що накладається на концептуальне поле. 

Відповідно до такого способу мислення, важко уникнути ідеї  Ґ. Фреґе про те, 

що концепти, я яких відсутні межі, не є концептами взагалі. Однак, на думку М, 

Сейнсбері, необхідно змінити перспективу: «процес класифікації, радше, слід 

уподібнити створенню магнітного полюсу, до якого більш або менш близько 

притягуються деякі об’єкти, а інші, навпаки, більш або менш відштовхуються; а 



68 
 

ще інші об’єкти знаходяться  між декількома полюсами, особливо не притягу-

ючись до жодного з них» [189, c.182]18. 

II.   Д. Раффман [161] погоджується із М. Сейнсбері щодо того, що кон-

цепція неясності вищого порядку зіштовхується зі складнощами. Вважаючи ви-

рішальними міркування М. Сейнсбері (стосовно того, що неясність вищого по-

рядку врешті-решт не позбавляє нас тричленної класифікації та чітких меж) і 

вказуючи на те, що існує простіше та більш прийнятне розуміння нечітких меж 

неясних предикатів (наприклад, у термінах толерантності або соритичності), Д. 

Раффман формулює декілька інтуїтивно прийнятних міркувань, які обґрунто-

вують тезу про те, що неясність вищого порядку не є настільки розповсюдже-

ною та не є настільки теоретично важливою, як це зазвичай припускається дос-

лідниками. За допомогою таких міркувань, представлених у формі низки нефо-

рмальних запитань та критичних зауважень (Д. Раффман називає їх “rumina-

tions”) Д. Раффман прагне показати проблематичність поняття неясності вищо-

го порядку. 

Міркування #1. Розглянемо множину, яка містить усі можливі спірні ви-

падки (будь-якого порядку) неясного предиката F. Чи не є всі члени цієї мно-

жини лише спірними випадками першого порядку? Чи не потрапляють усі вони 

до проміжку між екстенсією F та екстенсією ¬F? Тобто, чи не маємо ми справу 

лише із об’єктами, що можуть належати до спірних випадків, до випадків, що є 

визначено F або випадків, що є визначено ¬F? Д. Раффман вважає, що ми вза-

галі не здатні збагнути думку про існування предмета, який не підпадає під як-

усь одну із цих трьох категорій. 

Міркування #2. Ієрархія спірних випадків залучається головно як спосіб 

пояснення нечітких (blurred) меж у неясних предикатів: якщо можуть існувати 

спірні випадки між F19 та ¬F, тоді безсумнівно можуть існувати спірні випадки 

(другого порядку) між F та спірно F, і тоді безсумнівно можуть існувати також 

                                                           
18 Стосовно критичних зауваг до поглядів М. Сейнсбері див. [92]. 
19 Підкресленням вказується те, що мова йде про категорію (тип, вид, властивість, клас) на-

звану неясним предикатом, а не про сам предикат. 
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спірні випадки (третього порядку) між F та спірними випадками другого по-

рядку і т. д. На думку Д. Раффман, такий спосіб міркування здається правдопо-

дібним, однак тут ігнорується одна важлива умова: те, що спірні випадки між 

предикатами F та ¬𝐹  можуть існувати лише якщо самі F та ¬F не є спірними 

категоріями (borderline categories). Д. Раффман звертає увагу на те, що поняття 

спірного випадку визначається негативно, у термінах відсутності або нестачі, а 

саме: відсутності категоріальної приналежності. Спірні випадки можливі тільки 

тому, що екстенсія неясних предикатів F та ¬F не є повністю вичерпною  щодо 

області їхнього застосування. Саме тому про спірні випадки кажуть, що вони 

належать до проміжку між екстенсіями предикатів F та ¬F. Іншими словами, 

бути спірним випадком означає ніщо інше, як неспроможність ні до приналеж-

ності до категорії F, ні до приналежності до категорії ¬F. 

На думку Д. Раффман, предикат “є спірним випадком F” не є тим преди-

катом, що може мати спірні випадки застосування, адже, коли мова йде про пе-

вні або спірні випадки спірних випадків, ми вже не розглядаємо поняття спір-

ного випадку як негативно визначене, як належності до прогалини в застосу-

ванні. Ми в цьому випадку насправді трансформуємо спірні випадки (першого 

порядку) у нову категорію, яка є несумісною із F та ¬F. 

Міркування #3. Припускається, що спірні випадки є невизначеними сто-

совно того, чи є вони F. Тому спірні випадки маються статус інший ніж буття 

F. Отже, певні спірні випадки (definite borderline cases) також мають статус ін-

ший ніж буття F. Однак, важко зрозуміти, як може бути невизначеним, чи є F 

предмет певно відмінний від F. Таким чином, постає питання: як може бути не-

визначеним (радше ніж хибним), чи є F певно спірний випадок предикату F? 

Міркування #4. Неможливість спірних випадків вищого порядку здається 

випливає із двох інтуїтивно прийнятних положень про неясні предикати, а са-

ме: 

Для будь-яких неясних предикатів F та H 

(i) Якщо предмет є визначено F, тоді неспроможність класифікувати 

цей предмет як F є хибою (або недоречною). 
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(ii) Неспроможність класифікувати предмет як спірний випадок преди-

кату H не може бути хибною (або недоречною), адже, інтуїтивно, від мовця не 

вимагається класифікація предмета як спірного випадку, судження про спірний 

статус є необов’язковим. 

Якщо положення (i) та (ii) є істинними, тоді слідує: 

(iii) Отже, жоден предмет не може бути визначеним випадком спірного 

випадку H. 

Із (iii) слідує: 

(iv) Отже, жоден предмет не може бути спірним випадком спірного випа-

дку. 

На думку Д. Раффман ідея про те, що неясні предикати можуть бути нея-

сними у вищому випадку, виникає лише тому, що інтуїцію дослідників скеро-

вували можливості машинерії формальних логічних систем: дослідники були 

зачаровані формальною можливістю створювати певні вирази за допомого опе-

ратора визначеності. Однак зовсім інша справа, коли мова йде про те, що є мо-

жливим, або несуперечним (coherent), не в штучних мовах, а в мові природній. 

III.   Із Міркуванням #4 співзвучний аргумент на користь того, що неяс-

ність вищого порядку (радше ніж неясність як така) є парадоксальною сама по 

собі. Цей аргумент уперше навів К. Райт (див. [236-238]). Його можна предста-

вити таким чином. Характерною рисою неясних предикатів (наприклад, преди-

кату “є червоний”) є наявність спірних випадків застосування. Логіку та семан-

тику цих предикатів можна пояснити, використавши оператор неясності. Отже, 

у той час як: 

(1) ¬∃x (Fxn & ¬Fxn+1) 

веде до парадоксу. 

(2) ¬∃x (Def Fxn & Def ¬Fxn+1) 

не веде до парадоксу ((2) означає, що просуваючись по соритичній серії 

від предметів визначено червоних, ми натрапляємо на деякі “невизначено-
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червоні-та-невизначено-не-червоні” предмети, перш ніж доходимо до визначе-

но не-червоних предметів). 

Звернувшись до поняття неясності вищого порядку, виявляється, що межа 

між визначено червоними предметами та невизначено червоними предметами 

сама є неясною. Отже, 

(3) ¬∃x (Def Fxn & Def ¬Fxn+1) 

веде до парадоксу. Однак, пропонує К. Райт, якщо міркувати у випадку 

предикатом “є визначено червоний” так само, як і у випадку з предикатом “є 

червоний”, то ми повинні замінити (3) на 

(4) ¬∃x (Def (Def Fxn) & Def (¬Def Fxn+1)) 

((4) означає, просуваючись по соритичній серії від визначених визначено-

червоних предметів, ми натрапляємо на деякі “невизначені-визначено-червоні-

та-невизначені-невизначено-червоні” предмети, перш ніж доходимо до визна-

чених невизначено-червоних предметів). 

Однак, як стверджує К. Райт, якщо далі дослідити логіку сентенційного 

оператора визначеності, то виявляється, що на перший погляд прийнятне (4), 

може призвести до парадоксу. Адже в логіці оператора визначеності має бути 

присутнє правило усунення оператора визначеності (із Def А слідує А), а також 

правило, яке Д. Еджінгтон [77, c.194] називає дефінітизацією (Definitization): 

якщо із А1, … , Аn слідує B, то із Def А1, … , Def Аn слідує Def B. Однак саме тре-

тє правило, яке запропонував та яке захищає Райт, створює складнощі: 

(DEF) Якщо із А1, … , Аn слідує B, то із А1, … , Аn слідує Def B, за умови 

що кожне з Аi починається оператором визначеності. 

Безпосереднім наслідком (DEF) є 

(DEF+)  Із Def А слідує Def (Def А)  

Застосовуючи редукцію до абсурду20, отримуємо 

(DEF-)  Із ¬Def (Def А) слідує ¬Def А 

                                                           
20 Припустимо, що ¬Def Def А; припустимо, для редукції, що Def А; тоді, із (DEF+), можна 

виснувати, що Def Def А, що суперечить початковому припущенню; отже, ¬Def А. 
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Припустивши, що є таке x, яке визначено належить до області спірних 

випадків між Def F та ¬ Def F, можна показати, що (4) призводить до супереч-

ності. 

                      Def (¬Def (Def Fx) & ¬Def (¬Def Fx)) 

 

             ¬Def (Def Fx)       [усунення Def та &]         ¬Def (¬Def Fx) 

                     

                 ¬Def Fx             [DEF-]               

 

            Def (¬Def Fx)      [DEF+]            

Формула є замкненою, оскільки права формула є запереченням нижньої 

лівої21. (Слід відзначити, що сам К. Райт не наважується прийняти висновок 

свого аргументна. К. Райт зазначає, що він лише «попередньо (tentatively) ро-

бить висновок про те, що доказ – який мусить, звісно, бути помилковим – на 

користь думки про те, що неясність вищого порядку є per se парадоксальною, 

не отримав спростування» [238, c.139]). 

Аргументи на користь існування неясності вищого порядку 

Незважаючи на аргументовану критику та сумніви щодо можливості іс-

нування неясності вищого порядку, ми, здається, таки змушені визнати існу-

вання неясності вищого порядку принаймні в деяких випадках, а зробивши це, 

немає причин заперечувати висновок про те, неясність вищого порядку є істот-

ною рисою сутності явища неясності.  

Першим кроком для встановлення цього є визнання того факту, що пре-

дикат “є неясний” сам є неясним (тобто він є гомологічним терміном). Можуть 

бути такі ситуації, коли є невизначеним, чи вважати деякий предмет спірним 

випадком деякого предикату. Отже, може бути неясним, чи має предикат спірні 

                                                           
21 Обговорення та критику аргументу, який наводить Райт, можна знайти в [92]. Зокрема, Д. 

Еджінгтон, ставлячи під сумнів прийнятність принципу (DEF), висновує, що неясність вищо-

го порядку є не більш суперечною, ніж неясність першого порядку. 
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випадки застосування. За таких обставин, предикат буде становити спірний ви-

падок неясності. Аргумент на користь неясності предикату “є неясний” уперше 

запропонував Р. Соренсен [200]. 

Цей аргумент можна продемонструвати таким чином. По-перше, неясні 

предикати можуть призводити до появи парадоксу сориту. Наприклад, неяс-

ність предикату “є малим (числом)” дозволяє побудувати таке соритичне мір-

кування, де хибний висновок випливає із двох очевидно істинних засновків: 

     (1а) 1 є малим числом. 

     (1b) Для будь-якого n, якщо n є малим числом, то n+1 також є малим числом. 

     (1c) Отже, 1010 також є малим числом. 

Тепер, для будь-якого n, нехай предикат “n-small”22 є числовим предика-

том, що визначається такою умовою: 

     (2) k є “n-small” тоді і тільки тоді, коли k є або малим числом, або числом 

меншим за n 

Очевидно, що предикат “1-small” є так само неясним, як і предикат “є ма-

лим (числом)”: обидва застосовуються до 0 та обидва однаковим чином засто-

совуються до всіх інших натуральних чисел. Те саме можна сказати про преди-

кати “2-small” та “3-small”. Обидва предикати застосовуються до натуральних 

чисел таким самим чином, як і предикат “є малим (числом)”. Предикат “2-

small” визначено виконується для 0 та 1, а предикат “3-small” визначено вико-

нується для 0, 1 та 2. Оскільки 0, 1 та 2 також є визначеними випадками преди-

кату “є малим (числом)”, то, звідси слідує що, “2-small” та “3-small”, є так само 

неясними, як і предикат “є малим (числом)”. Однак, урешті-решти ми доходимо 

до таких предикатів, коли та частина умови визначення предикату “n-small”, 

згідно з якою натуральні числа менші за n слід вважати певними випадками 

предикату “n-small”, робить  певними випадками предикату деякі натуральні 

числа, які є спірними випадками предикату “є малим (числом)”. Таким чином 

спірні випадки поступово усуваються. Ще далі в низці предикатів типу “n-

small”, скажімо у предиката “k-small”, ми знаходимо, що всі спірні випадки 

                                                           
22 “n-small” є цілковито штучним предикатом, запропонованим лише для того, щоб проілюст-

рувати неясність предикату “є неясний”. 
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предикату “є малим (числом)” були усуненні із області спірних випадків преди-

кату “k-small” і, отже, предикат “k-small” немає жодного спірного випадку і то-

му є точним. Наприклад, є чітко відмежованою множина натуральних чисел, 

стосовно якої застосовується предикат  “106-small”: якщо натуральне число є 

меншим за 106, то предикат визначено застосовується до нього, а якщо число є 

більшим або дорівнює 106, то (оскільки число очевидно не буде ні малим, ні 

меншим за 106) предикат визначено не застосовується до нього. Однак, як за-

значає Р. Соренсен, є неясним, коли в послідовності “n-small”-предикатів, за-

кінчуються предикати, що мають спірні випадки, та починаються предикату, у 

яких спірні випадки відсутні. Оскільки немає такого значення n, яке б відмежо-

вували  предикати зі спірними випадками від предикатів без спірних випадків, 

то стосовно предикату “є неясний” можна побудувати таке соритичне мірку-

вання, яке є паралельним до (1а) - (1с): 

(3а) “1-small” є неясним. 

(3b) Для будь-якого цілого числа, якщо “n-small” є неясним, то “n+1-

small” є також неясним. 

(3с) Отже, “106-small” є неясним. 

Отже, предикат “є неясним” є неясним23. 

Із гомологічної природи неясності слідує декілька важливих висновків, 

один з яких вартий особливої відзнаки, адже він безпосередньо стосується мо-

жливості існування неясності вищого порядку. А саме: оскільки предикат “є 

неясний” є неясним, то він не може бути визначений суто точними термінами. 

Це слідує із того більш загального факту, що неясність є явищем sui generis: 

оскільки точність успадковується, то жодний неясний вираз не може бути ви-

значений суто в точних термінах. Десь при характеристиці неясної концепції 

                                                           
23 Деякі коментатори (наприклад, див. [83]) відкидали подібний спосіб аргументації, обґрун-

товуючи це “паразитичною” (залежною) формою міркування. Адже неясність пов’язана із 

(3а) – (3с) насправді є не є рисою предикату “є неясний”, а радше, опосередковано, рисою 

предикату “є малим (числом)”. Зауваження доволі справедливе, однак, як вказує А. Варці 

[223, с.296] воно є не зовсім доречне, оскільки, наприклад, предикат “є одруженою на лисому 

чоловікові” є справді неясним предикатом, хоча його неясність повністю “паразитує” (зале-

жить) від неясності предикату “є лисий”. Щонайбільше можна зауважити Р. Соренсену, що 

його соритична серія містить  клас надзвичайно специфічних та дещо штучних предикатів. 



75 
 

неясності, ми змушені застосувати неясні терміни. Отже, імпліцитно, при хара-

ктеристиці неясності предикатів у термінах спірних випадків ми повинні при-

пустити, що поняття спірного випадку (і пов’язаних з ним понять області спір-

них випадків та penumbra), є неясним саме по собі, оскільки немає іншого кан-

дидату на неясність. Неясність предикату характеризується, принаймні частко-

во, наявністю спірних випадків, на що накладається додаткова умова відмежу-

вання неясності від неповноти, яка потребує подальшого застосування поняття 

спірного випадку (спірного випадку спірного випадку). Однак квантор існуван-

ня є точним, тому залишається лише поняття спірного випадку як кандидат на 

неясність24. Таким чином, повинні існувати принаймні деякі спірні випадки 

другого порядку. Це спростовує будь-які спроби уникнути складнощів, 

пов’язаних із неясністю вищого порядку, заперечуючи можливість існування 

неясності вищих порядків. Явище неясності вищого порядку є безсумнівно дій-

сним і тому будь-які складнощі, що породжуються ним, як наслідок, є немину-

чими. 

Цей висновок уперше запропонував Д. Гайд [123]. М. Тай [213] нато-

мість, як протидію до цього аргументу, запропонував, що є неясним чи існує 

неясність вищих порядків. Погоджуючись, що із неясності предикату “є неяс-

ний” слідує, що десь існує неясність вищого порядку, він намагається уникнути 

складнощів, не стверджуючи ні того, що існує неясність вищого порядку, ні то-

го, що вона не існує. Він пропонує тезу, про те, що є принципово невизначеним, 

чи існує неясність вищого порядку: предикат “є неясний” не є неясним, він є 

“неясно неясним” (vaguely vague), тобто є неясним, чи існує неясність вищого 

порядку. Однак така позиція виявляється в кінцевому рахунку непереконливою. 

М. Тай виходить із того, що якщо предикат “є неясний” є неясним, то з 

цього слідує, що існують предикати, які є неясно неясними (тобто, стосовно 

яких існує неясність, чи є вони неясними) (див. [213, с.44]). З припущення, що 

аргумент Р. Соренсена стосовно неясності предикату “є неясний” є слушним, 

                                                           
24 Накладання додаткової умови може потребувати застосування кон’юнкції, однак 

кон’юнкція, так само як квантор існування, є точною. 
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слідує, що можуть існувати неясно неясні предикати. Однак, М. Тай надає аль-

тернативне пояснення соритичній природі предикату “є неясний”: він є неясно 

неясним, а отже не є неясним. Тому, заявляє М. Тай, аргумент Р. Соренсена не є 

слушним. Але, як вважає Д. Гайд [123, 127], це альтернативне пояснення не є 

послідовним (coherent): предикат “є неясний” не може несуперечливо бути нея-

сно неясним. 

Для того, щоб побачити це, припустимо, що предикат “є неясний” є неяс-

но неясним. Отже, є невизначеним, чи є предикат “є неясний” неясним. Однак, 

це еквівалентно тезі, що предикат “є неясний” є спірним випадком предикату “є 

неясний”. Отже, предикат “є неясний” має один спірний випадок – самого себе 

(тобто предикат “є неясний”). Отже, предикат “є неясний” є неясним. Альтер-

натива: можна міркувати таким чином. Припускаючи, що предикат “є неясний” 

є неясно неясним, можна виснувати, що, отже, є неясним, чи є предикат “є нея-

сний” є неясним, і потім запитати, що є джерелом цієї неясності. Якби предикат 

“є неясний” не був неясним, тоді ні суб’єкт, ні предикат висловлювання “пре-

дикат ‘є неясний’ є неясним” не були б неясними. Кожен з них був би точним, а 

отже, згідно з принципом наслідування, випливало би, що висловлювання не 

було б неясним. Це суперечить вихідному припущенню. Отже, як наслідок, 

предикат “є неясний” є неясним. 

Таким чином, якщо предикат “є неясний” є неясно неясним, то предикат 

“є неясний” є неясним. Цей висновок випливає із більш загального принципу, 

що якщо будь-який предикат є неясно неясним, то предикат “є неясний” є неяс-

ним. Цей принцип є оберненим до того, який застосовує М. Тай у своїх мірку-

ваннях. 

Тепер суперечність міркувань, які пропонує М. Тай є очевидною, адже 

якщо предикат “є неясний” є неясним, то предикат “є неясний” не може бути 

неясно неясним. Таким чином опис Р. Соренсена предикату “є неясний” не ли-

ше не спростовується аргументами М. Тая, але, із двох конкуруючих описів, він 

здається є захищений від звинувачення в суперечливості. Отже, предикат “є не-

ясний” є гомологічним терміном: він сам є неясним. 
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У світлі цих міркувань можна побачити, що деякі предикати можуть бути 

неясно неясними тоді і тільки тоді, коли предикат “є неясний” є неясним, а, от-

же, визнати існування предикатів, які є неясно неясними. Такі предикати є при-

кладами спірних випадків спірних випадків. Отже, неясність вищого порядку є 

реальним явищем. Ми не можемо стверджувати ні того, що є визначеним, що 

неясність вищого порядку не існує, ні того, що є неясними, чи існує неясність 

вищого порядку. Неясність вищого порядку існує напевно25. 

Отже, спірні випадки спірних випадків можуть існувати. На що це може 

вказувати у зв’язку із явищем неясності вищого порядку як загальної риси яви-

ща неясності? Чи є неясність вищого порядку та відсутність чіткої межі у спір-

них випадків предикату суттєвою рисою того, що означає для предикату бути 

неясним, а не лише неповним? Тут є простір для дебатів, однак урешті-решт 

здається необхідно підтвердити правильність звичайного розуміння неясності, 

згідно з яким у неясних виразів відсутні будь-які чіткі межі застосування, а, от-

же, неясні вирази  мають спірні випадки, спірні випадки спірних випадків і т. д. 

(ad infinitum). 

М. Тай вказує на те, що із вищенаведеного можна зробити лише той ви-

сновок, що деякі неясні предикати є неясними у вищому порядку. «Може бути, 

що, наприклад, спірні випадки спірних випадків притаманні лише тим предика-

там, що є надзвичайно особливими (peculiar) та атиповими. Тому … може бути, 

що жоден буденний неясний предикат не є також неясним у вищому порядку» 

[213, с.44]. І справді така ситуація можлива, однак її ймовірність є надзвичайно 

малою. Більшість теоретиків, починаючи вже від Б. Рассела, приймали таку 

концепцію неясності, згідно з якою неясність вищого порядку визнається за ча-

стину того, що означає для предикату бути неясним. М. Тай не наводить жодної 

причини, чому треба змінювати це звичне розуміння неясності, окрім тієї про-

позиції, що неясність вищого порядку спричинює «зайві (gratuitous) ускладнен-

ня» [212]. Однак, будучи змушеними визнати існування неясність вищого по-

                                                           
25 Щодо критики та захисту аргументу на користь існування неясності вищого порядку та 

неясності предикату “є неясний” див. також [92; 122; 203; 223; 224]. 
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рядку принаймні деяких предикатів, навряд чи можна вважати будь-які усклад-

нення зайвими. А якщо ми змушені вирішувати ускладнення, які випливають із 

прийняття неясності вищого порядку деяких предикатів, то, здається, відсутні 

переконливі причини для відмови від ортодоксального погляду, згідно з яким 

кожен неясний предикат є неясним у вищому порядку. 

Отже, будь-який кандидат на роль адекватної теорії неясності повинен уз-

годжуватися із очевидною відсутністю чітких меж у спірних випадків та вирі-

шувати проблему неясності вищого порядку. У зв’язку з цим, теорія неясності 

також повинна відповісти на питання, чи є метамова самої теорії неясною та як 

можна залучити до опису неясність метамови теорії (не спричинивши виник-

нення подальших ускладнень та парадоксів).  

   Висновки до розділу 2 

У другому розділі з’ясовується сутність явища семантичної неясності та 

його специфіка стосовно суміжних явищ. Дається також характеристика явища 

неясності вищого порядку та оцінка аргументів “за” та “проти” можливості іс-

нування неясності вищого порядку. 

Явище неясності традиційно (“парадигматично”) розглядається як вид 

семантичної невизначеності, що характеризується такими взаємопов’язаними 

властивостями: (1) відсутністю чітко визначених екстенсій, (2) існуванням спі-

рних випадків застосування, (3) “толерантністю” застосування, що призводить 

до появи парадоксу “Купа”, або сориту. З цієї характеристики неясності стає 

очевидною відмінність неясності у вузькому значенні від інших видів семанти-

чної невизначеності, які в буденній мові також можуть позначатися словом 

“неясність”: властивість (1) відмежовує неясність від неточності, загальності та 

неспецифічності, а властивість (2) відмежовує неясність від відсутності значен-

ня (meaninglesness), неоднозначності (ambiguity) та чутливості до контексту 

(context-sensitivity), або залежності від контексту (context-dependence). 

Явище неясності вищого порядку уточнює сучасну концепцію неясності, 

вказуючи на не лише відсутність чіткої межі між позитивною та негативною 
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екстенсіями, але й на відсутність будь-якої чіткої межі взагалі (при застосуванні 

неясних виразів). Відповідно, неясність характеризується не лише існуванням 

спірних випадків, а, радше, існуванням спірних випадків вищого порядку (спір-

них випадків спірних випадків і так далі). За допомогою концепції неясності 

вищого порядку здійснюється розмежування між неясністю та семантичною 

неповнотою. Проте складнощі, які явище неясності вищого порядку ставить 

перед будь-якою спробою побудувати теорію неясності, спровокували деяких 

дослідників (зокрема, М. Сейнсбері, К. Райта, Д. Раффман) поставити під сум-

нів можливість існування неясності вищих порядків. Однак, на нашу думку, із 

аргументу на користь неясності предикату “є неясний” можна виснувати, що 

деякі неясні предикати є неясними у вищому порядку. А якщо потрібно вирі-

шувати ускладнення, які випливають із прийняття неясності вищого порядку 

деяких предикатів, то, здається, відсутні переконливі причини для відмови від 

ортодоксального погляду, згідно з яким кожен неясний предикат є неясним у 

вищому порядку. Таким чином, на нашу думку, будь-який кандидат на роль 

адекватної теорії неясності повинен узгоджуватися із очевидною відсутністю 

чітких меж у спірних випадків та вирішувати проблему неясності вищого по-

рядку. 
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РОЗДІЛ 3 

Огляд тлумачень явища неясності в історії логіки 

  3.1. Інтерпретація парадоксу “Купа” як передісторія досліджень неясності 

Перші логічні та філософські дослідження явища неясності пов’язані з 

парадоксом “Купа”, що був винайдений та жваво обговорювався античними 

філософами26. Саме неясність центрального терміна, який використовується 

при побудові парадоксу (наприклад, слів “купа”, “лисий” тощо), і є джерелом 

парадоксальності сориту (якби всі вирази були точними, то парадокс “Купа” 

неможливо було б побудувати). Проте в античній філософії цей клас парадоксів 

ідентифікувався завдяки своїй логічній структурі, а не завдяки неясності вира-

зів, що використовуються при його побудові. У сучасних дискусіях, парадокс 

сориту та його вирішення часто розглядається як одна з умов, яку має задовіль-

нити будь-яка теорія неясності. В античності, натомість, відсутні будь-які свід-

чення про спробу побудувати незалежну теорію неясних виразів (або об’єктів). 

Неясність як така стає предметом логіко-філософських досліджень лише на-

прикінці XIX − на початку XX століть, коли явище неясності стало на перешко-

ді ідеалу логічно досконалої мови (Ґ. Фреґе, Б. Рассел), що пов'язаний з розвит-

ком сучасної математичної логіки. Тому історія парадоксу “Купа” та його варі-

антів (від винаходження до XIX сторіччя) є радше передісторією досліджень 

явища неясності, ніж історією неясності у власному сенсі. Проте обговорення 

історії цього парадоксу дає змогу контекстуалізувати проблему неясності в іс-

торії філософії та показати попередників багатьох ідей та теорій, що набули 

поширення в сучасних дослідженнях  явища неясності. 

 

 

                                                           
26 N.B. Мається на увазі європейська античність. Проте сорит також обговорювався  в старо-

давній китайській та давньоіндійській філософії. Щодо паралельного (до давньогрецького) 

обговорення сориту в китайській та індійській філософії див. [154].  
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1) Античність 

Попередньо варто зауважити, що античних джерел, в яких досліджується 

парадокс “Купа”, обмаль: збереглися до наших днів лише фрагменти та короткі 

згадки (у працях Діогена Лаерція, Секста Емпірика, Цицерона, Плутарха та ко-

ментаторській літературі)27. Єдиним збереженим текстом, в якому в достатньо 

повному обсязі обговорюється сорит є трактат Ґалена «Про медичний досвід», у 

котрому описується дискусія між двома античними школами медицини щодо 

деяких центральних питань філософії науки, зокрема, поняття досвіду. У пізній 

античності (дискусія, про яку звітує в своїй книзі Ґален, відбулася приблизно в 

середині II століття нашої ери), сорит був відомий і поза контекстом медичних 

дискусій: (1) він був тісно пов'язаний зі стоїцизмом та використовувався як ар-

гумент у дискусіях між стоїками та представниками скептичного періоду Пла-

тонової Академії (Друга, або Середня, та Третя, або Нова, академії); (2) він та-

кож добре відомий представникам інших філософських шкіл, зокрема, перипа-

тетикам та скептикам-пірроністам; (3) він був відомий і поза межами суто філо-

софських кіл. Горацій використовує та посилається на сорит в одному зі своїх 

послань28. Алюзію на парадокс “Купа” та згадку імені Хрисипа віднаходимо 

також у сатирах Персія [23, c.114]. Таким чином, у пізній античності парадокс 

“Купа” був так само загальновідомий, як і парадокс “Брехуна”. N.B. Проте вар-

то застереження, що не кожний випадок вживання слова “σωρος” (букв. купа) 

використовується для позначення парадоксу “Купа”. Наприклад, коли в «Про-

мові проти еллінів» ранньохристиянський апологет Татіан запитує, «яка ко-

ристь від аттичної мови, філософських соритів, силогістичних доказів» [26, 

c.35], він має на увазі радше “базікання філософів”, а не парадокс сориту у вла-

                                                           
27 Тому історія парадоксу “Купа” в античності ґрунтується значною мірою на історичній ре-

конструкції та має гіпотетичний характер. 
28 Горацій міркує таким чином: давні поети найкращі, проте кого слід вважати давнім по-

етом? можливо, поета, що жив століття тому; тоді віднімемо від століття один місяць: звісно, 

поет, що жив тому без місяця вік, є давнім; тоді віднімемо ще один місяць… тому якщо один 

поет є давнім, то всі поети є давніми, і, отже, «хвалителі давніх віків», проти яких направлене 

це міркування, «переможені зменшувальним соритом» [9, c.326]. Тацит у «Діалозі про орато-

рів» також задається питанням, кого слід вважати давнім поетом, проте він безпосередньо не 

згадує назви сориту [14, с.366]. 
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сному значенні. Так само слово “acervus” (букв. купа) часто вживається в лати-

нських текстах без жодного зв’язку з парадоксом “Купа”. 

Евбулід (IV ст. до н. е.). Винахід парадоксу “Купа” традиційно припису-

ється Евбуліду з Мілета, сучаснику Аристотеля та представнику мегарської фі-

лософської школи. Згідно з Діогеном Лаерцієм: «Евбулід запропонував багато 

діалектичних міркувань – “Брехун”, “Прихований”, “Електра”, “Людина під по-

кривалом”, “Купа”, “Рогатий” та “Лисий”» [11, c.138]. Діоген насправді не 

стверджує, що саме Евбулід винайшов усі ці парадокси. Очевидно, античні ав-

тори не були одностайними щодо їх авторства, оскільки той же Діоген, напри-

клад, приписував деякі з них Діодору [11, c.139] або Хрисипу [11, c.329]. Деякі 

історики філософії (див. [56, c.36]) намагаються перенести дату появи сориту в 

античній філософії приблизно на одне століття, пов’язуючи винахід парадоксу 

“Купа” із Зеноном з Елеї (490 – 430 рр. до н.е.) та його славнозвісними апорія-

ми. Зокрема, в апорії “Медимн зерна” Зенон висновує, що оскільки мішок (вла-

сне, μέδιμνος29) зерна при падінні утворює шум, то одна зернина також має та-

кож падати з шумом. Очевидно, що можна перейти від засновку апорії (“ме-

димн зерна падає з шумом”) до її висновку (“одна зернина падає з шумом”) за 

допомогою міркування, подібного до того, що використовується при побудові 

сориту. Проте, наскільки нам відомо з античних джерел (див. [3, c.219-220]), 

Зенон міркував по-іншому: він доходив до висновку за допомогою принципу 

пропорційності, що немає жодного зв’язку з парадоксом “Купа”. Наявні тексти 

не формулюють апорію “Медимн зерна” у вигляді соритичного міркування і 

немає жодних підстав думати, що Зенон надавав цій апорії соритичного харак-

теру. Тому можна стверджувати, що Евбулід справді був першим, хто винай-

шов парадокс “Купа” (щодо ролі Зенона щонайбільше можна сказати, що хоча 

апорія “Медимн зерна” немає соритичного характеру, вона могла наштовхнути 

Евбуліда на ідею сориту [158]; така гіпотеза є привабливою, проте недостатньо 

обґрунтованою). 

                                                           
29 Грецька міра ваги сипких тіл. 
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Окрім семи парадоксів, майже нічого більше не відомо про Евбуліда. У 

Діогена Лаерція відсутнє будь-яке твердження, про можливий взаємозв’язок 

між цими парадоксами, або про те, чи узагальнював їх Евбулід: згадка про па-

радокс “Лисий” поряд з парадоксом “Купа” свідчить радше про те, що він їх не 

узагальнював, адже парадокс “Лисий” є лише окремим випадком соритичного 

міркування30. Чи застосовувався парадокс “Купа” (або будь-який інший пара-

докс) для того, наприклад, щоб показати логічні властивості виразів природньої 

мови, чи суто зі скептичними намірами, є невідомим, виходячи з обсягу наяв-

них джерел. Обмежений обсяг збережених джерел не дозволяє сучасним дослі-

дникам остаточно встановити мотивів Евбуліда. Наявні тексти дають простір 

для різноманітних гіпотез щодо ґенези сориту. З-поміж спроб надати філософ-

ського контексту парадоксам, що були запропоновані Евбулідом, можна від-

значити такі: парадокс “Купа” як «новий аргумент на користь суперечності ем-

піричних понять» [8, c.695]; як спростування Аристотелевої теорії про потен-

ційну нескінченість [63, c.21-23]; як «спроба проілюструвати деякі тези [які на 

сьогодні вже неможливо реконструювати] мегарської філософії» [141, c.114]. 

Проте жодне з доступних джерел не дає змогу надати перевагу якійсь з гіпотез. 

Єдина гіпотеза, що може бути підкріплена свідченнями античних джерел, 

пов’язує парадокс “Купа” з філософією Аристотеля (див. [158]). Відомо, що Ев-

булід виступав проти Аристотеля. Доречно припустити, що він використовував 

парадокси (між іншим, сорит) проти теорій Аристотеля. Проте критика Евбулі-

да, як повідомляє Діоген, були радше особистого характеру («сперечався Евбу-

лід і з Аристотелем та багато наговорив на нього поганого» [11, c.138]): невідо-

мо, чи мала вона будь-який філософський зміст. Існує лише одна згадка про 

зв’язок парадоксу “Купа” філософією Аристотеля, а саме: вчення  про чесноту. 

У «Нікомаховій етиці» Аристотель відзначає, що «…нелегко дати визначення 

тому, до якої межі та до якого ступеня порушення міри заслуговує докорів; так 

є зі всім, що стосується чуттєвого сприйняття…» [4, c.93-94]. У коментарі до 

цього речення Аспасій посилається на соритичні міркування: саме сорит є при-

                                                           
30 Сучасні історики логіки зводять сім Евбулідових парадоксів до чотирьох [141, c.114]. 
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чиною того, що предмети чуттєвого сприйняття неможливо точно визначити за 

допомогою розуму [158, с.396-397]. Можливо, саме Аристотелева теорія про 

чесноту як середину між двома крайнощами, з її відмовою надати чіткого ви-

значення доброчинних та недоброчинних вчинків, була тією доктриною, проти 

якої був направлений парадокс “Купа”. Проте більш ймовірно, що Аcпасій (фі-

лософ-перипатетик II століття) (a) лише повторює критику пізніших філософів, 

направлену проти Аристотелевої теорії про чесноту, (б) ця критика була неві-

домою Аристотелю. У будь-якому випадку, у коментарях відсутня будь-яка 

згадка про Евбуліда або про те, що парадокс “Купа” був від самого початку на-

правлений проти доктрини про чесноту. Не стверджується й того, що Аристо-

телю був відомий сорит або що він знав, що сорит був направлений проти його 

доктрин. Отже, це радше були пізні коментатори, хто першими пов’язали сори-

тичні міркування з вченням про чесноту як середину між крайнощами (див. [56, 

с.38-39]). 

Не зважаючи на це, доречно запитати, чи знав (міг знати) Аристотель про 

міркування Евбуліда. В усьому корпусі праць Аристотеля жодного разу не ви-

користовується термін “сорит” [158, c.397]. Відсутнє також будь-яке формулю-

вання парадоксу “Купа”. Немає жодного формулювання парадоксу ані в «Ніко-

маховій етиці», ані в «Про софістичні спростування» – працях, в яких можна 

було б очікувати  формулювання парадоксу, якби Аристотель знав про існуван-

ня сориту. Лише в двох міркуваннях, що віднаходимо в Аристотеля, іноді нама-

гаються побачити натяк на сорит.  

По-перше, у «Фізиці» Аристотель посилається на «міркування про той 

випадок, коли каплі води заточують камінь та рослина, що росте з каміння, роз-

колює його» [3, c.228]. Проте, хоча обидва ці приклади можуть бути проаналі-

зовані як сорит, відповідь, яку дає Аристотель на подібні міркування, свідчить 

проте, що він не мав на увазі сорит, оскільки він вважає, що вони (подібно до 

Зенонової апорії “Медимн зерна”) ґрунтуються на помилковому застосуванні 

принципу пропорційності. 
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По-друге, натяк на сорит іноді вбачають [158, c.399] у таких рядках з пра-

ці «Про софістичні спростування»: 

«Таким чином… помиляються й ті, хто вирішує, стверджуючи, що 

будь-яке число є малим. Бо якщо, незважаючи на те, що умовивід не 

роблять, стверджують, що правильно виснували (так як будь-яке [чи-

сло] є і великим, і малим), то вони помиляються» [2, с.580]. 

Тут Аристотель обговорює софізм, висновком якого є висловлювання 

“Кожне число є одночасно і великим, і малим”. Про який софізм іде мова, Ари-

стотель вказує декількома рядками раніше: 

«Усі такі [паралогізми] залежать від [випадкових] властивостей: “Чи 

знаєш ти, про що я хочу тебе запитати?”, “Чи впізнаєш ти того, хто 

наближається або хто накритий?” … “Чи є небагато помножене неба-

гато разів небагато?” Справді в усіх цих [прикладах] очевидно, що те, 

що правильно щодо [випадкової] властивості, не обов’язково має бу-

ти правильним для самої речі» [2, с.579]. 

Очевидно, що міркування, про яке йде мова, починається з запитання “Чи 

є мале число помножене небагато разів малим?” і веде до висновку про те, що 

кожне число є одночасно і великим, і малим. Який зв’язок між цим міркуван-

ням та соритом? Його засновок (“мале число помножене небагато разів є ма-

лим”) за своєю формою не є соритичним. Висновок (“кожне число є одночасно 

і великим, і малим”) – не є висновком жодного відомого соритичного мірку-

вання. Аристотелеву класифікацію цього міркування (“залежить від випадкових 

властивостей”) важко узгодити з соритом. Навряд чи в цих рядках Аристотель 

посилається на сорит31. 

Таким чином, Аристотель або не знав про парадокс “Купа”, або тримав 

свої знання при собі. Немає переконливих підстав стверджувати, що між Арис-

тотелем та Евбулідом відбулася філософська дискусія, аргументами якої висту-

пали соритичні міркування. Згідно з Секстом Емпіриком [24, с.63], Евбулід був 

                                                           
31 У будь-якому випадку, навіть якби в праці «Про софістичні спростування» можна були 

віднайти згадку про сорит, це не могло б свідчити про те, що Евбулід використовував сорит 

як частину якоїсь філософської програми, адже Аристотель мало коли надає філософського 

значення софізмам, що досліджуються в цій праці. 
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зацікавлений виключно логікою. Можна припустити, що для Евбуліда парадокс 

“Купа” був лише суто логічною загадкою, без жодного зв’язку з іншими філо-

софськими проблемами (як свідчить праця Аристотеля «Про софістичні спрос-

тування», софізми та парадокси викликали жвавий інтерес в давньогрецькому 

суспільстві). Найбільш ймовірно, що Евбулід лише сформулював сорит (в його 

первинній формі як серії запитань щодо купи (зерна)), не намагаючись узагаль-

нити цей парадокс або знайти йому філософське застосування. 

Хрисип та стоїки. Наступною після Евбуліда визначною постаттю в істо-

рії парадоксу “Купа” був Хрисип (281/278 – 206/4 рр. до н. е.). Чимало антич-

них джерел пов’язує сорит зі стоїками взагалі та Хрисипом зокрема. Очевидно, 

саме завдяки стоїкам сорит став загальновідомим в пізній античності. 

Діоген Лаерцій приписує Хрисипу авторство трьох книг під назвою «Про 

застосування парадоксу “Купа” проти слів» [11, c.328] та двох книг під назвою 

«Про міркування малими кроками [παρὰ μικρὸν]32» [11, c.329]. Зважаючи на ве-

личезну кількість праць, написаних Хрисипом (згідно з античними джерелами), 

немає сумніву, що сорит також обговорювався в його інших логічних творах. 

Принаймні сорит згадується в частково збережених «Логічних дослідженнях» 

[29, с.165-169]. Крім того, Плутарх також свідчить, що Хрисип в праці «Про 

застосування розуму» критикує «мегарський спосіб мислення», стверджуючи, 

що «їх міркування іноді є недоречними, іноді софістичними» [29, с.151]. Ціл-

ком ймовірно, що мова йде саме про парадокс “Купа”. 

Чому Хрисіп так зацікавився соритом та яка була доля парадоксу після 

Евбуліда? Серед учнів Евбуліда був Аполлоній Крон, а учнем Аполлонія був 

відомий античний логік Діодор [11, с.139], найвідоміший представник так зва-

ної Діалектичної школи, що проіснувало в IV-III століттях до нашої ери [191]. 

“Діалектична школа” (іншим видатним представником якої був Філон з Мега-

ри) була окремою гілкою мегарської школи, яка відзначалася інтересом до логі-

чних парадоксів, логіки висловлювань та діалектичної майстерності. Діодор був 

майстром парадоксів. Він, вірогідно, обговорював парадокс “Купа” та, зокрема, 

                                                           
32 Альтернативна назва парадоксу “Купа” в античності. 
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використовував соритичні міркування на підтримку власних поглядів на приро-

ду руху. Найбільш ймовірно, що саме Діодор перетворив сорит Евбуліда, який 

був лише еристичною забавкою, у справжню логічну проблему. Від Діодора два 

шляхи ведуть до Стої. 

1) Зенон з Кітіона (333 – 264 рр. до н. е.), засновник Стої, навчався деякий 

час у Діодора [10, с.270]. Відомо, що Зенон «вирішував софізми та своїм учням 

наказував вивчати діалектику, оскільки саме вона дозволяє це робити» [28, 

с.23]. Тобто, логіка від самого початку була для стоїків важливою частиною фі-

лософії, а дослідження парадоксів було важливою частиною логічних студій. 

Зенон вірогідно дізнався про парадокс “Купа”, поряд з іншими логічними пара-

доксами, від Діодора. Так сорит став елементом логічного вчення стоїків33.  

2) Аркесилай (316/5 – 241/0 рр. до н. е.), засновник Середньої (скептич-

ної) академії, часто пов’язується з Діодором: у відомій в античності пародії на 

стоїків, вказується, що він «передом Платон, задом Піррон, серединою Діодор» 

[11, с.192]. Серединою Діодор, «бо використовував діалектику по методу Діо-

дора» [11, с.256]. Аркесилай відомий своєю критикою теорії про каталептичні 

(“осягаючі”) уявлення, що в теорії пізнання стоїків виступають в якості крите-

рія істини. Якщо Аркесилай використовував логіку Діодора, то, ймовірно, він 

використовував соритичні міркування для того, щоб показати слабкі місця тео-

рії Зенона про каталептичні уявлення. Таким чином, критика Аркесилая могла 

бути тим філософським мотивом, що підштовхнув Хрисипа глибше дослідити 

парадокс “Купа”. 

Зберіглося лише три свідчення, в яких безпосередньо описується позиція 

Хрисипа щодо соритичних міркувань. Дві згадки віднаходимо у Секста Емпі-

рика (1-2) та одну у Цицерона (3): 

                                                           
33 Стоїки, ймовірно, були першими, хто звернув увагу на логічну структуру, що при-

ховується за діалектичним фасадом Евбулідового формулювання парадоксу “Купа”. Про це 

свідчить єдине (принаймні з тих, що збереглися до наших днів) античне формулювання со-

риту у вигляді міркування, що складається з низки засновків та висновку: «Не можна сказа-

ти, що два – це мало, не сказавши, що три – це мало, потім, що чотири – це мало; і так далі, 

до десяти тисяч; але два – це мало, отже, десять тисяч – це мало» [11, с.294] (вважається, що 

Діоген Лаерцій, пишучи про логічне вчення стоїків, використовував якийсь з поширених у 

його час підручників з логіки стоїків). 
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(1) «Адже й догматики, що йдуть слідом за Хрисипом, вважають, що 

коли використовується “сорит” та міркування поступово просувається 

вперед, то необхідно зупинитися та утримуватися від суджень, щоб не 

дійти абсурду, тим більше доречно для скептиків як тільки виникає 

підозра в абсурді, не переходити відразу від засновків до висновку, а 

утримуватися від судження про кожен з них, перш ніж міркування бу-

де до кінця висловлене» [25, с.315]. 

(2) «В сориті, коли останнє осягаюче уявлення приєднується до пер-

шого неосягаючого уявлення, що майже не відрізняється від нього, то 

прибічники Хрисипа кажуть, що, коли в уявленнях існує така незнач-

на відмінність, мудрець зупиниться і замовкне, а коли натрапляємо на 

більшу відмінність, у цьому випадку мудрець узгоджується як з іс-

тинним з тим або іншим уявленням» [24, с.144]. 

(3) «“Проте сорити є помилкою” – Тоді зруйнуйте їх, якщо можете, 

щоб вони не заважали нам, бо вони будуть заважати, якщо не захища-

тися від них. “Уже все передбачено, – лунає у відповідь – адже Хри-

сип, коли його крок за кроком запитували, наприклад: ‘Три − це мало 

чи багато’, − вважав, що необхідно, перед тим як дійти до ‘багато’, 

‘відпочити’ [quiescere], − це в них зветься: ἡσυχάξειν34”» [34, с.161]. 

Оскільки ці фрагменти написані опонентами стоїчної філософії (скепти-

ком-пірроністом та прибічником Академії), немає підстав вважати, що вони як-

найкраще висвітлюють думки Хрисипа. Проте це все, чим може послуговувати-

ся історик філософії. 

Наведені цитати можна тлумачити по-різному. Зокрема, варто враховува-

ти можливість того, що Хрисип міг мати певні погляди щодо сориту, не будучи 

переконаним, що він його вирішив (див. [65, с.218]). Принаймні немає безпосе-

реднім свідчень про те, що Хрисип думав, що він вирішив парадокс: 

(1) у назвах його творів, присвячених сориту (на відміну від назв його 

праць про деякі інші парадокс), не використовувалося слово “вирішення”; 

(2) у «Логічних дослідженнях» Хрисипа робиться наголос на складнощах, 

з якими зіштовхуєшся, коли маєш справу з соритичними міркуваннями (а не на 

спробах вирішити парадокс); 
                                                           
34 ἡσυχάξειν у грецькій мові означає “бути мовчазним”. 
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(3) порада мовчати на низку соритичних запитань сама по собі не є вирі-

шенням, та не містить у собі вирішення парадоксу сориту. 

Проте, згідно з найпоширенішою в сучасній літературі інтерпретацією, 

Хрисип був одним з попередників епістемічної теорії неясності35. Тобто, в яко-

сті відповіді на парадокс “Купа”, Хрисип стверджував, що існує чітка межа, яка 

відокремлює, скажімо, насправді високих людей від людей невисоких, але є 

принципово невідомим, де ця межа  пролягає. Отже, зменшення зросту, напри-

клад, на один сантиметр є достатнім для того, щоб перетворити високу людину 

на невисоку, а труднощі відповісти на соритичні запитання полягають не у від-

сутності правильних відповідей, а в їх незнанні.36 

Така інтерпретація ґрунтується на тому, що стоїки суворо дотримувалися 

принципу двозначності: будь-яке висловлювання є істинним або хибним, навіть 

стосовно майбутніх випадкових подій. Згідно з Цицероном, «Хрисип з усіх сил 

намагається довести, що будь-яка “аксіома” [тобто висловлювання] є або істин-

ною, або хибною» [33, с.307]. Отже, для будь-якого висловлювання р, є лише 

одна правильна відповідь на питання “Чи р?”: “так”, якщо р є істинним, та “ні”, 

якщо р є хибним. Відповідно для будь-якої послідовності висловлювань р1, … , 

рn, існує лише одна правильна послідовність відповідей на низку запитань “Чи 

р1,… , рn?” 

Крім того, те, що Хрисип та стоїки могли стверджувати дискретність (що 

пов’язана з існування чітких меж), там де зазвичай вбачають поступовий пере-

хід, можна виснувати з їхньої етики. Наприклад, Діоген Лаерцій пише, що на 

думку стоїків «між доброчинністю та пороком немає нічого середнього» [11, 

с.307]. Тобто для стоїків не існує “ступенів” чесноти. Людина може вдоскона-

люватися в напрямку досягнення чесноти, проте це вдосконалення є не посту-

повим досягненням усе більшої доброчинності, а радше наближенням до відда-

леної мети: людина, яка досягла мети, є доброчинною, усі інші (якими би бли-

                                                           
35 За словами автора, що першим запропонував цю інтерпретацію хрисипового мовчання, 

таке тлумачення є лише «спекулятивною реконструкцією» [231, с.12]. 
36 Тому сорит є епістемологічною проблемою. Звідси походить назва епістемічної теорії. 
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зькими до мети вони не були) є порочними. Таким чином, стоїки, на відміну від 

перипатетиків, заперечували існування проміжних ланок у процесі досягнення 

чесноти: людина може лише бути або доброчинною, або порочною. Таке по-

няття про чесноту може (при екстраполяції) узгоджуватися з тлумаченням нея-

сних виразів, а саме: запереченням існування проміжних ступенів, наприклад, 

між людиною високою та невисокою. Тобто людина може бути або високою, 

або невисокою.  

Незважаючи на прийняття існування чітких меж застосування у неясних 

виразів, стоїки стверджували, що такі межі є непізнаваними. Цицерон пояснює 

це так: 

«Природа не дала нам жодного пізнання меж, щоб ми могли в кожно-

му випадку вирішити “до якої межі”; і це не лише стосовно купи зер-

на… але взагалі ні в чому ми не можемо дати певної відповіді, коли 

нас мало-помалу запитують, скільки треба додати або відняти, щоб 

можна було сказати: “багатий” − “бідний”, “ясний” − “темний”, “бага-

то” − “мало”, “великий” − “малий”,  “довгий” − “короткий”, “широ-

кий” − “вузький”» [34, с.161]. 

Тобто, основним припущенням Хрисипа було прийняття існування чітких 

меж, які неможливо пізнати. Його тактичним ходом для вирішення сориту було 

утримання від прийняття будь-якого рішення, коли низка соритичних запитань 

починає викликати сумніви. Утримання від прийняття рішення полягала в мов-

чанні на запитання щодо спірних випадків: «Хрисип, коли його крок за кроком 

запитували, наприклад: “Три − це мало чи багато”, − вважав за необхідне перед 

тим як дійти до “багато”, відпочити, − це в них зветься: ἡσυχάξειν» [34, с.161]. 

Це одночасно (а) дає змогу уникнути складнощів, шо виникають при визнанні 

незнання спірних випадків та (б) є сумісним із теорією пізнання стоїків, згідно з 

якою «знання є узгодження з тим, що є ясним» [231, с.15].  

Таким чином, коли зіштовхуєшся з запитанням щодо межі (скажімо, між 

купою та не-купою), стоїчна позиція полягала в тому, що на таке запитання не-

можливо відповісти з певністю (тобто правильно, або “узгоджуючись з тим, що 

є ясним”). Тому для того, щоб уникнути погодження з висловлюванням, яким 
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бракує ясності, необхідно уникати як ствердної або заперечної відповіді, так і 

відкритого ствердження власного незнання. Треба взагалі відмовлятися відпо-

відати на запитання. Хрисип наполягав на тому, що стоїк мусить замовкнути в 

той момент, коли закінчується низка очевидних відповідей на соритичні запи-

тання, навіть якщо ще можна далі відповідати, не стверджуючи нічого хибного. 

Наступники Хрисипа мабуть вважали, що він дав остаточну відповідь на 

проблему сориту, адже вони далі не досліджували парадокс “Купа” та не нама-

галися розвинути його позицію. Таким чином, хоча сорит і став частиною логі-

чного вчення стоїків, він очевидно не був предметом дискусій у пізній стоїчній 

філософії37. 

Проте не всі були згодні з Хрисипом та його наступниками. Зокрема, 

представники догматичної медичної школи використовували сорит проти емпі-

ричної медичної школи. Очевидно, вони розглядали соритичні міркування, 

принаймні деякі з них, як правильні міркування. Не були переконані відповід-

дю Хрисипа на виклик Аркесилая й пізні представники скептичного періоду 

Платонової академії. 

Карнеад (214 – 129/8 рр. до н. е.). Пізні стоїки могли бути задоволені зі 

стратегії Хрисипа, проте скептики критично ставилися до мовчання Хрисипа. 

Півстоліття по смерті Хрисипа, його вчення про сорит, відкрито заперечував 

(навіть, можна сказати, висміював) Карнеад – засновник нової, або третьої, 

Академії. Карнеад вважав, що мовчання є невдалою спробою вирішити сорит, 

оскільки ним не дається відповідь на справжню проблему, на яку вказує пара-

докс: чи допускають мовні вирази (або об’єкти, які ними позначаються) існу-

вання чітких меж? Вирішення парадоксу “Купа”, на думку Карнеада, не може 

полягати в мовчанні щодо питань про невизначені випадки, оскільки виріше-

                                                           
37 Сорит і далі класифікувався як ἄπορον, тобто “невирішувана [проблема]”, а Сенека посила-

ється на сорит як sorites ille inexplicabilis [56, c.47]. Проте цього навряд чи достатньо для то-

го, щоб стверджувати, що Хрисип не думав, що він вирішив парадокс. Щонайбільше це по-

казує, що сорит і далі збивав з пантелику пізніх стоїків. Але парадокси можуть вважатися 

загадковими, навіть якщо відомо, що вони були вирішені. 
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ним сорит може вважатись лише тоді, коли дається пояснення спірних випад-

ків: 

«Як на мене, – каже Карнеад – хоч спи, а не те що відпочивай. Проте 

що це дає? Адже потім з’являється той, хто буде тебе так само запиту-

вати “Якщо я додам одиницю до того числа, на якому ти спинився, то 

чи буде це багато?” Тоді продовжуй скільки тобі буде завгодно. Ти 

визнаєш лише одне: що не можеш назвати ні того, де закінчується ма-

ло, ні того, де починається багато…» [34, с.161]. 

Таким чином, для Карнеада мовчання Хрисипа щодо того, наприклад, чи 

є спірний випадок купи купою або не-купою, є лише ухилянням від парадоксу, 

а не серйозною спробою його вирішити. 

Крім дискусії зі стоїками та, зокрема, критики Хрисипового тлумачення 

сориту, Карнеад був також відомий в античності тим, що запропонував низку 

власних міркувань, які “мали соритичну форму [σωριτικως]”: «Карнеадом побу-

довані деякі сорити, які його друг [та наступник] Клітомах записав та називав 

значними й вдалими» [24, с.275]. Ось, для прикладу, перші два соритичних мір-

кування Карнеада як вони сформульовані Секстом Емпіриком: 

«…якщо Зевс – бог, то й Посейдон, його брат, теж буде богом. Якщо 

Посейдон – бог, то й Ахелой буде богом. Якщо Ахелой, то Ніл, якщо 

Ніл, то будь-яка річка. Якщо будь-яка річка, то й джерела будуть бо-

гами… однак, джерела не боги, тому і Зевс не бог. Якби вони були бо-

гами, то і Зевс був би богом. Отже, богів немає. Крім того, якщо сонце 

бог, то й день буде богом, бо день не що інше, як сонце, що світить 

над землею. Якщо ж день є бог, то й місяць буде богом, бо він склада-

ється з днів. Якщо ж місяць є бог, то й рік буде богом, бо рік склада-

ється з місяців. Проте це хиба. Отже, хибним є й те, що було припу-

щено на початку» [24, с.275]. 

Зберіглося п'ятнадцять таких міркувань, проте їх могло бути більше – ва-

ріації на одну тему було частим явищем в античних дебатах (оскільки тогочасні 

філософські дебати були переважно усними, можна уявити, що Карнеад варію-

вав свою міркування для того, щоб пристосувати їх до кожної окремої ситуації). 

П’ять міркувань Карнеада (досить чітко формульованих) було записано Секс-
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том Емпіриком [24, с.275-276]. Інші формулювання збереглися (в доволі плута-

ній формі, однак з цінними вказівками щодо мети, з якою вони використовува-

лися) у праці Цицерона «Про природу богів» [33, с.171-173]. 

Усі соритичні міркування, що були запропонованими Карнеадом, стосу-

ються предиката “є богом”. Тому сучасні дослідники іноді називають їх “теоло-

гічним соритом” [75]. Оскільки всі вони мають один і той самий висновок “бо-

гів не існує”, Секст Емпірик тлумачив їх як загальний аргумент на користь атеї-

зму. Натомість Цицерон стверджує, що Карнеад запропонував свої міркування 

«не для того, щоб заперечити існування богів, що геть не личить філософові, 

але щоб показати, що стоїки нічого не можуть пояснити про богів» [33, с.171]. 

Напевно саме Цицерон мав рацію щодо мети Карнеада. Карнеад не мав позити-

вної мети (доказ атеїзму). Його мета була радше негативною: Карнеад боровся 

зі стоїками (а саме з теологією стоїків, що намагалася використовувати раціо-

нальні аргументи для пояснення та обґрунтування релігійних вірувань) та вико-

ристовував у своїх нападках зброю, яку стоїки вважали знешкодженою Хриси-

пом. Карнеад не очікував, що його опоненти погодяться з висновком, запропо-

нованого ним соритичного міркування. Радше він очікував, що стоїки вважати-

муть цей висновок настільки неприйнятним, що муситимуть відмовитися не 

стільки від слова “бог”, скільки від ідеї використання логічних міркувань для 

обґрунтування вжитку цього слова. 

У будь-якому випадку, міркування Карнеада згадуються античними дже-

релами як соритичні, проте вони суттєво відрізняються від класичного сориту. 

У стандартних соритичних міркуваннях, суб’єкти висловлювань, що викорис-

товуються для побудови парадоксу, можна уявити як такі, що утворюють пос-

лідовність (або як проміжки континуума). Натомість суб’єкти висловлювань 

Карнеадового сориту не утворюють жодної звичної впорядкованої послідовно-

сті. Крім того, відразу кидається в очі відмінність у процедурі побудови між 

“теологічним” соритом та класичним парадоксом “Купа”. Карнеад, здається на 

перший погляд, будує свої міркування крок за кроком, подібно до звичного со-



94 
 

риту38. Проте, тоді коли умовні висловлювання Евбулідового парадоксу дода-

ються автоматично, одне за одним, на основі певного загальному принципу 

(наприклад, якщо n зернин мало для утворення купи, то n+1 зернин також мало 

для утворення купи), послідовність умовних висловлювань Карнеадових мірку-

вань не можна звести до єдиного принципу, радше їхня обумовленість постійно 

варіює: чому Посейдон – бог, якщо Зевс – бог? Тому що такий незаперечний 

авторитет як Гомер свідчить, що вони є братами. Чому Ахелой – бог, якщо По-

сейдон – бог? Тому що обидва вони є богами, що пов’язані з водою (Посейдон 

– з морем, а Ахелой – з великою річкою в Греції). Чому Ніл – бог, якщо Ахелой 

– бог? Бо вони є річками і т. д. Сучасною паралеллю до теологічного сориту бу-

ли б міркування, які називають “slippery slope argument”, радше ніж сорит у 

власному значенні. Тому сучасні дослідники іноді сумніваються в правильності 

класифікації міркувань Карнеада як сориту, оскільки вони мають спільного з 

первинним соритом лише “полісилогістичну структуру” [75, с.327]. 

Ґален (129 – 200/216). Останньою значною постаттю в історії парадоксу 

“Купа” в античності був Ґален, також відомий як Ґален Пергамський, – грець-

кий лікар римської доби. Праця Ґален «Про медичний досвід» [107] є найваж-

ливішим античним джерелом інформації щодо парадоксу “Купа”. У ній опису-

ється дискусія між двома лікарями, Пилипом, представником так званої емпіри-

чної медичної школи, та Пелопом, представником так званої раціоналістичної 

медичної школи (також відомої під назвою догматичної або логічної школи). 

Предметом їхніх суперечок було поняття досвіду. Під досвідом у даному кон-

тексті малося на увазі загальне знання (на кшталт, “Гранатовий сік допомагає 

при діареї”), що ґрунтується на окремих спостереженнях (наприклад, “Гранато-

вий сік допоміг Діону, коли той мав діарею”). Питанням, що викликало супере-

чки, було: скільки спостережень необхідно для досвіду (тобто для того, щоб 

знати (або мати обґрунтоване переконання), що, скажімо, гранатовий сік допо-

магає при діареї)? Відповідно, одного спостереження не достатньо. Двох також. 

Але якщо двох спостережень не достатньо, то недостатньо також додати лише 

                                                           
38 Пор. альтернативну назву сориту в античності – “міркування крок за кроком”. 
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одне спостереження… і так далі. Догматики використовували сорит як аргу-

мент проти тези емпіриків про те, що для досвіду необхідно “дуже багато” спо-

стережень. Емпірики відповідали, що подібні міркування не лише заперечують 

існування досвіду, але також існування багатьох інших речей, «незважаючи на 

те, що знання про ці речі є очевидним» [107, c.77]. Тому проблеми, що поро-

джуються парадоксом “Купа”, стосуються всіх, а не лише емпіриків. 

У діалозі Пелоп та Пилип стверджують, що вони самі спираються на на-

багато давнішу дискусію: позиція Пелопа «схожа на погляди Асклепіада», на-

томість міркування Пилипа «були висунуті такими представниками емпіричної 

школи як Менодот, або Серапіон, або Феодосій» [107, c.51]. Таким чином, хоча 

їхня дискусія відбулася в середині II століття, у медичних дебатах парадокс 

“Купа” використовувався принаймні від II століття до нашої ери39. Не до кінця 

з’ясованими залишаються обставини, за яких сорит почав використовуватися в 

медичних дискусіях. Можна припустити, що лікарі II століття до нашої ери діз-

налися про сорит від сучасників-стоїків. У будь-якому випадку, Ґален у своєму 

розгляді парадоксу “Купа” не згадує ані Евбуліда, ані Хрисипа. Саме тому свід-

чення Ґалена є цінними, оскільки вони показують традицію аналізу сориту (як 

вона усталилася в пізній античності). Зокрема, Ґален і далі розглядав парадокс 

“Купа” в контексті діалектичних дебатів між двома опонентами. Сориту постає 

у формі низки запитань та відповідей, а не як міркування, що складається із за-

сновків та висновку, незважаючи на те, що в часи Ґалена таке формулювання 

було добре відомим завдяки стоїкам. 

Перш ніж перейти безпосередньо до розгляду сориту, необхідно сказати 

декілька слів про медичну дискусію, в якій він застосовувався. Її Ґален загалом 

окреслює так: 

«Дехто каже, що лише досвіду (ἐμπειρία) достатньо для [медичного] 

мистецтва (τέχνη), тоді як інші вважають, що розум (λόγος), теж важ-

                                                           
39 Як це не дивно, соритом справді переймалися античні лікарі-практики. Подібні за-

гальні міркування логічного характеру були невід’ємною складовою медичних дискусій та 

мали безпосередній вплив на терапевтичну практику і, отже, на здоров’я пацієнтів (оскільки 

від них залежав вибір лікаря, до якого йшов пацієнт). 
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ливий. Ті, хто покладаються на досвід, називаються емпіриками 

(ἐμπειρικοί). Ті, хто покладаються на розум, називаються раціоналіс-

тами (λογικοί). Це дві основні секти (αἱρέσεις) у медицині» [107, c.1-2]. 

Раціоналістична традиція в медицині складалася з різноманітних шкіл, які 

не мали якоїсь спільної теорії. Єдине, що їх поєднувало була спільна методоло-

гія, а саме: вимога до лікарів знати природу та причини захворювань (це знання 

має отримуватися завдяки розуму). Натомість емпірики відмовлялися обгово-

рювати причини захворювань. Вони вважали, що медицина ґрунтується на дос-

віді (або технічному знанні), що може бути отримане шляхом багаторазового 

спостереження медичних випадків.  

Соритичні міркування в трактаті Ґалена «Про медичний досвід» згаду-

ються декілька раз. Цей трактат присвячений захисту емпіризму (в медицині) 

від раціоналістів. Форму викладу Ґален обрав таку: спочатку даються запере-

чення раціоналістів, а потім відповідь емпіриків. Іноді Ґален застосовує аргу-

менти раціоналістів проти них самих. Таким є випадок з соритом. Хоча Ґален 

захищає емпіриків проти раціоналістів, сам він не є емпіриком (власне його 

вчителем був Пелоп). Радше Ґален вважає власну методологію кращою як за 

емпіричну, так і за раціоналістичну, оскільки вона об’єднує найкращі сторони 

обох цих медичних шкіл. 

Розглянемо детальніше позиції емпіриків та догматиків. Емпірики ствер-

джують, що медичне знання засвоюється через безпосереднє знайомство (через 

досвід) із симптомами та терапевтичними практиками. Натомість раціоналісти 

стверджують, що медичне знання потребує (окрім досвіду) звернення до при-

чин захворювань, що викликають відповідні симптоми (хоча причини й немож-

ливо безпосередньо побачити). Обидві сторони використовують сорит як кри-

тику позиції іншої сторони. Згідно з емпіриками, медичне знання не може ґрун-

туватися лише на одноразовому спостережні симптомів. Не може воно ґрунту-

ватися й на небагатьох спостереженнях. Твердження про причину певних сим-

птомів може розглядатися як істинне тоді і тільки тоді, коли симптоми спосте-
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рігаються багаторазово. У раціоналістів це викликає заперечення, оскільки ви-

раз “багато разів” є неясним: 

«… чи можете ви нам сказати, емпірики, скільки разів є багаторазово? 

Адже ми бажаємо отримати знання за допомогою спостережень, так 

як ви це стверджуєте. Отже, для того, щоб бути певним, що ми, за від-

сутності відповідної міри, проґавимо необхідну кількість [спостере-

жень] або через те, що ми будемо думати, що дійшли кінця перш ніж 

зробили достатньо спостережень, або, через незнання необхідної міри, 

ми надмірно розтягнули наші спостереження; ми вас просимо показа-

ти, якою є міра, що дозволить нам досягти знання за допомогою спо-

стереження» [107, с.58]. 

Міркування раціоналістів про те, що неспроможність вказати необхідну 

кількість спостережень, для того щоб відрізнити симптоми захворювання x від 

захворювання y (що потребує застосування лікарського засобу a, радше ніж лі-

карського засобу b), показує, що в теорії емпіриків межа, яка відокремлює 

знання від незнання, не є чітко визначеною. Крім заперечення існування спіль-

ний критерій для всіх видів захворювань, раціоналісти стверджують, що жод-

ного загального критерію не можна надати навіть для одного захворювання, 

адже щодо виразу “багато разів” також можна застосувати сорит: 

«Отже, я їх [емпіриків] запитую, чи вважати те, що було спостереже-

ним десять разів, тим, що було спостереженим багато разів. У відпо-

відь вони кажуть “Ні”. Тоді я їх запитаю: “А те, що було спостереже-

ним одинадцять разів?” – і вони відповідають “Ні”… І, отже, я не спи-

няючись запитую, додаючи до кожного попереднього числа одиницю, 

щоб отримати більше число [спостережень]. Для нього нічого не за-

лишається як заперечувати, що цією кількістю спостережень досяга-

ють межу того, що було спостереженим багато разів; або якщо він це 

визнає, то робить себе посміховиськом, оскільки він вимагатиме, щоб 

число було прийняте людьми лише тому, що він так захотів» [107, 

с.59]. 

Таким чином, емпірик опиняється в ситуації дилеми: або стверджувати, 

що нескінченої кількості спостережень не достатньо для знання (і, отже, запе-

речувати власну тезу про те, що знання ґрунтується на “багатьох” спостережен-
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нях), або визнати певну кількість спостережень як “багато” спостережень, що 

може бути приводом для звинувачень у суб’єктивності та довільності (оскільки 

не можливо вказати, чому саме та, а не інша кількість спостережень визнається 

за “багато спостережень”: «Чому, наприклад, те, що бачили п’ятдесят разів, 

вважати за спостереженим багаторазово, а те, що бачили сорок дев’ять разів, не 

вважати за спостереженим багаторазово» [107, с.59]). 

Емпірики у відповідь стверджують, що сорит так само можна застосувати 

проти міркувань раціоналістів, а саме: якщо раціоналісти застосовують пара-

докс “Купа”, щоб показати неможливість існування медичного знання, що ґру-

нтується на досвіді, то вони мусять також погоджуватися із застосуванням со-

риту, що показує неможливість існуванні куп, гір, «ані рядів, ані стад, ані 

військ, ані натовпів» [107, с.77]. Отже, відповідь емпіриків полягала в тому, що, 

якщо раціоналісти визнавали існування звичних у повсякденні речей, то вони 

також мусять вирішувати проблему неясності. Приймаючи існування таких 

явищ як стадо, місто або армія, емпірики стверджували, що подібні конгломе-

рати мають визначатися певною точною кількістю, бо інакше сорит можу бути 

застосований, щоб показати, наприклад, що будь-яка кількість корів не є доста-

тньою для утворення стада. 

Таким чином, контр-аргумент емпіриків полягав у тому, що досвід свід-

чить про існування таких речей як стадо або купа. Емпірики стверджували, що 

їхнє існування є абсолютно самоочевидним. Радше ніж заперечувати це та уда-

ватися до скептицизму щодо реальності повсякденних предметів, емпірики 

стверджують, що терміни, які породжують сорит, насправді мають межі, що є, 

однак, принципово невизначеними (див. [56, с.59]). Від вимогу вказати, де саме 

знаходиться семантичні межі, емпірики намагаються ухилитися, стверджуючи, 

що така вимога є необґрунтованою. Міркування, якими підкріплюється ця теза, 

не є надто експліцитними. Їх можна звести до (1) риторичних звернень до здо-

рового глузду (не є необхідним, щоб екстенсія термінів “стадо” або “армія” або 

“купа” була відомою, проте з досвіду здається очевидним, що подібні зібрання 

існують) та/або (2) тези про те, що вимога вказати точні межі стосується лише 
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концепції знання раціоналістів (ця вимога виникає з потреби, пояснити як і чо-

му існує знання, незалежне від досвіду).  Досвід не дає свідчень стосовно того, 

скільки зернин необхідно для утворення купи. Він лише вказує, що потребуєть-

ся більш ніж одна та менше ніж деяка велика кількість. Імпліцитний висновок з 

цього: радше ніж покладатися виключно на силу логічних аргументів, раціона-

лісти повинні довіряти власним чуттям та переходити до емпіризму. 

Як видно з цього аналізу, Ґален не зупинявся на аналізі проблеми, або 

проблем, що лежать в основі соритичних міркувань. Очевидно, серцевиною 

проблем, що лежать основі сориту як він використовувався в медичних дебатах 

була не неясність. Радше під загрозою опинялися дві конкуруючі методологіч-

них підходи до медицини. Сорит був лише одним з багатьох еристичних засо-

бом, який раціоналісти використовували для посилення власної позиції. 

2) Середньовіччя та Відродження 

Будучи загальновідомим в античності (не лише в суто філософських дис-

кусіях, але також у колах освічених людей, подібно, наприклад, до парадоксу 

“Брехуна” або дискусії про умовні висловлювання), парадокс “Купа” із занепа-

дом античного світу зникає з філософського обрію: «після античності … тисячу 

років [історії парадоксу “Купа”] можна оглянути в декількох словах, оскільки в 

середньовіччі парадокс сориту не входив до навчальних програм (curriculum) з 

логіки» [231, с.31-32]. Таким чином, хоча середньовіччя й вважається періодом 

розквіту логіки, парадокс “Купа” майже не обговорювався в середньовічній фі-

лософії та логіці. Брак згадок про сорит можна пояснити, якщо розглянути те, 

що становило основу “навчальних програм” середньовічної логіки.  

Визначальну роль у середньовічних логічних студіях відігравав «Орга-

нон» Аристотеля. «Категорії» та «Про тлумачення», разом із Isagoge Порфирія, 

становили Logica vetus (Стара логіка), тобто ту частину «Органону», яка зберіг-

лася ще від античності та яка була єдиною частиною, відомою до XII століття. 

«Перша та друга аналітика», «Топіка» та «Про софістичні спростування» стано-

вили Logica nova (Нова логіка), що стала відомою лише в XII столітті, головно 
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завдяки арабам. Логічні студії у середньовіччі, принаймні спочатку, полягали 

значною мірою в коментуванні окремих праць Аристотеля та обмежувалися ко-

лом проблем, окреслених «Органоном» [206, с.143-144]. Оскільки в корпусі 

праць Аристотеля немає жодної згадки про сорит, стає зрозумілим, чому жод-

них значних обговорень парадоксу “Купа” немає також і в середньовічній філо-

софії. Навіть ті зміни в коментаторській літературі, що мали місце в пізньому 

середньовіччі та що створили новий стиль опрацювання логічних творів Арис-

тотеля (нові переклади та інше ставлення до грецького оригіналу, публікація 

грецьких коментарів Аристотеля (в яких є посилання на сорит, зокрема в Алек-

сандра Афродизійського), використання праць та коментарів арабський філо-

софів) [206, с.145-146], мало що зробили для того, щоб у логічних дискусіях 

парадокс “Купа” розглядався як серйозна проблема.  

Проте  середньовічні логіки, головно в період пізнього середньовіччя, та-

кож досліджували питання, що виходили за межі проблематики «Органона». 

Найважливіші нові дослідження були представлені у формі трактатів, присвя-

чених окремим логічним проблемам. Ці трактати розглядалися середньовічни-

ми філософами як самодостатні та як такі, що не потребують обґрунтування в 

термінах логіки Аристотеля. Загалом їх можна поділити на три групи [206, 

с.146-152]: 

1) parva logicalia, або трактати, в яких обговорюється властивості термі-

нів (proprietates terminorum), тобто ті властивості мовних виразів, що 

необхідні для пояснення істини, хиби та умовиводу, трьох централь-

них понять логічного аналізу (зокрема, трактати про suppositionibus, 

relativis, ampliationibus, appellationibus, restrictionibus, distributionibus, 

syncategoremata (див. [181])); 

2) logica modernorum, або трактати, в яких обговорюється consequentia  

(відношення логічного слідування [163]), obligations (букв. 

“обов’язки”, проте тут не йдеться про деонтичну логіку, а радше про 

те, як треба проводити диспути (деталі див. [204]) та insolubilia (букв.  
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“нерозв’язний”, так у середньовіччі називали парадокси, зокрема, се-

мантичні (наприклад, “Брехун”), але також і епістемічні [182]); 

3) sophismata, або трактати про софізми, або, точніше, про sophisma (на 

відміну від слова “софізм” в античній філософії, слово “ sophisma” у 

середньовічній філософії було технічним терміном, що не мав жодних 

пейоративних конотацій: ним позначали двозначне, загадкове 

(puzzled), або просто складне речення, яке потребує прояснення (деталі 

див. [173]). 

Можна було б очікувати віднайти обговорення парадоксу “Купа” в трак-

татах про insolubilia. Проте виявляється, що, хоча інші семантичні парадокси 

(особливо парадокс “Брехуна”), викликали жвавий інтерес середньовічних логі-

ків, парадокс “Купа” залишився поза увагою та його дослідження практично 

відсутні. Щоб зрозуміти причину цього, необхідно розглянути історію серед-

ньовічних досліджень семантичних парадоксів. Її можна розподілити на три 

періоди [182]: 

1) від кінця XII століття до 1320-х років (рання стадія); 

2) друга чверть XIV століття (період найбільш інтенсивних та оригіналь-

них досліджень); 

3) після 1350 року (пізній період). 

Сьогодні важко достеменно встановити, що саме спонукало середньовіч-

них філософів досліджувати семантичні парадокси. У античності існувала чи-

мала за обсягом література, присвячена різним логічним парадоксам. Проте, 

здається, інтерес середньовічних філософів не пов'язаний з античними джере-

лами: багато відповідних праць були втрачені (наприклад, праці Хрисипа), інші 

ніколи не були перекладені на латину і, отже, фактично були недоступними 

(принаймні в Європі). Найбільш очевидні античні джерела інформації про па-

радокси не були написані авторами, яких багато читали в середньовіччі (Діоген 

Лаерцій, Секст Емпірик, Авл Ґеллій, Цицерон), і жоден середньовічний автор 

не згадує їх контексті insolubilia. Натомість часто цитується “Про софістичні 

спростування” Аристотеля. Окрім того, перші згадки про семантичні парадокси 



102 
 

збігаються з появою латинського перекладу цієї праці. Ймовірно, що саме пра-

ця «Про софістичні спростування» відіграла важливу роль у пробудженні інте-

ресу до семантичних парадоксів у середньовіччі, хоча в ній ідеться радше про 

помилки та софізми, ніж про парадокси у власному сенсі40. Знов таки, оскільки 

в «Про софістичні спростування» Аристотель не згадує сорит, стає зрозуміло, 

чому не згадується сорит і середньовічними авторами.  

Детальний аналіз присвячених семантичним парадоксам праць, що 

з’явилися до 1700 року, показує, що «лише дев’ять авторів згадують інші пара-

докси, або inexplicabiles, такі як “Електра”, “Рогатий”, “Купа”; хоча в більшості 

випадків вони лише перераховані, радше ніж описані або обговорені… Біль-

шість цих авторів не запропонували жодної спроби вирішити парадокси, які во-

ни згадують» [49, с.36-37]. Парадокс “Купа” згадують лише декілька другоряд-

них авторів  шістнадцятого та сімнадцятого століть (Aldrich, Carbo, Cujacius, 

Hotman,  Keckermann, Sanderson, Valerius, Willichius, Villalpandeus [49, с.48]). То 

був період, коли ретельний аналіз семантичних парадоксів класичних праць про 

insolubilia, замінено на лише короткі згадки, що очевидно були навіяні класич-

ними джерелами41. 

У будь-якому випадку, середньовічні обговорення семантичних парадок-

сів навряд чи могли вплинути на подальші дослідження парадоксу “Купа”, 

оскільки вчення про insolubilia не було пізніше інтегроване в підручники з тра-

диційної логіки. Семантичні парадокси не відігравали жодної ролі в силогісти-

ці, тому наступні автори їх просто не згадували (або якщо згадували, то лише 

як цікаву старожитність, а не як такі, що мають глибоке філософське значення). 

Причину цілковитого занепаду вчення про парадокси варто мабуть шукати в 

самих середньовічних логіках, які були схильними розглядати семантичні па-

                                                           
40 Зокрема, є сумнівним, що часто згадувана середньовічними авторами цитата 180a27-b7 [2, 

с.581], яка іноді розглядається як стимул середньовічних досліджень парадоксу “Брехуна” 

зокрема та insolubilia загалом, дійсно є формулюванням парадоксу “Брехуна”. У будь-якому 

випадку, перш ніж середньовічні логіки могли дати справжнє формулювання “Брехуна”, во-

ни мали б піти набагато далі будь-чого, що можна віднайти в працях Аристотеля [182]. 
41 Основним джерелом знань щодо парадоксів у шістнадцятому столітті були праці Діогена 

Лаерція та Цицерона. У цей час навіть сам середньовічний термін insolubilia замінено на 

термін Цицерона inexplicabiles. 
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радокси як цікаву загадку, радше ніж як справжній парадокс, що цілить у саме 

серце семантичних теорій («… середньовічні філософи здається не мали жодної 

“кризової ментальності” щодо парадоксів. Хоча вони чимало про них писали, 

немає навіть натяку на те, що вони вважали, що парадокси іноді можуть бути 

тим вирішальним випробуванням, стосовно якого вся логіка або семантика мо-

же бути сфальсифікована… вони не розглядали insolubilia як важливий теоре-

тичний урок» [206, c.253]). Таким чином семантичні парадокси були зведені до 

рівня простих софізмів42. 

Інтерес до парадоксу “Купа” був поновлений у період, який зазвичай 

вважається добою занепаду логіки – у Відродження. Гуманізм визначав себе як 

опозиція до схоластики, постійно критикуючи схоластичний спосіб мислення. 

Гуманісти розглядали Аристотелеву логіку як центральний елемент схоластич-

ної філософії, яку вони намагалися замінити на філософію, подібну до філосо-

фії “класичного” зразка. Нове відкриття античної літератури, риторики та філо-

софії (в контексті історії парадоксу “Купа” важливим було поширення праць 

Секста Емпірика, Діогена Лаерція та Цицерона) показало гуманістам, що істина 

Аристотеля є лише однією поміж багатьох інших та що інтелектуальне життя 

можливе також поза межами догматичного світу схоластики. Тому гуманісти 

відкидали традиційну логіку. Це спонукало деяких істориків логіки звинувачу-

вати гуманістів у перешкоджанні розвиткові формальної логіки (див., напри-

клад, [141, c.300]). Однак, хоча критична література й далі розглядає логічні 

студії періоду Відродження як фрагментарні та еклектичні, без  жодного філо-

софського значення для розвитку логіки в цілому, новітні дослідження показу-

                                                           
42 Окремо варто зазначити, що, хоча парадокс “Купа” як такий не обговорювався, у середньо-

віччі можна віднайти зачатки іншого (метафізичного) напрямку досліджень явище неясності, 

відомого сьогодні під назвою проблеми онтичної неясності. Цей напрям був розпочатий Жа-

ном Буріданом (1300 – 1358), а потім підхоплений іншими авторами, наприклад Миколою 

Орезмським (1320/1325 – 1382), у контексті однієї з центральних доктрин середньовічної 

філософії мови (в застосуванні до проблеми сингулярних термінів), згідно з якою усна мова 

співвідноситься з внутрішньою ментальною мовою, без якої жодне висловлювання не є 

осмисленим (див. [146]). Ця доктрина була популярною в середньовічних логіків. Вона проі-

снувала до XVII сторіччя та її ще можна зустріти в працях Лока і Ляйбніца. 
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ють, що гуманістична діалектика була цариною активної інтелектуальної діяль-

ності (див. [207, c.173-197]). 

Визначальну роль у відроджені сориту відіграв Лоренцо Валла (1406–

1457), творчість якого знаменує перехід від схоластичної логіки до гуманістич-

ної діалектики.  Характерною ознакою гуманістичної діалекти було пов’язання 

дослідження аргументації та схем-міркувань з прагматичним завданням аналізу 

аргументативної структури класичних текстів, щоб потім використовувати на-

буті знання при підготовці риторичних промов (саме тому гуманісти надавали 

перевагу терміну “діалектика” над терміном “логіка”). Гуманісти  багато дослі-

джували не-дедуктивні умовиводи та “переконливі” аргументи (тобто аргумен-

ти, які можуть бути в нагоді для перемоги в дебатах), і наполягали на пробле-

матичності поняття формальної правильності. Основоположною думкою гума-

ністів було те, що промова (oratio) може бути переконливою, не будучи форма-

льно правильною. Тому будь-яке дослідження міркувань  має також стосувати-

ся міркувань, що є переконливими і водночас такими, що не підпадають аналізу 

засобами традиційної формальної логіки (див. [207, с.175-178]). 

Праці Лоренцо Валли відіграли визначальну роль у переорієнтації розви-

тку логіки в період Відродження. Головними працями Валли, в яких пропону-

ється альтернатива схоластичній логіці, були «Перегляд [букв. перекопування, 

repastinatio] усієї діалектики разом з основами філософії», також відома як «Ді-

алектичні диспути», та «Про красу латинської мов» [21, с.435-436]. У праці 

«Про красу латинської мов», поряд з обговоренням різноманітних морфологіч-

них, семантичних та синтаксичних питань латинської мови, Лоренцо Валла по-

казав мовну основу права, теології, філософії, взагалі будь-якої розумової дія-

льності, і, таким чином, перетворив дослідження мови в засіб висвітлення тео-

ретичних проблем. Лоренцо Валла був переконаний, що багато проблем, які 

займають філософів та логіків, можуть бути вирішенні шляхом ретельного ана-

лізу граматики та синтаксису. Натомість, бажання занадто розширити коло 

проблем, до яких застосовується традиційний (схоластичний) аналіз за допомо-

гою методів формальної логіки, лише призводить до появи гаданих складнощів. 
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На думку Лоренцо Валли, проблему взаємозв’язку між природною та формаль-

ною мовами можна уникнути, якщо відокремити їх одна від одної. Тобто обме-

жити царину застосування критеріїв формальної правильності лише силогісти-

чними міркуваннями, а для вирішення парадоксів, що виникають у природній 

мові, використовувати інші засоби: «Валла вважав, що краще було б обмежити 

обсяг сфери застосування формальної логіки, а проблеми, що виникають у бу-

денній мові, вирішувати з позиції мовознавця…» [207, с.179]. 

Розвиток цих ідей віднаходимо в «Діалектичних диспутах» [21, с.291-

368], основній логічній праці Лоренцо Валли, що була спрямована на усунення 

з центральної позиції при обговорені міркувань поняття формальної правильно-

сті. Підґрунтям позиції Л. Валли була думка про те, що силогістика не є єдиною 

формою раціональної аргументації. Більш придатним для оратора Л. Валла 

вважав античне вчення про топоси (у версії Квінтиліана). Опис топосів зосере-

джує увагу в логічних дослідженнях на аргументації, яка дозволяє переконати 

противника, незалежно від того, чи є вона формально правильною. У такому 

разі, критерії формальної правильності є лише одним орієнтиром (серед мно-

жини інших) при виборі аргументів на користь деякої тези. Один із шляхів для 

досягнення цієї мети полягав у ослаблені самої силогістики: оскільки в основі 

середньовічного розуміння раціональності стояв формальний силогістичний 

аналіз висловлювань та термінів, то Л. Валла намагався, підставити під сумнів 

універсальну застосовність силогістики. А саме: Л. Валла намагається показати 

сумнівність застосування критеріїв формальної правильності до природної мо-

ви. У цьому контексті, Л. Валла в третій книзі «Діалектичних диспутів»43 звер-

тається до різних проблематичних за своєю природою міркувань, що обговорю-

валися ще давньогрецькими та римськими авторами (зокрема, до сориту). Па-

                                                           
43 Ця праця за своєю структурою співвідноситься з «Органоном» (власне, весь проект стає 

зрозумілим лише в контексті логічних праць Аристотеля): перша книга, в якій мова йде про 

категорії та трансценденталії, відповідає «Категоріям», друга книга, в якій мова йде про по-

єднання термінів у висловлювання та про загальні місця, відповідає працям «Про тлумачен-

ня», «Топіка» та «Риторика», третя книга, в якій мова йде про поєднання висловлювань у 

міркування, відповідає «Першій Аналітиці» та до певної міри «Про софістичні спростуван-

ня». 
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радокс “Купа” є ідеальним кандидатом для атаки на силогістичні міркування, 

адже більшість силогізмів вимагають, щоб терміни тлумачилися однозначно, 

коли ж ні, то силогізм не може гарантувати істинність висновку. Проте біль-

шість термінів буденної мови є неясними та здатні породжувати сорит не під-

даються однозначному тлумаченню. Тому, якщо терміни не можуть бути одно-

значно перетлумаченні, застосовність силогістичного аналізу до буденної мові 

підпадає під сумнів. 

Обговорення сориту в працях Л. Валли є свідченням відновлення деяких 

частин античної діалектики та риторики. І хоча Л. Валла не запропонував жод-

ної конкретної спроби вирішити парадокс “Купа” (йому йшлося радше про 

впровадження розрізнення між правильним та софістичним використанням со-

ритичних міркувань44), обговорення сориту в працях Л. Валли відіграло важли-

ву роль в історії парадоксу “Купа”: «відзнакою широкого впливу спроби Лоре-

нцо Валли переглянути діалектику є те, що майже кожний підручник з діалек-

тики, що вийшов після XV-го сторіччя, містить принаймні мінімальне обгово-

рення класичного сориту, не зважаючи на відсутність будь-якої згадки про цей 

парадокс у середньовіччі» [207, с.181]. Проте філософський сенс обговорення 

сориту в третій книзі «Діалектичних диспутів», очевидно був втрачений у бі-

льшості наступників Л. Валли. 

3) Новий час 

Після Лоренцо Валли історія сориту-силогізму та історія сориту-

парадоксу розходяться між собою. Тому при обговорені історії парадоксу “Ку-

па” у філософії Нового часу треба зважати на двозначність у вжитку терміна 

“сорит”: низку пов’язаних між собою силогізмів також називають “соритичним 

силогізмом”, незважаючи на відсутність зв’язку з класичним античним парадо-

ксом. Скорочений полісилогізм, який у традиційній термінології називають со-

                                                           
44 Л. Валла використовував термін coacervation (від лат. acervus – “купа”) для позначення 

скупчення, тобто ітерації, силогізмів, та розглядав його як правильну схему-міркувань, що 

одначе може бути проблематичною при застосуванні до неясних понять [231, с.32]. 
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ритом (хоча розглядають як непроблематичний і непарадоксальний), має таку 

форму: 

                Усі F₁s є F₂s 

    Усі F₂s є F₃s 

      ….………… 

      Усі Fn-1s є Fns 

      Усі F₁s є Fns
45 

Для підручників з логіки, сорит – це вид складного силогізму (у звичному 

значенні слова “силогізм”). Наприклад, автори логіки Пор-Рояля (1662) пишуть: 

«… міркування, що складаються з декількох висловлювань, з яких друге зале-

жить від першого і так далі, називають соритами» [5, с.180]. Після визначення 

сориту як  силогізму, що складається більше ніж з трьох висловлювань, у логіці 

Пор-Рояля робиться класифікація трьох типів сориту, а саме «послідовностей», 

«дилем»  та «епіхирема» [5, с.230]. Таким чином, сорит трактується виключно в 

контексті вчення про силогізми. У цей період історії парадоксу “Купа” іноді 

навіть етимологія слова “сорит” пояснюється як скупчення засновків, без жод-

ного звя’зку з парадоксом. Сорит-парадокс усе рідше згадується в підручниках 

з логіки, зазвичай з використанням іншої термінологія, а саме: під назвою 

sophisma polyzeteseos – “помилка нескінченого запитування” [231, c.33].  

Незважаючи на усталеність терміна “сорит” для позначення різновиду 

силогізму, деякі з філософів Нового часу таки обговорювали сорит-як-парадокс 

та займалися проблемою неясності. Проте робилося це поза контекстом форма-

                                                           
45 Уперше застосував термін “соритичний силогізм” для позначення такого силогізму римсь-

кий ритор Марій Вікторин, також відомий як Вікторин Африканський (IV ст. н. е.) [231, 

c.31]. “Cоритичний силогізм” на перший погляд здається подібним до запропонованого стої-

ками формулювання сориту. Проте між ними існує суттєва відмінність. У формулюванні сто-

їків багаторазово застосовується схема-міркувань, що містить засновки, які складаються з 

простих висловлювань. Натомість Вікторин багаторазово застосовує силогізм, що має засно-

вки “Усі F є G” і “Усі G є H” та висновок “Усі F є H”.  

Окрім поєднання стоїчної та Аристотелевої термінології, Марій Вікторин нічого нового 

не зробив у логіці. Проте його твори мали вплив на християнський світ пізньої античності, 

оскільки він був вчителем Св. Ієроніма, перекладача Біблії на латину. Крім того його твори 

мали значний вплив на Св. Августина. Тому в середньовіччі Вікторин вважався авторитетом 

з питань античної філософії. Завдяки цьому терміну “соритичний силогізм” вдалося устали-

тися в середньовічній логіці, а потім і в логіці Нового часу (проте особливого поширення він 

набув саме в Новий час). 
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льної логіки. Проблема неясності у філософії Нового часу обговорювалася в 

контексті теорії пізнання та метафізики, і пов’язана з більш загальними питан-

нями, такими як проблема сприйняття, ясних та виразних ідей, реальних або 

номінальних сутностей (сорит знов стає предметом суто логічних дискусій ли-

ше наприкінці XIX століття, разом з появою сучасної математичної логіки). 

Пов’язання сориту головно з епістемологічними та метафізичними проблемами, 

що характерно для філософів Нового часу, відсутнє в сучасних дискусія та сут-

тєво відрізняється від звичних тлумачень неясності в аналітичній філософії. 

Далі пропонується розгляд обговорення парадоксу “Купа” та явища неяс-

ності в працях Дж. Лока, Ґ.В. Ляйбніца, Д. Юма та Ґ.В.Ф. Геґеля46. 

Джон Лок (1632 – 1704). Думки Лока щодо неясності та невизначеності 

викладені в третій книзі «Розвідки про людське розуміння» (1690), де, зокрема, 

обговорюється неясність понять, що можуть породжувати парадокс “Купа”47 

(сорит застосовувався як аргумент у дискусії щодо універсалій, а саме: як аргу-

мент проти тези про реальне існування універсалій). Лок розглядав неясність як 

семантичну непевність, що пов’язана з нечіткими визначеннями та поняттями. 

Щоб зрозуміти позицію Лока, спочатку необхідно звернутися до його аналізу 

розрізнення між реальними та номінальними сутностями. Для Лока, номінальна 

сутність – це абстрактна ідея, з якою пов’язується загальне ім’я. Ця сутність 

містить чуттєві позначки, або властивості, завдяки яким можна відрізнити пре-

дмети між собою та вирішити, чи належить предмет до того чи іншого виду. 

Наприклад, номінальна сутність золота – це «складна ідея, яку позначає слово 

“золото”, нехай це буде, наприклад, жовте тіло певної ваги, певної ковкості, 

                                                           
46 До них можна ще додати (1) обговорення “ясних” та “виразних” ідей у «Медитації про пе-

ршу філософію» Р. Декарта та «Етиці» Б. Cпінози, (2) принципу повного визначення у «Кри-

тиці чистого розуму» І. Канта (Кант згадує сорит лише один раз в лекції, відомій під назвою 

Heschel Logik, де він вказує, що сорит може викликати проблеми, коли стосується «нечітких 

[unbestimmt] визначень» (див. [205, с.38-41])). 
47 В літературі можна зустріти версію сориту під назвою парадокс “Шкарпеток Лока” [Locke’s 

Socks]. Вважається, що Лок запропонував сорит в застосуванні до шкарпеток з діркою: якщо 

залатати дірку, матимемо ще одну й ту саму шкарпетку; якщо залатати дві дірки, матимемо 

ще одну й ту саму шкарпетку; якщо в решті-решт замінити всю шкарпетку латками, чи ма-

тимемо одну й ту саму шкарпетку? [189, с.42] 
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плавкості та твердості». Натомість реальна сутність, для Лока, – це «будова не-

помітних часток цього тіла, від якої залежать ці та інші властивості золота» 

[19, с.497]. 

Тоді як Аристотель та філософи-схоластики вважали, що природа розпо-

ділена у відповідності з реальними сутностями, на думку Лока, природа розпо-

ділена у відповідності з номінальними сутностями: «Природа створює багато 

одиничних речей, які збігаються між собою багатьма чуттєвими якостями, а та-

кож внутрішньою формою та будовою. Але не ця реальна сутність розподіляє 

їх на види. Люди… розподіляють речі на види з метою найменування, заради 

зручності отримання знаків, що охоплюють собою велику кількість предметів; 

окремі предмети відповідно з тією чи іншою абстрактною ідеєю стають під ці 

знаки, подібно до стягів…» [19, с.520]. 

Подібно до номінальних сутностей, види є справою «діяльності розуму» 

[19, с.472], під чим Лок розуміє, що «межі, згідно з якими розподіляються види, 

встановлюють люди» [19, с.521]. Предмети, що зустрічаються в природі, є впо-

рядкованими у відповідності з абстрактними ідеями, що пов’язані з видами: 

«речі зараховуються під певним ім’ям до розряду, або виду лише остільки, оскі-

льки вони відповідають певній абстрактній ідеї» [12, с.474]. Знов таки, антиреа-

лізм Лока щодо видів протистоїть реалізмові середньовічних філософів-

схоластиків: філософи-реалісти вважали, що природа утворює види, надаючи 

всім представникам виду однакову реальну сутність, натомість Лок стверджує, 

що види та поняття створюються людиною для класифікації предметів, що зу-

стрічаються в природі.  

Однак, як бути з предметами, що не підпадають чітко під визначення ви-

дів? Наприклад, стосовно поняття “людина”, «монстри… та інші дивні поро-

дження людського роду» [19, с.475] (в сучасні термінології, спірні випадки) Лок 

розглядав як індивідууми, стосовно яких є невизначеним, згідно з якою номіна-

льною сутністю їх потрібно класифікувати. Те саме можна сказати про випадок, 

коли «відносно народженої жінкою істоти сумнівалися, людина це чи ні [та]… 

сперечалися, потрібно чи непотрібно годувати та хрестити її» [19, с.473]. На 
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думку Лока, суперечок щодо класифікації спірних випадків «… не могло би бу-

ти, якби абстрактна ідея, або сутність, з якою співвідноситься слово “людина”, 

була справою природи, а не невизначеною та різноманітною сукупністю прос-

тих ідей, які розум поєднує між собою, а потім шляхом абстрагування цієї су-

купності дає їй якесь ім’я» [19, с.473-474]. Насправді, саме тому, що види утво-

ренні завдяки “діяльності розуму”, стає можливим існування видів, які є неаде-

кватно визначеними і, отже, існування речей, які чітко не вписують у межі того 

чи іншого виду. Якби сутності були створені природою, існування спірних ви-

падків було б неможливим. 

Отже, загальні поняття є неясними до тієї міри, до якої неможливо вказа-

ти чітку межу між видом, що пов'язаний з даним поняттям, та суміжними вида-

ми. Згідно з Локом, з неспроможності чітко відокремити один вид від іншого, 

можна виснувати відсутність чіткої межі між видами та неможливість пізнати 

реальну сутність видів. Якби загальні поняття вказували на реальні сутності, то 

мало би бути можливим описати властивість, що функціонує як межа між зага-

льними поняттями (для Лока, пізнання реальної сутності виду рівнозначне пі-

знанню межі, що відокремлює один вид від іншого: «мірою та межею кожного 

виду, або species, якими визначається певний окремий вид і які відрізняють йо-

го від інших, є те, що ми називаємо сутністю…» [19, с.496]). Те, як функціону-

ють загальні імена в мові, іноді вводить в оману при пізнанні та схиляє прийня-

ти на віру, що предмети, які належать до одного виду, мають спільні ознаки, а 

предмети, які належать до різних видів, відрізняються один від одного. Проте 

довільність схем класифікації є очевидною через її здатність призводити до по-

яви сориту. Якби класифікація видів ґрунтувалася на розумінні реальних сутно-

стей, неспроможність виявити межі між суміжними поняттями була б немож-

ливою.  

Таким чином, міркування Лока щодо неясності спрямовані проти тези про 

реальне існування загальних понять та ґрунтуються на ствердженні неможли-

вості вказати властивість, що могла б слугувати в якості межі, яка відокремлює 

одну загальну ідею від іншої: «в скрутному становищі опиниться той, хто керу-
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ється гаданими реальними сутностями: він ніколи не буде в змозі вирішити, ко-

ли річ перестає належати, скажімо, до виду коня або свинцю» [19, с.473]. Звер-

нення до парадоксу “Купа” є одним з центральних елементів анти-схоластичної 

програми «Розвідки про людське розуміння»: не потрібно забувати, що імена 

вказують на абстрактні ідеї, створенні завдяки діяльності розуму, і якщо ці абс-

трактні ідеї вказують на щось реальне, то вони можуть вказувати лише на прос-

ті ідеї, що походять від чуттів, та рефлексії. При цьому абстрактні ідеї, що 

пов’язані з номінальними сутностями, не надають достатньо чуттєвих “позна-

чок”, щоб можна було в окремих особливих випадках (спірних випадках) ви-

значити, чи підпадає він під деякий вид. Наприклад, вид “людина” не є достат-

ньо визначеним, щоб  встановити, є деякий ембріон людиною чи ще ні. 

Ґотфрид Вільгельм Ляйбніц (1646 – 1716). У «Нових розвідках про люд-

ське розуміння» (1704) Ляйбніц також обговорює неясність та критикує аргу-

менти Лока проти реалізму щодо сутностей та видів. У дискусії між Локом, 

якого в трактаті уособлює Філатет, та Ляйбніцем, якого уособлює Теофіл, Лок 

стверджує, що «види змішаних модусів утворені розумом» [17, с.304], тобто, 

що межі між видами визначаються людиною, а не природою самих речей. Об-

говорюючи змішані модуси, Ляйбніц аналізує думку Лока про те, що деякі сут-

ності є неясними, та відповідає: 

 «Межі цих видів зазвичай встановлюються природою речей, як, на-

приклад, видів людини та тварини, рукоятки та леза. Але я згоден з 

тим, що існують поняття дійсно довільні. Прикладом може слугувати 

визначення футу; справді, оскільки пряма лінія є одноманітною та 

невизначеною, то природа не вказує жодної межі для неї. Існують та-

кож неясні та недосконалі сутності, при визначені яких відіграє роль 

людська гадка, як, наприклад, коли запитують, яка найменша кіль-

кість волосин, що необхідно залишити людині, щоб вона не стала ли-

сою. У давнину це був одним із софізмів… Правильна відповідь по-

лягає в тому, що природа зовсім не дала визначення цього поняття і в 

ньому відіграє роль думка, що існують особи, щодо яких можна сум-

ніватися, лисі вони чи ні, і що є такі, яких одні будуть вважати лиси-

ми, а інші ні…» [17, с.304]. 
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Ляйбніц протиставляє випадки, в яких межі між видами встановлюються 

природою речей, випадкам, в яких межі між видами не встановлюються приро-

дою речей. Наприклад, у випадку межі між людиною та твариною, Ляйбніц 

вважає, що така межа встановлюється природою речей. Цим він суперечить Ло-

ку, який вважає, що така межа завжди існує лише завдяки “діяльності розуму”. 

Проте Ляйбніц погоджується з Локом щодо існування “неясних та недоскона-

лих сутностей” (таких як “лисість”), межі між якими можуть встановлюватися 

за допомогою конвенції. У цьому випадку, оскільки природа не встановлює 

межі, люди мають самі її встановити. Таким чином,  неясні поняття, на відміну 

від тих, що належать до справжніх видів, не мають меж, встановлених приро-

дою речей. Вони виражають “недосконалі сутності”, що допускають невизна-

ченість та межі між якими не є вказуються, оскільки вони не встановлені при-

родою речей. 

Щоб краще зрозуміти позицію Ляйбніца щодо неясності, необхідно розг-

лянути його інші твори, в яких обговорюється парадокс “Купа”. Дослідження 

Ляйбніцем явища неясності не обмежуються критикою Лока: насправді, «в 

ранній новочасній філософії Ляйбніц був тим, хто понад іншими цікавився 

проблемою неясності» [148, с.26]. Його погляди на неясність  є найбільш задо-

кументованими: окрім «Нових розвідок про людське розуміння», Ляйбніц та-

кож обговорює неясність та парадокс “Купа” у діалозі «Пацидій – Філатету» 

(1676) та незакінченому фрагменті «Купа Хрисипа» (1678).  

Найбільш повне та детальне обговорення парадоксу “Купа” у Ляйбніца 

віднаходимо в ранньому діалозі «Пацидій – Філатету» (більше того, «це було 

здається найповніше формулювання сориту в новочасній філософії» [148, 

с.27]). Щоб зрозуміти зацікавлення Ляйбніца парадоксом “Купа”, необхідно по-

казати тло, на якому використовується сорит. Темою цього діалогу є природа 

руху – його підзаголовок “Перша філософія руху” – а рух попередньо визнача-

ється як «зміна місця» [18, с.233]. Далі Ляйбніц розбудовує метафізику зміни, 

згідно з якою зміна завжди складається з двох безпосередньо суміжних момен-

тів часу, перший з яких містить стан F, а другий містить протилежний стан не F 
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[18, с.235-7]. У процесі розбудові цієї метафізики Ляйбніц застосовує сорит, 

щоб показати, що перехід стану в його протилежність (наприклад стану F у не 

F) завжди буде залежати навіть від щонайменшої зміни і, отже, межа між ними 

завжди буде чіткою:  

«Пацидій. Якщо статки двох осіб відрізняються лише на один обол, 

чи можна вважати одного з них багатим, не стверджуючи те саме су-

дження про іншого. Харин. Думаю, що ні. П. Значити різниця лише в 

один обол не робить людину багатою або бідно. Х. Не робить. П. Та-

ким чином додавання або віднімання одного обола не зробить багату 

людину бідною, або бідну багатою. Х. Зовсім ні. П. Отже, ніхто ніко-

ли не може стати з бідного багатим або з багатого бідним. Х. Як так? 

П. Припустимо, що бідному дали обол, чи перестав він бути бідним? 

Х. Ні. П. Дамо ще раз обол, тоді перестане? Х. Ні, як і раніше. П. Зна-

чить, отримавши третій обол, він також не перестане бути бідним. Х. 

Треба визнати. П. Те саме можна сказати і про кожний наступний 

обол: або бідний ніколи не перестане бути бідним, або перестане від 

додавання лише одного оболу. Припустимо, наприклад, що від тися-

чного оболу він перестав бути бідним, а від дев’ятсот дев’яносто 

дев’ятого ще не перестав, – чи виходить, що один обол усе таки від-

мінив бідність. Х. Я визнаю силу цього міркування і дивуюся, що ра-

ніше так помилявся. П. Отже, ти визнаєш, що або ніколи неможливо 

стати багатим з бідного та бідним з багатого, або можна додаючи або 

віднімаючи лише один обол. Х. Мушу визнати» [18, с.238]. 

У діалозі приклад “ставання багатим або бідним” покликаний слугувати 

за приклад зміни загалом. Таким чином, з наведеного фрагменту слідує, що або 

взагалі немає змін, або існує чітка межа між попереднім та наступним станом 

(Ляйбніц не використовує метафори чіткої межі, проте вона є очевидним нас-

лідком його буквального твердження про те, що поняття підпадають під дію 

двозначної логіки). 

У самому діалозі точка зору Ляйбніца щодо неясних понять безпосеред-

ньо не вказується, проте з тексту очевидно, що Ляйбніц застосовував соритичні 

міркування, щоб показати існування чіткої межі при застосуванні понять зміни 
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та руху. Очевидно також, що він не намагався якось відокремити неясні понят-

тя, щоб по-іншому їх тлумачити. Крім того, Ляйбніц не подає жодного натяку, 

що він відмовляється від стандартної логіки. Перед наведеним формулюванням 

сориту він засвідчує беззастережність застосування принципу двозначності («П. 

Чи може збільшуватися або зменшуватися істинність якогось висловлювання 

протягом певного відтинку часу, подібно до того як вода нагрівається або охо-

лоджується по градусам? Х. Зовсім ні: вважаю, що кожне висловлювання або 

цілком хибне, або цілком істинне» [18, с.238]). Тому найімовірніше тлумачити, 

що в ранньому діалозі «Пацидій – Філатету» Ляйбніц дотримувався тези, що 

межі між неясними поняттями є чіткими та що вирішення парадоксу “Купа” 

полягає в заперечені індуктивного засновку соритичного міркування. Викорис-

товуючи сучасну класифікацію теорій неясності, позиція Ляйбніца в цьому діа-

лозі (подібно до позиції Хрисипа та стоїків) є найближчою до епістеміциму. 

Однак, два роки пізніше у фрагменті «Купа Хрисипа», погляди Ляйбніца 

кардинально змінюються в напрямку нігілізму щодо неясність48:  

«Усі ті поняття, до яких стоїки застосовували “Купу” або сорит, такі 

як “багатство”, “бідність”, “облисіння”, “тепло”, “холод”… взяті в аб-

солютному значенні, є уявними, навіть хибними, тобто такими, у 

яких відсутня відповідна їм ідея» [147, с.228]. 

Описуючи неясні поняття як “уявні”, Ляйбніц стверджує, що їх взагалі ні 

до чого не можна застосувати, адже вони існують лише в свідомості, а не в ре-

чах зовнішнього світу («Я називаю такі поняття уявними, які не є в (non sunt in) 

речах ззовні, проте сутність яких здається такою ніби вони існують [в зовніш-

ньому світі]» [147, с.228]). Тобто особа може мати певну визначену кількість 

оболів або волосин на голові, однак судження про те, що ця особа є багатою або 

бідною або лисою, лише приймає видимість за реальність: ніщо в світі як тако-

му насправді не відповідає таким категоріям. 

                                                           
48 Нігілістичну позиція щодо неясності можна визначити як таку, що визнає (а) неясність 

призводить до логічних або семантичних суперечностей; або (б) неясні терміни є в деякій 

мірі дефектні і, отже, не можуть використовуватися в правильно побудованих висловлюван-

нях [148, с.31]. 



115 
 

Крім того, поняття, що “не мають відповідної їм ідеї” насправді не є  мо-

жливими, або, радше, приховують у собі неможливість. Це стає зрозумілим з 

§25 “Роздумів про метафізику”:  

«Але очевидно, що у нас немає жодної ідеї про поняття, якщо останнє 

неможливо. Коли пізнання є лише здогадним, то, якщо ми і маємо 

ідею, ми не споглядаємо її, бо подібне поняття пізнається тільки та-

ким же способом, як і поняття, що містять у собі приховану немож-

ливість» [16, с.150]. 

Неясні поняття, оскільки у них відсутня відповідна їм ідея, є, отже, по-

няттями, які ми можемо знати лише здогадно (приблизно). Вони в дійсності мі-

стять У собі приховану неможливість, що виявляється у формі парадоксу “Ку-

па”. У абсолютному значенні, ніхто не є ані багатим, ані бідним, ані лисим, 

оскільки до всіх цих понять можна побудувати сорит та всі вони породжують 

суперечність (у відносному значенні, однак, залишається істинним, що одна 

особа може бути багатшою або біднішою за іншу: «Щодо уявних понять, порі-

вняльні висловлювання, у будь-якому випадку, залишаються істинними, і до 

них не можна застосувати сорит» [147, с.229]).  

Погляд на неясність, що був уже розвинутий у «Купі Хрисипа», є також 

панівним у «Нових розвідках про людське пізнання». А саме: неясні поняття не 

вказують на жодні чітких межі; їхні сутності є недосконалими і навколишній 

світ не приписує їм жодних меж. Неясність є по суті формою невизначеності, і, 

отже, не може бути сама по собі властивістю будь-чого. Сутність неясних по-

нять полягає не в розподілі реальності, а лише, у кращому випадку,  удаванні, 

що вони це роблять. Неясність є фікцією нашої уяви. 

Важко встановити, які саме були причини, що спонукали Ляйбніца зміни-

ти свою точку зору. Можна припустити, що різні тлумачення парадоксу “Купа” 

не випливають з єдиного загального погляду на неясність. Ймовірно, рання по-

зиція Ляйбніца відображає прагматичне зацікавлення соритом (тобто зацікав-

лення соритом як засобом отримання метафізичних доказів, радше ніш як ана-

ліз явища неясності як такого). Коли в «Купі Хрисипа» Ляйбніц нарешті зверта-
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ється безпосередньо до проблеми неясності, він навіть не намагається відстою-

вати реалістичну позицію «Пацидія – Філатету», а, натомість, вирішує на ко-

ристь нігілізму. Твердження про те, що неясні поняття є “хибними” та “уявни-

ми”, треба розуміти як безпосередню відповідь на парадокс, що породжений 

неясністю: такі поняття, до яких можна застосувати сорит, не можуть ні до чого 

застосовуватися і, отже, сорит зупинено вже на першому засновку, оскільки 

ніхто не є ані багатим, ані бідним і т. д. 

Показово, що філософ, який одним із перших мріяв про логічно доскона-

лу універсальну мову, вважав складнощі, перед якими нас ставить парадокс 

“Купа” в застосуванні до неясних термінів, за очевидне свідчення дефектності 

останніх. Не дивно, що подібну позицію віднаходимо в працях Ґ. Фреґе та Б. 

Рассела, попередником яких був Ляйбніц. 

Девід Юм (1711 – 1776). Юм у «Дослідженнях про людське пізнання» 

(1748) посилається  на парадокс “Купа”, обговорюючи проблему сприйняття. 

Сорит застосовується як можливий аргумент проти теорії про те, що ідеї похо-

дять від вражень. Юм міркує таким чином. Візьмемо, наприклад, низку відтін-

ків синього кольору (від темно синього до голубого). Оскільки кожна ідея є 

лише відтворенням відповідного чуттєвого враження, поступовий перехід од-

ного відтінку в інший має утворюватися шляхом пізнання в досвіді кожного 

окремого відтінку. Нехай існує принаймні один відтінок синього кольору, який 

ще не був удосвідчений. Постає питання, чи може розум доповнити спектр си-

нього кольору цим відтінком незалежно від досвіду. Якщо так, то це суперечить 

теорії, що всі ідеї походять від вражень. Юм пише: 

«Я думаю будь-хто погодитися з тим, що різноманітні ідеї кольорів 

або звуків, що проникають через очі та вуха, дійсно відрізняються, 

хоча в той же час і схожі між собою. Але якщо це правильно щодо рі-

зних кольорів, то це повинно бути так само правильним і щодо різні 

відтінки одного і того самого кольору; кожен відтінок породжує ок-

рему ідею, незалежну від інших. Якщо заперечувати це, то шляхом по-

ступової градації відтінків можна непомітно перетворити один ко-
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лір на зовсім інший, і, якщо ви не погодитесь з тим, що проміжні ко-

льори різні, ви не зможете, не суперечачи собі, заперечувати, що 

протилежні кольори тотожні» [41, с.23]. 

Як відповідь на можливий закид, Юм робить два висновки. По-перше, 

слово “синій” є беззмістовним як загальний термін, оскільки воно вказує не на 

будь-яке окреме враження, а на континуум вражень, зібраних разом за допомо-

гою загальної ідеї. Якщо значення слова “синій” не можна звести до окремих 

вражень, то до нього можна застосувати сорит і, отже, бути змушеним визнати 

суперечність у застосуванні цього слова. Отже, по-друге, для того, щоб слово 

“синій” було змістовним, воно має бути зведеним до окремих чуттєвих вра-

жень. 

Ґеорґ Вільгельм Фридрих Геґель (1770–1831). Зовсім іншу роль парадокс 

“Купа” відіграє в логіці Геґеля: не як ілюстрація семантичної невизначеності, а 

радше як ілюстрація способу, яким кількісні зміни можуть викликати зміни які-

сні. В «Енциклопедії філософських наук» (Наука логіки. Вчення про буття. Мі-

ра. § 107-111, особливо додаток до § 108 [7, с. 257-263]), Геґель стверджує, що 

соритичні міркування мають важливе філософське значення та не є лише «пус-

тим балаканням» [7, с.260]. Протиставивши поняття “кількості” та “якості”, Ге-

ґель бачить у “мірі” єдність цих двох понять. Парадокс “Купа” цінний тим, що 

він дозволяє наглядно показати як кількість перетворюється в якість, і навпаки. 

А саме: забираючи або додаючи, наприклад, одну зернину, маємо справу зі 

зменшенням або збільшенням суто кількісним, що не веде за собою зміни якіс-

ної, оскільки додана або забрана кількість є незначною в порівнянні до загаль-

ної кількості. Проте значна зміна може призвести до зміни якісної. При цьому 

важливим є не суто кількість одиниць, що відрізняється, а радше порядок вели-

чини. Геґель наводить такий приклад: якщо конституціє є пристосованою до 

країни малого розміру, то невелика зміна території цієї країни не потребувати-

ме зміни конституції. Проте, якщо зміна є значною, конституція вже не буде 

відповідною до розміру країни. При цьому практично неможливо точно вказати 

ту межу, перехід якої робить адекватну конституцію неадекватною (щодо роз-
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міру країни). Інший приклад: бути лисим та мати густе волосся – це дві якісно 

відмінні стани. Проте відриваючи по одній волосині, можна помітити як певна 

множина кількісно незначних змін стає зміною якісною. 

Таким чином, парадокс “Купа” показує, що радикальне відокремлення 

понять “кількості” та “якості” не дозволяє помислити їхнього взаємного пере-

ходу, який спостерігаємо в наведених прикладах. Ось чому Геґель заміняє опо-

зицію цих двох понять поняттям “міри”, тобто єдністю кількості та якості. 

Згідно з принципом виключеного третього, будь-що є або купою або не-

купою. Зважаючи на негативне ставлення Геґеля до цього принципу («закон 

розсуду, який, бажаючи уникнути протиріччя, як раз впадає в нього» [7, с.277]), 

здається дивним, чому він не використовував парадокс “Купа” проти нього. 

Лише коли філософи почали надавати більшої ваги цьому принципу, парадокс 

“Купа” починає розглядатися як одна з найбільших перешкод для його застосу-

вання. 

  3.2. Формування сучасної концепції неясності (Ґ. Фреґе, Б. Рассел, Ч. Пірс) 

Якщо обговорювати історію явища неясності та парадоксу “Купа” у тер-

мінах філософських шкіл, напрямків, течій, то без сумніву можна погодитися з 

тезою, що «в історії філософії лише два напрямки вбачали серйозність проблем, 

що породжуються парадоксом “Купа”: одна – це стоїцизм, інша − аналітична 

філософія» [231, с.36]. Причину цього слід вбачати у важливості формальної 

логіки для обох цих традицій. Думка про абсолютну застосовність критерію 

формальної правильності, що характерна як для стоїцизму, так і для аналітичної 

філософії, перетворює сорит на проблему, яку не можна просто ігнорувати: як-

що приймаються засновки соритичного міркування, то абсурдний висновок 

стає неможливо уникнути. Саме поява сучасної логіки в кінці XIX сторіччя є 

причиною того, що парадокс “Купа” знов стає предметом філософських дослі-

джень, після двох тисячоліть відносного занепаду (нехтування або існування 

лише на маргінесах філософських та логічних студій). Проте легко побачити 

відмінність у тлумаченні парадоксу “Купа” в античності та в сучасній аналіти-
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чній філософії. У сучасній аналітичній філософії, на відміну від античності, со-

рит розглядається під рубрикою “неясність”. Слово “неясність” застосовується 

в аналітичній філософії як спеціальний технічний термін для позначення явища 

нечітких меж, що спричинюються до появи парадоксу, проте в буденній мові 

слово “неясність” має набагато ширше значення. Таким чином, поява проблеми 

неясності потребувала появи сучасного поняття неясності. Філософське понят-

тя неясності виникає в кінці XIX на початку XX століть, зокрема, завдяки так 

званої доктрини про логічно досконалу мови (logically perfect language), оскіль-

ки явище неясності перешкоджало ідеалу точності і, отже, потребувало пода-

льшого дослідження. Крім того, зростання уваги до формальної структури мови 

дозволило логікам та філософам мови чітко відмежувати неясність від інших 

видів невизначеності. 

Вирішальну роль у формуванні сучасної концепції неясності відіграли 

три філософи, праці яких безпосередньо заклали основи аналітичної філософії 

(або посередньо вплинули на її подальший розвиток) та слугують відправним 

пунктом сучасної дослідницької програми, що зосереджена на вирішені про-

блеми неясності: Ґ. Фреґе, Б. Рассел та Ч.С. Пірс. 

1) Ґотлоб Фреґе  (1848-1925) 

Ґотлоб Фреґе – засновник (або один із засновників) сучасної математич-

ної логіки, що стояв також у витоків аналітичної філософії. У його працях від-

находимо початки зародження сучасної концепції неясності. На думку Фреґе, 

неясність, поряд з іншими “дефектними” рисами природної мови, стоїть на пе-

решкоді будь-якої спроби надати систематичний опис семантики природних 

мов. Тому спочатку необхідно усунути вади природних мов, перш ніж матиме-

мо мову, до якої можна побудувати несуперечливу семантику (очевидно, сема-

нтика мови, що містить неясні вирази, не може бути двозначною, а Фреґе вва-

жав двозначну семантику єдино можливою). 

Варто відразу зауважити, що слововжиток Фреґе відрізняється від сучас-

ного: для позначення типового для сучасної логіки  поняття неясності йому ще 
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бракувало окремого терміна, наприклад, “Vagheit” (тобто безпосереднього ні-

мецького відповідника англомовному терміну “vagueness”). Натомість Фреґе 

говорить просто про невизначеність (“Unbestimmtheit”) загалом, інколи не ди-

ференціюючи неясність від інших видів невизначеності, таких як двозначність, 

неповнота або залежність від контексту. Насправді надати загальне визначення 

неясності (в сучасному розумінні) та відокремити її від інших видів невизначе-

ності іноді може бути проблематичним, оскільки природа цього явища є конт-

роверсійною (чи є неясність явищем семантичним, епістемічним або онтологіч-

ним?). Однак, про те, що Фреґе мав інтуїтивне розуміння сучасної концепції 

неясності, свідчить метафора, яку Фреґе використовував у праці «Grundgesetze 

der Arithmetik [Основні закони арифметики]» при обговорені неповноти визна-

чення поняття:  

«Визначення поняття (можливого предикату) має бути повним; воно 

має для кожного предмета недвозначно [unzweideutig] визначати, чи 

підпадає він під це поняття (чи може бути предикат з істиною сказа-

ний щодо нього). Отже, не має бути жодного предмета, щодо якого, 

згідно з його визначенням, залишається непевним [zweifelhaft], чи пі-

дпадає він під поняття… Це можна також пояснити метафорично: 

поняття мусить мати чітку межу [der Begriff muss scharf begrenzt sein]. 

Якщо унаочнити екстенсію поняття як частину  площини, то… нечіт-

ко обмеженому поняттю [unscharf begrenzten Begriffe] відповідатиме 

область, що не всюди матиме чітку межу [eine scharfe Grenzlinie], але 

також місцями непомітно [verschwimmend] переходитиме в тло» [105, 

с.159]. 

Просторова метафора, яку використовує Фреґе добре ілюструє відмін-

ність між неясними та точними поняттями й термінами: термін, що не є неяс-

ним (є точним), є чітко визначеним у тому значенні, що він чітко розподіляє 

предмети на ті, що належать до екстенсії терміна, та на ті, що належать до екс-

тенсії його заперечення; неясним є той термін, визначення якого уможливлює 

проміжні “спірні випадки” (випадки, стосовно яких є невизначеним, чи засто-

совується термін). 
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Фреґе  усвідомлював, що багатьом звичайним поняттям та предикатам 

природної мови бракує визначень, якими чітко встановлюється їхнє застосу-

вання в кожному окремому випадку. Проте наявність неясності в мові розгля-

далась ним як дефект: «поняття, що не є точно встановленим, помилково нази-

вається поняттям» [105, c.159]. Більше того, у коментарях до статті «Über Sinn 

und Bedeutung» (1892), Фреґе стверджує, що «для кожного предмета має бути 

визначеним, підпадає він під поняття чи ні; слово, що не задовольняє цієї вимо-

ги до значення [Bedeutung], є bedeutunslos» (цитується за [176, c.120]). Подібні 

твердження сучасні дослідники називають «вимогою точності [до понять]» 

(sharpness requirement) [139; 176], або «доктриною про повноту визначень» [90, 

c.645]. Фреґе в своїх працях багаторазово наполягав на необхідності дотриму-

вання принципу точності. Відповідно, у своїх заувагах щодо неясності він ви-

ражав негативний погляд на явище неясності, не намагаючись побудувати по-

зитивної теорії неясності або теорії неясних мов. Чи можливо побудувати сема-

нтику для мов, що містять неясні вирази і, якщо так, то якою вона має бути? Чи 

необхідно, для того щоб пояснити функціонування мови, будувати таку семан-

тику, або, можливо, природню мову можна розглядати лише як перше набли-

ження (корисне для практичних цілей) до мови з двозначною семантикою? – на 

такі та інші питання Фреґе відповіді не давав. 

У різні періоди своєї творчості, у залежності від власних інтересів, Фреґе 

цікавився різними видами неясності. Уже в своїх ранніх логічних та філософсь-

ких працях Фреґе критикував неясність та невизначеність природних мов, зок-

рема в «Begriffsschrift [Числення понять]» (1879), одній з основоположних для 

сучасної математичної логіки праць. Зауваги Фреґе, що безпосередньо стосу-

ються явища неясності, у «Begriffsschrift» (далі BS) та інших суміжних працях 

раннього періоду його творчості віднаходимо в контексті критики буденної мо-

ви як дефектної для логічних цілей. Наприклад, у статті “Про наукову правомі-

рність числення понять” (1882) Фреґе зазначає: 

«Мова не настільки підкоряється логічним законам, щоб дотримання 

граматики саме по собі гарантувало формальну правильність ходу 
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думок. Форми, в яких виражається логічне слідування, настільки різ-

номанітні, хиткі та розпливчаті [lose und dehnbare], що в них легко 

можуть прокрастися непоміченими припущення, які потім, коли не-

обхідно перерахувати всі умови, необхідні для визнання істинним  

кінцевого висновку, можуть бути пропущеними» [30, c.154]. 

Фреґе, очевидно, ще не розрізняв, з одного боку, неясність та двознач-

ність, з іншого боку, неясність та зміну значення в залежності від контексту. У 

вступі до BS найбільше занепокоєння у Фреґе викликає потреба усунення тих 

семантичних властивостей природньої мови, які хоча й можуть бути корисними 

для буденної комунікації, є, однак, неадекватними для логічного аналізу. Фреґе 

розглядав неясність як типову ваду буденної мови, поряд з іншими дефектами. 

Неясність, якою Фреґе був зацікавлений у BS, має бути усунена за допомогою 

приписування власним іменам та функціям визначених та чітких значень. Одна 

з основних рис створеної ним символічної мови полягала в заміні слів на сим-

воли, щоб, таким чином, їхнє значення було чітким та усталеним.  

Інтерес Фреґе суттєво змінюється в «Die  Grundlagen der Arithmetik [Ос-

нови арифметики]» (1884). Найбільше занепокоєння в нього викликає вже не 

семантична, а епістемічна неясність, а саме: нечітке розуміння фундаменталь-

них математичних понять. Якщо BS починається зі скарг на двозначність та не-

стійкість мови, то «Grundlagen der Arithmetik» (далі GLA)  починається зі скарг 

на математиків, які в більшості своїй неправильно розуміють поняття числа. 

Якщо способом усунути неясність у BS було штучне обумовлення значення слів 

природної мови, то  способом усунути ту неясність, яка обговорюється в GLA 

був філософський аналіз. Це значить, що тоді коли джерелом неясності, яку 

Фреґе засуджував у BS, була буденна мова, джерелом тієї неясності, яку Фреґе 

критикував у GLA, був брак глибокого дослідження природи математичних по-

нять (хоча він також вважав, що на перешкоді такому дослідженню можуть 

стояти й вади природної мови). 
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На початку GLA Фреґе наголошував на тому, що вимога зробити більш 

чітким розуміння фундаментальних понять математики виникає з потреби в до-

казах: 

«Докази тепер вимагаються для такого, що раніше вважалося самоо-

чевидним. Завдяки цьому в багатьох випадках уперше були встанов-

ленні межі допустимого. Виявилася необхідність у більш точному ви-

значенню понять функції, ліміту, нескінченості. Натомість, більш ре-

тельну перевірку своїх повноважень мають пройти від’ємні та ірраці-

ональні числа» [31, c.140]. 

Фреґе протиставляє “нечітку” аргументацію, що зазвичай практикується в 

арифметиці,  строгим міркування, характерним для геометрії, та приписує брак 

доказовості в міркуваннях неясному розумінню більшості фундаментальних 

понять арифметики. Варто відзначити, що Фреґе не вказував на існування мно-

жини різних понять, що можуть позначатися таким терміном, як, наприклад, 

“функція”. Радше він визнає існування лише одного окремого поняття, межі 

якого необхідно пізнати. Фреґе вважав, що фундаментальні математичні понят-

тя, що використовуються арифметиці та логіці насправді є об’єктивними, тобто 

мають єдине точне значення, що не може бути лише конвенційно встановле-

ним. Поняття як об’єктивні сутності є незалежними від нас, вічно існуючими та 

мають визначені межі. Математики лише не знають, яким саме є значення цих 

понять та де саме знаходиться їхня об’єктивно існуюча межа. Таким чином, не-

досконале розуміння математичних понять є одночасно причиною і наслідком 

математичної практики, якій бракує доказовості. 

Нарешті, деякі тези в пізніх праця Фреґе свідчать про те, що він також ро-

змірковував над неясністю, що внутрішньо притаманна самим предметам та 

поняттям (тобто онтологічною неясністю, радше ніж неясністю референції або 

неясним розумінням понять). Зокрема Фреґе обговорював поняття, значення 

яких є принципово неповним. У другому томі «Grundgesetze der Arithmetik» 

(1903) Фреґе називавав їх «утвореннями подібними до понять» (“begriffsächli-

che Bildungen”) [105, c.162] та «псевдо-поняттями» (“Scheinbegriffe”) [105, 
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c.167]. Власне подібні зауваги віднаходимо ще в GLA, незважаючи на зацікав-

леність Фреґе в той час головно епістемічною неясністю. Зокрема, критикуючи 

визначення числа “один” як властивості (тобто як «те, що ми припускаємо як 

точку або не хочемо брати за таке, що можна ділити далі, ми вважаємо за од-

не… кожне уявлення є одне, якщо відмежоване… як багато» [31, c.172], Фреґе 

вказує, що тоді приписування предметам властивості “один”  буде залежати від 

того нашого розуміння. Однак, на думку Фреґе, така точна наука, як арифмети-

ка, не може ґрунтуватися на таких “розпливчатих поняттях (verschwomene Be-

griff)”. Таким чином, критика Фреґе стосується внутрішніх рис цього поняття – 

його “розпливчатих” меж, що залежать від суб’єктивних вподобань. 

2) Бертран Рассел (1872-1970) 

Для Рассела ймовірним поштовхом до дослідження неясності були ідеї 

Фреґе, про які він дізнався або безпосередньо через праці самого Фреґе, або по-

середньо через  «Логіко-філософський трактат» (1921) Л. Вітґенштайна (ранній 

Вітґенштайн погоджувався з Фреґе щодо “доктрини про повноту визначень”). 

Проте, на відміну від Фреґе, який мав лише негативний погляд на неясність 

(тобто він визнавав існування неясності, проте вважав її за явище, яке в логіч-

ному аналізі необхідно елімінувати, і тому, власне, детально не досліджував 

його), Рассел наблизився до створення позитивної теорії неясності. Неясність 

була темою, до якої Рассел нерідко звертався в своїх працях, починаючи з 1913 

року. Зокрема, першу текстуальну згадку про неясність у працях Рассела відна-

ходимо в посмертно опублікованому рукописі 1913-го року під назвою «Theory 

of Knowledge», де неясність обговорюється та визначається у зв’язку з непевніс-

тю (uncertainty) та образами пам’яті (memory images). Неясність постає як ціл-

ком природне явище, як один із можливих способів, яким відображення – від 

образів пам’яті до слів – може відрізнятися від того, що відображається. Неяс-

ність, власне, робить логічно досконалу мову неможливою. Подібний аналіз 

явища неясності був продовжений у праці «The Analysis of Mind» (1921). Обго-

ворення неясності також віднаходимо в працях «The Analysis of Matter» (1927) 
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та «Human Knowledge: its Scope and Limit» (1948) (див. [231, с.282], [101, с.43-

44]). 

Проте ці згадки були лише побіжними, свої головні ідеї щодо проблеми 

неясності Рассел сформулював у окремо присвяченій явищу неясності статті 

під назвою «Vagueness» (1923)49. Ця стаття піднімала багато питань, які потім 

стали центральними для подальших дебатів стосовно проблеми неясності. Бі-

льшість сучасних філософів погоджується в тому, що расселове обговорення 

явища неясності зробило важливий внесок у формування сучасної філософської 

концепції неясності та вперше виявило багато суттєвих для сучасної філософії 

мови аспектів цього явища: «Рассел сприяв тому, що технічне значення [конце-

пції неясності] стало канонічним [в сучасні логіці та філософії мови]… разом з 

ним, проблема неясності вперше систематично представлена у формі близькій 

до сучасної» [231, с.37]. Подальше обговорення проблеми неясності у творчості 

Рассела буде побудовано довкола основних тез цієї основоположної статті.  

(1) Лише відображення може бути неясним. Рассел наголошував на то-

му, що неясність та точність можуть бути властивостями лише символів, таких 

як слова, та стосуються відношення між символами та тим, що вони відобра-

жають (represent). Якби не було відображень (representation), не було б неясно-

сті: «Ніщо не може бути більшим або меншим ніж воно є насправді, або лише 

до певної міри мати властивості, які воно має» [188, с.62]. Рассел стверджував, 

що. наприклад ті філософи, які наголошують на «постійній зміні (flux), непере-

рвності та неаналізовності (unanalysability) універсуму» [188, с.62] насправді 

проектують неясність, що характерна для мови, на світ у цілому. Таке припису-

вання світу властивостей  мови є притаманним традиційній метафізиці. 

Однак, обмежуючи неясність лише цариною відображення, Рассел не об-

межував її лише мовою. Рассел розглядав також думки як приватні відображен-

ня. Більше того, Рассел розглядав чуттєве сприйняття (appearance) предмета як 

його “публічне” відображення, що може бути збережене за допомогою фотог-

                                                           
49 Стаття була вперше прочитана як лекція в 1922 році в Оксфордському університеті. 
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рафії, і, отже, може бути потенційно неясним. Він навіть вважав, що «вся неяс-

ність у мові та думках є по сутті аналогічною цій неясності, що може існувати 

на фотографії» [188, с.68]. 

(2) Вся мова є неясною. Рассел стверджував, що неясність “уражає” всі 

слова мови. На підтвердження цієї тези Рассел не проводить систематичного 

аналізу таксономії мовних виразів, радше він аналізує лише окремі приклади 

слів різних класів. Наприклад, слово “червоний” є неясним, оскільки «існують 

такі відтінки, стосовно яких є сумнівним, називати їх відтінками червоного ко-

льору чи ні, не тому що значення слова “червоний” є невідомим, а тому що це 

слово є таким, область застосування якого є принципово сумнівною» [188, 

с.62]. “Сумнівний” тут значить “невизначений” радше ніж “невідомий”. Пози-

ція Рассела полягала в тому, що твердження про щось, що воно є або червоним, 

або не є червоним, буде хибним. Лише незнання щодо того, який з диз’юнктів є 

істинним, не впливатиме на істинність самої диз’юнкції. Інший приклад – “се-

кунда”, що є тим словом, яке в природничих науках намагаються зробити яко-

мога точнішим, однак, на думку Рассела, без цілковитого успіху. У часи, коли 

писав Рассел, секунду визначали по відношенню до обертання Земної кулі. Ра-

ссел вказує, однак, що оскільки Земля є твердим тілом та різні частини земної 

поверхні обертаються з різною періодичністю, тому таке визначення не зможе 

встановити єдиний точний проміжок часу. Навіть власні імена є неясними. На-

приклад, ім’я “Ebenezer Wilkes Smith” може бути застосованим лише до однієї 

особи («Я одного разу знав чоловіка, що звався Ebenezer Wilkes Smith, і я від-

кидаю можливість того, що будь-хто інший колись мав таке саме ім’я» [188, 

с.63]), проте воно є неясним стосовно часових меж застосування, оскільки на-

родження та смерть не є абсолютно миттєвими. Слова, що мають найбільшу 

ймовірність уникнути неясності – це логічні сполучники, такі як “або” та “ні”. 

Намагаючись довести, що навіть вони не є досконало точними, Рассел зверта-

ється до слів “істинний” та  “хибний”. Рассел стверджує, що неясність суджень, 

до яких вони застосовуються призводить до відповідної неясності в самих сло-

вах “істинний” та  “хибний”. Наприклад, якщо твердження “Це – людина” є не-



127 
 

ясним, то твердження “Твердження ‘Це – людина’ є істинним” також є неяс-

ним. Таким чином, оскільки значення логічних сполучників визначається в те-

рмінах істини та хиби, то неясність предикатів “є істинним” та “є хибним” ура-

жає неясністю також логічні сполучники. Отже. Усі слова є неясними. Тому Ра-

ссел робить висновок, що вся мова є неясною50. 

(3) Існує неясність вищого порядку. Згідно з Расселом, неясне слово має 

область визначеного застосування (definite application), область визначеного не-

застосування (definite non-application) та тіньову область (punumbra, букв. пів-

тінь), до якої воно ані визначено застосовується, ані визначено не застосовуєть-

ся. Далі він стверджує, що перехід до цієї тіньової області є також “непоміт-

ним”, оскільки вона теж немає чітких меж. Отже, Рассел визнає, що поняття 

визначеного застосування, за допомогою якого він характеризував неясність, 

саме є неясним. Маємо справ з неясністю другого порядку: існують спірні ви-

падки застосування предикату “червоний”, однак існує також “півтінь” на межі 

між визначеним випадком застосування предикату, наприклад, “червоний”, та 

його спірним випадком, та на межі між спірним випадком і визначеним випад-

ком застосування предикату “не-червоний”. Рассел вказує, що неясність друго-

го порядку стоїть на перешкоді спроби досягнення точності шляхом обумов-

лення того, що слова не треба застосовувати щодо їх області спірних випадків. 

(4) Неясність робить недійсною (invalidate) класичну логіку. Рассел запе-

речує правильність закону виключеного третього у застосуванні до неясних 

мов. Якщо, скажімо, Петро належить до області спірних випадків предикату 

“лисий”, то  висловлювання “Петро є лисим або Петро не є лисим” не буде іс-

тинним. Рассел використовує недієвість закону виключеного третього як діаг-

ноз парадоксу “Купа”, а саме: коли чоловік облисів, «мала би бути така одна 

волосина, випадіння якої  перетворила його на лисого» [188, с.62]. На жаль, Ра-

ссел детально не зупиняється на тому, як соритичні міркування пов’язані із за-

стосовністю закону виключеного третього. Можливо Рассел мав на увазі, що 
                                                           
50 Це була найбільш контроверсійна теза Б. Рассела. Щодо обговорення цієї тези зокрема та 

інших аспектів расселового опису неясності загалом див. [64; 80; 101; 142; 186; 194]. 
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парадокс сориту та недієвість закону виключеного третього мають спільну при-

чину: існування спірних випадків застосування. У будь-якому випадку, він не 

стверджує, що закон виключеного третього – це єдиний закон, що робиться не-

дійсним явищем неясності. Радше він притримувався більш загальної позиції, 

згідно з якою «вся традиційна логіка зазвичай припускає застосування точних 

термінів» [188, с.65]. Тому у відповідь на неясність Рассел не шукає якоїсь не-

традиційної логічної системи, краще пристосованої до явища неясності, оскіль-

ки він вважав, що жодна логічна система, гідна цієї назви, не є достатньо надій-

ною, коли вона застосовується до неясних символів. Радше Рассел намагався 

показати, що логіку можна використовувати, незважаючи неможливість її за-

стосувати до природних мов. 

(5) Неясність не є загальністю. Рассел на початку статті чітко відокрем-

лює неясність від загальності (generality): «Висловлювання, яке містить загаль-

не поняття – наприклад “Це − людина” (This is a man) −  буде верифіковане 

множиною різних фактів, таких як “Це” є Браун, Джонс, Робінсон. Однак, якби 

“людина” була точним поняттям, тоді множина фактів, що могла б верифікува-

ти “Це − людина” була б чітко визначеною» [188, с.65]. Тобто, хоча висловлю-

вання “Це − людина” насправді є неясним, воно може бути одночасно загаль-

ним і точним, оскільки немає жодної суперечності в припущенні, що множина 

фактів, що може підтвердити його, є чітко визначеною, однак містить більше 

ніж один член. Отже, із загальності поняття не слідує його неясність. 

На жаль Рассел майже відразу відмовляється від свого розрізнення. А са-

ме: декількома сторінками пізніше він пояснює, що «переконання є точним 

(precise), коли лише один факт може верифікувати його» [188, с.68]. Однак з 

визначення загальності слідує, що переконання є загальним, коли не лише один 

факт може верифікувати його. Отже, загальність є протилежністю точності. 

Однак Рассел тлумачить неясність як протилежність точності. Він, таким чи-

ном, знов сплутує загальність та неясність. 
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(6) Точність (accuracy) – це ізоморфізм. Рассел для позначення точності 

використовує два терміни “accuracy” та “precision”, значення яких він розріз-

нює. Протилежністю неясності є precision. Однак щоб краще зрозуміти, що Ра-

ссел має на увазі під точністю-як-precision (далі, умовно, прецизність або пре-

цизний), необхідно спершу розглянути його характеристику точності-як-

accuracy (далі просто точність або точний). Варто окремо відзначити, що Рассел 

прагне надати такого визначення неясності, що може бути застосоване не лише 

до мови, але також до відображення будь-якого роду. Для нього, наприклад, 

мапи та фотографії виявляють основні риси відображень краще ніж слова. 

Рассел визначає точні відображення як ізоморфізм, тобто система, що ре-

презентує, повинна мати таку саму структуру як система, що репрезентується. 

Точне відображення віддзеркалює форму, а не структуру. Поняття ізоморфізму 

запозичене з математики. Нехай система, що репрезентує, є множиною предме-

тів X, разом із різноманітними відношеннями R1,…,Rn, у які можуть вступати 

члени цієї множини; і нехай система, що репрезентується, є множиною предме-

тів Y, разом із різноманітними відношеннями S1,…, Sm, у які можуть вступати 

члени цієї множини. Згідно з описом Рассела, система X та R1,…,Rn є точним 

відображенням системи Y та S1,…, Sm тоді і тільки тоді, коли між ними існує ві-

дношення відповідності, що задовольняє такі вимоги: 

(i) Кожен член множини X відповідає (corresponds) лише одному члену 

множини Y, кожне відношення Ri відповідає лише одному відношен-

ню Sj. 

(ii) Кожен член множини X відповідає принаймні одному предмету, ко-

жне відношення Ri відповідає принаймні одному відношенню. 

(iii) Кожному члену множини Y відповідає принаймні однин предмет, 

кожному відношенню Sj відповідає принаймні одне відношення. 

(iv) Кожен член множини X відповідає щонайбільше одному предмету, 

кожне відношення Ri відповідає щонайбільше одному відношенню. 

(v) Кожному члену множини Y відповідає щонайбільше однин предмет, 

кожному відношенню Sj відповідає щонайбільше одне відношення. 
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(vi) Якщо відношення Ri відповідає відношенню Sj і члени x1,…,xk мно-

жини X відповідають членам y1,…,yk множини Y, то Ri співвідносить 

x1,… ,xk (в такому, а не іншому порядку) тоді і тільки тоді, коли Sj 

співвідносить y1,…,yk (в такому, а не іншому порядку). 

У перших п’яти вимогах стверджується, що мова йде про те, що Рассел 

називає one-one correlation між членами системи, в останній – про збереження 

відношень між ними. Разом вони вказують, що співвідношення є ізоморфізмом 

між цими системами. 

Расселів опис точності можна реконструювати таким чином: 

(a) Якщо відношення є відношенням відображення і маємо ізоморфізм, то 

відображення буде точним. 

(b) Якщо відношення є відношенням відображення і не маємо ізоморфізму, 

то відображення буде неточним (inaccurate). 

(c) Якщо відношення не є відношенням відображення, то воно не є ані точ-

ним, ані неточним. 

(d) Одна система точно відображає іншу тоді і тільки тоді, коли вона має 

точне відношення до іншої. 

(e) Одна система неточно відображає іншу тоді і тільки тоді, коли вона має 

неточне відношення до іншої. 

(7) Прецизність (precision) – це one-one correlation. Згідно з Расселом, пе-

реконання «є точним, коли воно одночасно є прецизним та істинним» [168, 

с.68]. Отже, якщо віднайдемо у визначенні точності вимогу, яка б узагальнюва-

ла поняття істинності, то її усунення дасть визначення прецизності. Рассел це 

робить, стверджуючи, що «відображення є неясним, коли відношення між сис-

темою, що репрезентує, та системою, що репрезентується, є не one-one співвід-

ношенням, а one-many» [188, с.66]. Наприклад, одна крапка на мапі відображає 

багато крапок на поверхні землі. Вимоги (i)-(v) достатніми, щоб зробити із 

співвідношення відношення one-one correlation. Вимогу (vi) можна тлумачити 

як спрощену версію кореспондентної теорії істини, а саме: якщо відношення Ri 

відповідає відношенню Sj і члени x1,…,xk множини X відповідають членам 
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y1,…,yk множини Y, то можна сказати, що є істинним, що Ri співвідносить x1,… 

,xk (в такому, а не іншому порядку) тоді і тільки тоді, коли Sj співвідносить 

y1,…,yk (в такому, а не іншому порядку). 

Таким чином, расселів опис прецизності та неясності можна реконструю-

вати паралельно до його опису точності та неточності: 

(a) Якщо відношення є відношенням відображення і маємо one-one correla-

tion, то відображення буде прецизним. 

(b) Якщо відношення є відношенням відображення і не маємо one-one cor-

relation, то відображення буде неясним. 

(c) Якщо відношення не є відношенням відображення, то воно не є ані пре-

цизним, ані неясним. 

(d) Одна система прецизно відображає іншу тоді і тільки тоді, коли вона 

має прецизне відношення до іншої. 

(e) Одна система неясно відображає іншу тоді і тільки тоді, коли вона має 

неясне відношення до іншої. 

(8) Значення є окремим випадком відображення. Рассел розглядає значен-

ня як відношення відображення в мові. Відповідно, «в точній мові, значення 

буде one-one relation; жодне слово не матиме двох значень і жодні два слова не 

матимуть одного і того самого значення» [188, с.66]. Таким чином двозначність 

(порушення вимоги (iv)) та синонімія (порушення вимоги (v)) тлумачяться як 

перешкода для точності та прецизності. Синонімії «легко уникнути», проте 

двозначність є всеохопною: «той факт, що значення є one-one relation є безпо-

середнім свідченням того, що вся мова є більш або менш неясною» [188, с.67]. 

(Двозначність та неясність очевидно є різними явищами, однак, Рассел у дета-

лях не обговорює їхньої відмінності). 

(9) Точність зменшує ймовірність. Точні наукові твердження є більш ін-

формативними в порівняні з неясними твердженнями здорового глузду. Тому є 

більш ймовірною вірогідність того, що вони є хибними. Однак їхня корисність 

є більшою. Прикладом такого протиставлення, можуть слугувати (неясне) твер-
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дження про те, що чоловік є високим, та (точне) твердження про те, що чоловік 

має зріст від 180 до 185 сантиметрів. 

(10) Неясність є природним явищем. Хоча Рассел обмежує неясність ли-

ше відображенням, він розглядає її як природне явище, оскільки він розглядає 

відображення як природне явище. Неясність Рассел вважає наслідком “фізично-

го закону” про те, що «зовнішній вигляд (appearance) предмета в різних місцях 

стає все менш диференційованим, чим далі ми відходимо від самого предмета» 

[188, с.68]. Інакше кажучи, зовнішній вигляд предмета або його чуттєве сприй-

няття є його фізичною дією на органи чуття людини. При поширенні цієї дії на-

зовні, відбувається втрата інформації: зовнішній вигляд предметів, які з близь-

кої відстані відрізняються, з великої відстані може давати однакове чуттєве 

сприйняття. Тому чуттєве сприйняття на великій відстані є неясним у порів-

нянні до відображення зовнішнього вигляду предметів з близької відстані. Тоб-

то Рассел тлумачить відчуття (sensations) як відображення стимулів. Відчуття, 

що викликані різними стимулами, можуть бути однаковими або, принаймні, 

нерозрізнюваними. Рассел вважає цю рису фізіології людини відповідальною за 

неможливість елімінувати неясність нашого знання, разом з неясністю вищого 

порядку. 

3) Чарльз Сандерс Пірс (1839-1914) 

Явище неясності ставить під загрозу класичну логіку та семантику. Загро-

за є настільки серйозною, що засновники сучасної (класичної) логіки, Ґ. Фреґе 

та Б. Рассел, намагалися ізолювати міркування, що містять неясні терміни, від 

міркувань з точними термінами. Така настанова щодо неясності фактично озна-

чає заборону міркувань з неясними термінами та, власне, будь-яких міркувань, 

в яких застосовується природна мова. Для деяких представників аналітичної 

філософії, після Ґ. Фреґе та Б. Рассела (див. наприклад [234, с.325-326]), неяс-

ність і далі становить, використовуючи формулювання Дамміта, «абсолютний 

[unmitigated] дефект природної мови» [91, с.316]. Представники цього напрямку 

досліджень явища неясності можуть, наприклад, стверджувати позірність існу-
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вання неясності в природних мовах, або закликати до реформи мови або до ви-

користання штучно побудованої мови, у якій відсутні вади природної мови і яка 

має застосовуватися у випадках, коли мова йде про істинність висловлювань. 

Натомість аналітичні філософи, які заперечують те, що неясність є лише ви-

явом недосконалості мови, закликали до перегляду логіки (в застосуванні до 

неясних виразів). Вони намагаються віднайти таку дедуктивну систему, яка б 

узагальнювала також міркування, що містять неясні предикати. Подібна логічна 

система має показати, по-перше, які міркування, що містять неясні предикати, є 

правильними, та, по-друге, які логічні властивості відрізняють їх від міркувань 

з точними термінами. Цей напрямок прагне віднайти (формальну) логіку неяс-

ності. Саме віднаходження такої логіки може переконати, що неясність наспра-

вді не є лише дефектом мови.  

Більшість сучасних теоретиків не приймають настанови Ґ. Фреґе та Б. Ра-

ссела. Одним з перших, хто запропонував такий напрямок дослідження явища 

неясності, був засновник прагматизму, Чарльз Сандерс Пірс. Показовим є твер-

дження Пірса, яке віднаходимо в статті «Issues of pragmaticism» (1905), про те, 

що «самі логіки є відповідальними за те, що неясність проходить поза увагою, 

оскільки вони навіть не аналізують її» [172, с.350]. Пірс заперечував, що неяс-

ність є “дефектом мислення або знання”, та не лише не забороняв міркувань, 

що містять неясні терміни, а, навпаки, стверджував, що «[від неясності] немож-

ливо позбутися в світі логіки так само, як від тертя в механіці» [170, с. 512]. Бі-

льше того, не лише “повністю визначений знак” є неможливий, але надмірна 

точність, як і надмірна неясність, може бути перешкодою в пошуку істини. Од-

нак, хоча Пірс і стверджував, що він «розробив логіку неясності з достатньою 

повнотою» [170, с. 506], логічна система, що була ним побудована в збереже-

них текстах та рукописах, не відображає цього. Для сучасних дослідників за-

лишається загадкою, чи рукопис в якому описана логіка неясності був втраче-
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ний, чи для тлумачення твердження Пірса необхідна нова інтерпретація збере-

жених джерел51. 

У контексті історії досліджень явища неясності важливими є два аспекти 

філософії Пірса, а саме: (1) оцінка неясності як позитивної (для науки) риси 

природної мови, та (2) відокремлення неясності, що пов’язана з існування спір-

них випадків, від інших видів невизначеності, з якими асоціюється слово “нея-

сний” у буденній мові. 

(1) Неясність та наука 

Чому Пірс вважав, що неясність має свої переваги? На думку Пірса, наука 

потребує неясних предикатів. Щоб зрозуміти хід його думок, необхідно зверну-

тися до його філософії науки. Пірс загалом дотримувався гіпотетико-

дедуктивного опису росту наукового пізнання. Крім того він визнавав реалізм у 

науці, одним з проявів чого було переконання, що хибна теорія врешті-решт 

буде експериментально спростована, тоді як лише істина теорія може витрима-

ти перевірку часом. Гіпотези, при формулюванні для їх подальшої перевірки, 

спочатку висуваються як приблизно істинні: хоча ad hoc пристосування теорій 

для уникнення емпіричної фальсифікації не схвалюються в науковій практиці, 

зазвичай припускається, що більш точна гіпотеза, що ґрунтується на запропо-

нованій на початку дослідження неясній гіпотезі, виявиться істинною. Науковці 

сподіваються, що консенсус буде досягнуто за деякого уточнення початкової 

(неясної) гіпотези. Спростування чергового формулювання гіпотези означає не 

спростування первинної неясної гіпотези: спростовується лише одне формулю-

вання та вимагається подальший пошук нового, кращого, формулювання гіпо-

тези. Таким чином, коли попередня (орієнтовна) гіпотеза тільки-но висувається 

на початку дослідження, передбачається, що її точна інтерпретація є недовиз-

наченою, тобто передбачається, що існує така інтерпретація первинної гіпотези, 

що врешті-решт виявиться істинною, проте потребуються подальші досліджен-

ня, щоб встановити, як саме потрібно тлумачити гіпотезу. 

                                                           
51 Щодо різних інтерпретацій пірсової теорії неясності див. [42, c. 196-197; 68; 114, c.109-112; 

119, c.135-158; 159; 231, c.46-52]. 
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 Пірсова теорія пізнання також потребує неясності. У філософії Пірса пе-

вності здорового глузду можуть відігравати роль в обґрунтуванні пізнання, а 

саме: вимога обґрунтування може бути призупинена щодо деяких тверджень, 

які функціонують як підґрунтя істинності і які приймаються як такі, що не пот-

ребують подальшого обґрунтування. Вони розглядаються як сама істина: «якщо 

ти абсолютно не можеш сумніватися у висловлюванні… є очевидним, що не 

потребується бажати чогось більшого» [171, c.488]. Хоча ці висловлювання є 

насправді “фалібільними (fallible)”, вони є “акритичними (acritical)”. Акритичні 

переконання – це такі переконання, щодо яких ми є певними, проте які не є ре-

зультатом розмірковувань та які не можуть підлягати критичному контролю. 

Ми не знаємо, чому ми віримо в них, проте ми не можемо собі уявити ситуацію, 

в якій ми б сумнівалися в них. Вони відіграють основоположну роль у наших 

практиках дослідження та обґрунтуванням. Коли Пірс обговорює те, як фалібі-

лізм може допускати існування таких певностей, він вказує, що «бути певним є 

просто; необхідно лише бути достатньо неясним» [169, c.237]. Пірс навіть стве-

рджував, що може навести апріорний доказ того, що «справді безсумнівні пере-

конання є особливо неясними» [170, c.507]: якщо переконання сформульоване 

точно, «завжди існуватимуть відповідні міркування, разом з уявними експери-

ментами, що зможуть викликати сумнів щодо нього» [170, c.507], а якщо мо-

жемо вказати на практичні наслідки, що можуть ставити під сумнів переконан-

ня, мусимо визнати можливість того, що це переконання є хибним. Тому, на-

приклад, за умови, що ми точно не вказуємо що саме горить у вогні та за яких 

обставин, мало що може фальсифікувати таке “неясне” твердження здорового 

глузду як те, що речі горять у вогні (пор. [170, c.498]). 

Пірс наводить також інші аргументи на користь необхідності неясності. 

Пірс вважав, що судження сприйняття завжди є неясними. На думку Пірса, від 

спостережувальних предикатів точність не вимагається. Він вказує також на 

неуникність неясності, посилаючись на семантику сингулярних термінів (див. 

[170, c.447]). У будь-якому випадку, на думку Пірса, у науковій практиці краще 

послуговуватися неясними предикатами ніж точними. Ця думка Пірса не супе-
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речить тезі про те, що в науці необхідно прагнути досягти якомога більшої точ-

ності та що одним із завдань науки має бути поступове усунення неясності в 

теоріях. І Пірс, і Фреґе погоджуються в тому, що будь-яке успішне наукове до-

слідження є рухом від невизначеного (неясного) до визначеного (точного). Від-

мінність між ними полягає в тому, що для Фреґе, неясність необхідно усунути 

ще до початку дослідження, а для Пірса, неясність можна усунути лише напри-

кінці дослідження. На думку Фреґе, міркування не можуть бути надійними до 

тих пір, поки не має точної мови. На думку Пірса, мова завжди є неясною. Нея-

сність є шкідливою лише до тих пір, поки питання є занадто нечітко сформу-

льованими, для того щоб на них можна було знайти правильну відповідь. У 

цьому випадку треба намагатися робити більш ясним питання, аж поки на нього 

не стане можливим відповісти. Більше того, зайва точність може навіть стояти 

на перешкоді, оскільки  непотрібні деталі можуть захаращувати наукові теорії, 

роблячи їх негнучкими та нездатними адаптуватися до нової інформації. Якщо 

наукове дослідження триває достатньо довго, можливо деякі питання стануть 

настільки ясними, що на них можна буде дати чітку відповідь. Проте неможли-

во, щоб усі питання були ясними. 

(2) Неясність та інші види невизначеності 

Аналіз праць Пірса показує, що в період від 1890-го до 1903-го року Пірс 

чітко та послідовно відмежував неясність, що пов’язана з існування спірних ви-

падків, від інших видів невизначеності, з якими асоціюється слово “неясний” у 

буденній мові (зокрема, (а) загальності, (б) неясності як неспецифічності та (в) 

неясності як неінформативності). 

(а) Неясність та загальність 

Подібно до Рассела, Пірс вважав, що неясність та загальність є двома ви-

дами невизначеності, та наголошував на необхідності робити  розрізнення між 

ними: «… обов’язково треба уникати будь-якої плутанини між тим, що є зага-

льним, та тим, що є неясним;  може здаватися майже неможливим сплутати ці 

два поняття, що насправді так далеко стоять одне від одного як два полюси; 

проте ми постійно це робимо» [170, c.505]. Однак, на відміну від Рассела, Пірс 
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запропонував різні методи для послідовного розмежування між цими двома ви-

дами невизначеності. Наприклад, один з них пов'язаний з (прото)теоретико-

ігровою інтерпретацією логічних операторів та приписуванням різних ролей 

учасникам (мовної) гри (див. [118, с.624-628]). За цієї інтерпретації, Пірс при-

писував мовцю право визначати неясний термін (або обирати приклад підста-

новки до квантора існування висловлювання), для слухача – право ілюструвати 

прикладом (instantiate) загальний термін (або обирати приклад підстановки до 

квантора спільності висловлювання). Таким чином, розрізнення між неясністю 

та загальністю є питанням розмежування різних ролей при уточненні термінів. 

Коли промовлено неясний термін, мовець бере на себе відповідальність за по-

дальше уточнення терміна, тоді як коли промовлено загальний термін, слухач 

бере на себе відповідальність за подальше уточнення терміна. Наприклад, якщо 

Іван каже “Петро є високим”, Іван залишає собі право подальшого уточнення в 

якому саме сенсі необхідно розуміти слово “високий”.  

Інший спосіб розрізнення між неясністю та загальністю пов'язаний із за-

стосовністю логічних законів до висловлювань, що містять неясні та загальні 

(та сингулярні) терміни, а саме: Пірс стверджував, що загальним є те, до чого не 

можна застосувати принцип виключеного третього, неясним є те, до чого не 

можна застосувати принцип несуперечливості, а сингулярним є те, до чого не 

можна застосувати ані принцип виключеного третього, ані принцип несупереч-

ності (див. [170, c.448]). У сучасних дослідників ця теза викликає дискусії, 

оскільки її можна тлумачити по-різному (див. [42, c. 199-200; 114, c.109-112; 

159; 231, c.54]). У контексті історії неясності вважливим є те, що пірсове роз-

межування між неясністю та загальністю узгоджується з расселовим формулю-

ванням, проте Пірс далі прояснював це розрізнення, стверджуючи, що закон 

несуперечливості (в пірсовому розумінні) не застосовується, якщо висловлю-

вання є неясним, а закон виключеного третього (в пірсовому розумінні) не за-

стосовується, якщо висловлювання є загальним, та що різні ролі приписуються 

мовцю та слухачу, коли висловлювання є неясним або загальним. 
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(б) Неясність та неспецифічність 

Те, що Пірс відмежовував неясність від загальності, ще не є достатнім для 

того, щоб стверджувати, що Пірс відрізняв неясність у сучасному розумінні від 

інших понять, що пов’язані з ужитком слова “неясний”. Іноді стверджується, 

що Пірс не розрізняв неясності та неспецифічності, та що це ставить під сумнів 

його вклад в історію неясності: «види уточнення, про які йде мова [у теорії Пір-

са], є занадто несумірними… дослідження [явища неясності] не може бути про-

довжене, поки неясність не буде відмежована від неспецифічності» [231, c.52]. 

Основна постать, з якою пов’язують провадження концептуального розрізнення 

між цими двома поняттями, вважається Рассел: розрізнення рівнозначне 

пов’язанню неясності виключно з сутнісною сумнівністю (“essential doubtful-

ness” у формулюванні Рассела) щодо того, застосовується термін чи ні щодо 

спірного випадку (див. [231, c.52-55]). 

Проте, як показує наступна цитата, поняття спірного випадку було відоме 

Пірсу. Пірс розрізняв неясність та неспецифічність, посилаючись на спірні ви-

падки для ілюстрації розмежування: 

 «Я почну з пояснення різниці між неясним та точним [precise], та 

між певним [definite] та непевним [indefinite]… наприклад, якщо я 

скажу “Один мій приятель має щонайбільше сто двадцять три воло-

сини на голові”, завжди буде чимало такого, що я ані стверджую, ані 

заперечую. Я нічого не хочу сказати, наприклад, про колір його во-

лосся. Це залишається невизначеним. Я ствердно нічого кажу ані про 

те, що він має більше ніж сто волосин… Проте моє твердження спра-

ведливо може бути назване точним, оскільки воно не залишає сумні-

ву щодо того, що я мав на увазі, коли робив його стосовно особи, про 

яку йде мова. Якби я сказав, що його волосся є червоним (рудим), це 

не було б точним, а було б трохи неясним, оскільки існують такі від-

тінки між русим та рудим, які я можу одного дня назвати рудим, а 

іншого русим» (цитується за [42, c.202]). 

 У цьому фрагменті Пірс розрізняє недовизначеність (неспецифічність) 

предикації “має щонайбільше сто двадцять три волосини на голові” та неяс-
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ність предикації “є рудий”. Перший предикат має чітко визначену екстенсію, 

навіть якщо він не вказує на точну кількість волосин. Натомість предикат “є 

рудий” залишає сумнів щодо того, що мається на увазі, оскільки існують спір-

ні випадки між рудим та русим. 

(в) Неясність та неінформативність 

Місце Б. Рассела в історії досліджень неясності полягає не лише в розме-

жуванні неясності та загальності, неясності та неспецифічності (за допомогою 

поняття спірного випадку), але й у тому, що Б. Рассел відзначав, що термін є 

неясним, не лише тому, що він має спірні випадки застосування, але й тому, що 

сама область спірних випадків є “сутнісно сумнівною”. Це розрізнення є важ-

ливим, тому що існує тенденція до сплутування неясності та семантичної непо-

вноти (як це робив, наприклад, Ґ. Фреґе) або суб’єктивної непевності щодо за-

стосування терміна. Сучасне поняття неясності містить у собі більше ніж лише 

наявність спірних випадків застосування та суб’єктивну непевність. Неясність 

не є таким типом невизначеності, що може бути усунений шляхом збільшення 

інформації про наміри мовця. Рисою, що відрізняє неясність від типу невизна-

ченості, відомого під назвою “неінформативність”, є те, що екстенсія неясних 

виразів є об’єктивно невизначеною. Неясність відрізняється від неінформатив-

ності тим, що неінформативність є суб’єктивною невизначеністю, яка можу бу-

ти усунена при збільшені інформації про світ або свідомість мовця (див. [201, 

21-24]).  

Проте, як показує словникова стаття під заголовком «Vagueness (in logic)» 

до відомого американського філософського словника «Dictionary of philosophy 

and psychology» (1901-1905), Пірс, ще раніше Рассела, відокремлював той тип 

неясності, що пов'язаний зі “сутнісною невизначеністю”:   

«Висловлювання є неясним, коли є такі стани речей, стосовно яких, 

якби б про це обмірковував мовець, є сутнісно непевним  [intrinsically 

uncertain], чи можна їх розглядати як такі, що належать або не нале-

жать до висловлювання. Під сутнісно непевним ми розуміємо не не-

певність як наслідок незнання слухача, а як наслідок невизначеності 
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мовних звичок мовця: одного дня він може розглядати висловлюван-

ня як таке, що виключає цей стан справ, іншого дня – як таке, що йо-

го допускає. Однак це потрібно розуміти у зв’язку з тим, що може бу-

ти виснувано з досконалого знання про стан його свідомості; саме 

тому, що такі питання ніколи не виникали (або виникали не часто), 

його мовні звички залишаються невизначеними» [168]. 

У цьому визначені вказується, що неясність пов’язана з сутнісною непев-

ністю, що не є еквівалентною незнанню мовця або слухача. Отже, хоча Пірс 

використовував терміни “неясність” та “неясний” для класифікації різних типів 

невизначеності, він також так визначав ці терміни, щоб залучати ті поняття, що 

пов’язані з об’єктивною непевністю. Жодним чином, тип невизначеності, що 

мав на увазі Пірс, не можна тлумачити як суб’єктивний, оскільки він пише, що 

якби слухач мав досконале знання про те, що можна виснувати зі стану свідо-

мості мовця, неясністю однаково залишиться. 

Таким чином, Пірс був одним з перших, хто аналізував одну з форм неяс-

ності – неясності, що пов’язана з існуванням спірних випадків. Проте Пірс ні-

коли не намагався обмежити використання терміна “неясний” виключно цим 

видом неясності: його настановою ніколи не була вимога обмежувати значення 

часто вживаних слів лише до філософського або технічного слововжитку. При-

таманним для Пірса, у його аналізі терміна “неясний”, було те, що Пірс вбачав 

у неясності спірних випадків один з можливих значень терміна “неясний” та що 

він мав концептуальний та логічний інструментарій для відмежування її від су-

міжних форм невизначеності (загальності, неспецифічності, неінформативності, 

семантичної неповноти тощо). Отже, саме Ч.С. Пірс, а не Б. Рассел, був пер-

шим, хто визначив неясність у сучасному розумінні цього терміна, що, власне, і 

є предметом досліджень у сучасній філософії мови, логіці, метафізиці. Однак 

пірсове обговорення неясності не було головною темою жодної з його опублі-

кованих праць. За виключенням славнозвісної словникової статті, зауваги Пірса 

щодо неясності розкидані по різних працях, у центрі уваги яких стоять інші 
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проблеми52. Тому, на відміну від Б. Рассела, чия стаття 1923 року була названа 

просто «Vagueness», та на якій була зосереджена дискусія щодо неясності в 30-

х та 40-х років, пірсовий аналіз неясності ніколи не стояв у центрі уваги дослід-

ників неясності, і, отже, часто ігнорувався. 

     3.3. Сучасний стан досліджень явища неясності 

Точкою відліку для сучасних досліджень явища неясності є стаття Б. Ра-

ссела «Vagueness» (1923). Ця стаття піднімала багато питань, які стали центра-

льними для подальших дебатів щодо парадоксу “Купа” та проблеми неясності в 

аналітичній філософії. Однак, вплив цієї статті був сповільнений та виявився не 

одразу: у проміжку між виходом статті Б. Рассела та публікацією статті Макса 

Блека «Vagueness: an exercise in logical analysis» (1937) не було опубліковано 

жодного важливого дослідження явища неясності53. Стаття М. Блека викликала 

декілька відповідей (зокрема, стаття-відповідь Карла Гемпеля «Vagueness and 

logic» (1939)), і з тих пір явище неясності стає предметом жвавих дискусій в 

аналітичній філософії. Вірогідно, рік 1937 був більш придатний для досліджень 

явища неясності, ніж 1923 рік. Коли писав Б. Рассел, аналітична філософія ці-

кавилася мовою головно як науковим інструментом. Хоча дослідження того ча-

су охоплювали різноманітні ситуації мовного вжитку, від сповіщення про  спо-

стережені дані до формулювання математичних теорії про об’єкти, які немож-

ливо спостерігати, проте наукова спрямованість досліджень заохочувала філо-

софів до використання терміна “неясність” як загальної категорії, до якої, без 

подальшого дослідження, звалювали будь-яку перешкоду для досягненні ідеалу 

точності (метафорично можна сказати, що неясність була лише шумом, в якому 

необхідно розпізнати сигнал). У 1937 році філософи аналітичної традиції вже 

вважали буденну мову цікавою сомою по собі, а не лише як інструмент науко-

вого пізнання. Однією з центральних характеристик буденної мови є існування 

                                                           
52 Власне, визначення неясності в «Dictionary of philosophy and psychology» мали найбільший 

вплив на дослідження неясності. Згадки нього знаходимо в [64; 72; 117; 135; 188; 231]. 
53 Більшість досліджень, що були опубліковані до 1960-х рр., варті лише історіографічної 

згадки. Такі розвідки, як [47; 62; 72; 81] – нічого нового не привнесли в дослідження неясно-

сті та практично не згадуються сучасними дослідниками . 
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в ній різноманітних варіантів, що неможливо взаємно редукувати. Асиміляція 

одного варіанта використання мови до іншого (наприклад, до мови науки) кон-

статувалась як джерело філософських проблем. Мова науки втрачає свій приві-

лейований статус. Для більшості інших мовних ситуацій ідеал точності здається 

нерелевантним, ба навіть шкідливим, адже неясність є передумовою гнучкості 

буденної мови. Ці нові ідеї у філософії мови конверґують з прагматичною іде-

єю, що забагато точності є шкідливим для наукової мови, оскільки це обмежує 

здатність до пристосування до нових даних. 

Отже, може здаватися, що дорога була очищена для дослідження неясно-

сті як позитивної риси мови. Проте дослідження буденної мови дало не лише 

новий предмет, але й новий метод. Філософське дослідження в будь-якій царині 

філософського аналізу полягали в детальному описі буденного слововжитку в 

цій царині. Таким чином, явище неясності досліджувалося не шляхом побудови 

теорій про це явище, а шляхом опису буденного слововжитку виразів “неяс-

ність”, “неясний” та інших суміжних слів. За типовий приклад такого підходу 

може правити Джон Остин (1911-1960). Дж. Остин обговорює неясність у серії 

лекцій, що були прочитані від 1947 до 1958 року та опубліковані окремою кни-

гою в 1962 році під заголовком «Sense and Sensibilia». У цих лекціях Дж. Остин 

критикує феноменалізм Альфреда Аєра (1910-1989). А. Аєр стверджував, що 

значення речень, що стосуються чуттєвих даних (sense datum), є точно визначе-

ними, тоді як значення речень, що стосуються матеріальних предметів, – ні. Дж. 

Остин вважав, що А. Аєр помиляється, стверджуючи, що речення самі по собі є 

з необхідністю неясними або точними. Згідно з Дж. Остином, «немає жодних 

причин стверджувати, що вирази, які стосуються “матеріальних речей” є (як 

такі, внутрішньо) неясними; та немає жодних причин припускати, що вирази, 

які стосуються “чуттєвих даних” є (як такі, з необхідністю) точними» [52, 

с.131]. Для підтвердження своєї тези Дж. Остин описує те, як використовується 

слово “неясний” у буденному слововжитку та як використовуються і протиста-

вляються протилежні до неясності слова: “exactly”, “precisely” та “accurately” 

(наприклад, «якщо я міряю лінійкою банан, я можу встановити, що банан є то-
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чно [precisely] 5 5/8 дюймів завдовжки; якщо я міряю мою лінійку бананами, я 

можу встановити, що лінійка є точно [exactly] шість бананів завдовжки, хоча я й 

не можу стверджувати про значну точність [precision] мого методу вимірюван-

ня» [52, с.125]). Аналіз Дж. Остина показує різноманітність властивостей мови, 

що можуть позначатися словом “неясність” у різних контекстах: приблизність 

(roughness), двозначність, неточність (imprecision та inaccuracy), брак деталей, 

загальність, неповнота. Як каже Дж. Остин, слово “неясний” саме є неясним 

(див. [52, с.125-126]). Його буденне значення є настільки розрізненим, що воно 

може бути предметом лише несистематичного дослідження.  

Як саме аналізом ужитку слова “неясний” Дж. Остин намагається спрос-

тувати феноменалізм А. Аєра є другорядним у контексті історії явища неяснос-

ті54. Важливим є інше: описати те, як уживається слово “неясний” – це не те са-

ме, що описати неясність неясного слова. Не є достатнім лише знати, що, на-

приклад, слово “купа” є неясним. У якому відношенні воно є неясним та до якої 

міри? Відповідь на ці питання також мусить бути частиною опису буденного 

слововжитку виразу “купа”. Можна очікувати, що відповідь на ці питання має 

бути дана в рамках єдиної теоретичної побудови, що уможливлювала б порів-

няння неясності одного слова з неясністю іншого. Така теоретична побудова 

має бути артикульована за допомогою усталеного термінологічного апарату, 

елементи якого матимуть тенденцію до розвитку більш точних та специфічних 

значень у порівняні з буденним, щоб таким чином відокремлювати різні аспек-

ти явища неясності. 

Одну з перших спроб сконструювати теоретичні рамки для систематич-

ного опису неясності в природних мовах здійснив М. Блек у статті «Vagueness: 

an exercise in logical analysis» [64]. Головною метою М. Блека було «уникнути 

повного знищення формальних наук, забезпечивши більш детально, ніж це бу-

ло зроблено раніше, аналіз та символізм для “неясності” та “відсутності точнос-

ті” в мові» [64, c.70]. Він стверджував, що «із забезпеченням адекватного сим-

волізму знімається потреба в розгляді неясності як дефекту мови» [64, c.70] і 

                                                           
54 Щодо обговорення неясності у працях Дж. Остина та його критики А. Аєра див. [143]. 
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хотів показати, що  «в той час як неясні символи відіграють таку роль у мові, 

яка не може бути відіграна так добре більш точними символами, перехід до 

більш високої точності завжди в принципі можна здійснити» [64, c.71]. За М. 

Блеком, неясна мова здатна призводить до складнощів лише тоді, коли в ній 

намагаються виразити різну міру застосовності виразів, експліцитно не зверта-

ючись до поняття ступеню застосовності. Для того, аби уникати цих складно-

щів, М. Блек пропонує “символізм”, в якому будуть експліцитно виражені сту-

пені застосовності предикатів. Для цього він уводить поняття “послідовності 

застосування (consistency of application)” L до x, де L є предикатом, а x є 

об’єктом, до якого застосовується предикат. Це поняття визначається як спів-

відношення кількості випадків, в яких предикат L оцінюється як такий, що за-

стосовується до x, до кількості випадків, в яких предикат L оцінюється як та-

кий, що не застосовується до x. Таким чином, М. Блек пропонує більш складну, 

порівняно з класичною, формальну систему, в якій відбувається заміна кожного 

наявного одномісного предикату L(x) на двомісний предикат L(x, C), чий дру-

гий аргумент вказує на послідовність застосування. 

Стандартизовані теоретичні рамки для опису неясності вже є початком 

теорії. Проте, загальновідомо, з якою підозрою ставився до філософських тео-

рій Дж. Остин або, наприклад, Людвіґ Вітґенштайн (1889-1951). Філософський 

клімат описуваного періоду стояв на перешкоді побудові (філософських) тео-

рій. Звісно не всі філософи підпадали впливу доби. Л. Вітґенштайн розглядав 

філософію як діяльність, радше ніж як сукупність доктрин та теорій. На думку 

Л. Вітґенштайна, ідея філософської теорії є ознакою непорозуміння (плутани-

ни). У той же час саму цю позицію можна вважати однією з його філософських 

теорій. Праці Л. Вітґенштайна завжди керувалися теоретичним інтересом. Це 

зокрема  стосується концепції про “родинну подібність” (“Familienähnlichkeit”), 

що є його конкретним вкладом у дослідження явища неясності55. Однак теорії 

                                                           
55 Родинна подібність сама по собі ще не становить неясності. Проте є очевидним, що для 

понять, які мають родинну подібність, можна легко знайти спірні випадки застосування. До 

них також можна побудувати сорит. Звісно, Л. Вітґенштайн мав на меті спростувати певну 

концепцію мови, а не вибудовати позитивну концепцію неясності. Однак, схожа концепція 
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не можуть розвиватися, коли вони залишаються прихованими. Крім того, теорії 

потребують проблем. Виключне зацікавлення буденним слововжитком є так 

само негативним для дослідження неясності, як і виключне зацікавлення мож-

ливим використання логічно досконалої мови, оскільки тоді дослідження неяс-

ності є позбавленим проблем. Нагальність вирішення проблеми неясності 

пов’язана з парадоксом “Купа”. Проте парадокс “Купа” не може виникнути в 

логічно досконалій мові, а коли він виникає в буденній мові його завжди можна 

уникнути. З практичних міркувань, заувага, що, мовляв, “необхідно десь прове-

сти лінію, не важливо де саме”, завжди є адекватною для більшості соритів. 

Лише тоді, коли стандарти формальної логіки застосовуються до буденної мо-

ви, потребується щось більше: чітка та загальна відповідь на питання “Які схе-

ми-міркувань є правильними в неясній мові?”, підтримана відповідною теорією 

значення для неясних мов. Слабкістю праць, присвячених явищу неясності, що 

були опубліковані в період від 1920-х до 1960-х років, є те, що вони не сприй-

мали всерйоз парадоксів сориту. Характерною рисою сучасних досліджень 

явища неясності, яка одночасно надає їм філософського значення та теоретич-

ної ваги, є потреба зрозуміти та вирішити парадокс “Купа”.  

До факторів, що сприяли зміні філософського клімату та формуванню су-

часної дослідницької програми, що зосереджена на явищі неясно на аналізі 

явища неясності та вирішенні парадоксу “Купа”, належать: 

 формування в 1960-х роках філософії мови як окремої дисципліни в 

рамках сучасної аналітичної філософії (на відміну від лінгвістичної 

філософії першої половини XX століття, що була методом (мето-

дом, згідно з яким усі філософські проблеми по суті є проблемами 

мови, а тому найкращий спосіб їх вирішення є аналіз значень відпо-

відних понять та висловлювань), філософія мови є предметом (тоб-

                                                                                                                                                                                                 

про “відкриту текстуру” (open texture) була розроблена під впливом ідей Л. Вітґенштайна 

(безпосередньо як відповідь на проблему неясності) іншим раннім теоретиком неясності, Ф. 

Вайсманом (щодо концепції про “родинну подібність” та концепцію про “відкриту текстуру” 

в контексті історії неясності в ранній аналітичній філософії див. [231, c.84-95]). 
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то зосереджується на мові та проблемі значення і референції самих 

по собі, без відносно до вирішення інших філософських проблем));  

 поява логічних підходів до семантики природних мов (однією з го-

ловних точок відліку в царині формальної семантики є граматика Р. 

Монтеґю (1970));  

 можна також говорити про побіжний вплив змін у сучасній лінгвіс-

тиці, що пов’язані з ім’ям Н. Хомського (зокрема його теорію про 

два рівні репрезентації: “глибину структуру” (генеративна грамати-

ка) та “поверхову структуру” (трансформативна граматика)). 

Формування сучасної дослідницької програми (1975-1990 рр.) 

Cплеск зацікавленості проблемою неясності припадає на 1970-ті роки, 

коли виникає цілий спектр різних теорій, що намагаються подолати складнощі, 

які виникають внаслідок неясності. Початком сучасної дослідницької програми 

можна вважати рік 1975. Визначальною подією для сучасних досліджень неяс-

ності була публікація спецвипуску журналу «Synthese», що був присвячений 

явищу неясності та парадоксу “Купа” (випуск 3-4 том 30 за 1975 рік). Показово, 

що три статті з цього номеру були пізніше передруковані в антології дослі-

джень явища неясності «Vagueness: a Reader» (1997) [217]. Одна з них, стаття 

М. Дамміта «Wang's paradox» [89], вважається тією працею, завдяки якій явище 

неясності по-справжньому входить до проблематики “мейнстріму” аналітичної 

філософії (спочатку – у Великій Британії, потім – у Сполучених Штатах). М. 

Дамміт вважав, що, оскільки неясність є суттєвою рисою мови та оскільки нея-

сні мови здаються такими, що керуються суперечливими (семантичними) пра-

вилами, природні мови є сутнісно суперечливими (inconsistent). Таким чином, 

М. Дамміт дотримувався нігілістичної концепції неясності. Натомість, в іншій 

статі цього журналу описана та обстоюється “над-оцінювальна” (supervalua-

tional) концепція неясності. «Vagueness, truth and logic» К. Файна [103] – це  

класична стаття (для щойно посталої дослідницької програми), що закладає ос-

нови однієї з найпопулярніших теорій неясності, теорії над-оцінювання. У цій 
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статті детально сформульована логіка та семантика неясних мов, що слугува-

тиме далі за зразок того, як необхідно будувати (формальну) теорію неясності. 

З середини 1970-х років, кількість публікацій, присвячених явищу неяс-

ності та парадоксу “Купа”, поступово зростає. Переважно це невеликі розріз-

ненні статті в різноманітних журналах (зі спеціальностей: логіка, філософія на-

уки, філософія мови). Спочатку дослідження зосереджені головно на логічних 

(семантичних) теоріях неясності, наприклад, на теорії над-оцінювання, багатоз-

начних теоріях. Наступний етап дослідження неясності розпочинається в 1990-

х роках, та пов'язаний з появою узагальнюючих опрацювань попередніх дослі-

джень явища неясності. 

Усталення сучасної дослідницької програми (1990-2000 рр.) 

Дослідження неясності набувають зрілості в 1990-х роках. Для 90-х хара-

ктерним є розвиток альтернативних теорій неясності (альтернативних до семан-

тичних, що вже тоді можна було називати стандартними теоріями), а саме: пра-

гматичної теорії неясності, що тлумачить неясність як прагматичне явище, і 

тому вбачає вирішення проблеми неясності в прагматиці, а не логіці; та епісте-

мічної теорії неясності, що зберігає класичну логіку, а неясність тлумачить як 

вид незнання (меж застосування виразів мови). Однією з перших праць, в якій 

розробляється прагматична теорія неясності, була книга Л. Бернс «Vagueness - 

An Investigation into Natural Languages and the Sorites Paradox» (1991) [74], що 

була також одним з перших монографічних досліджень неясності та парадоксу 

“Купа”. Найбільш детальне сучасне обґрунтування епістемічної теорії неяснос-

ті запропонував Т. Вільямсон. Монографія Т. Вільямсона «Vagueness» (1994) 

[231] – основоположна праця для досліджень явища неясності, перша узагаль-

нююча монографія (“сучасна класика”), в якій, з одного боку, аналізується істо-

рія сориту та концепцій неясності, від стоїків до Ґ. Фреґе, Б. Рассела, Ч.С. Пір-

са, М. Блека, К. Гемпеля, Л. Вітґенштайна, та, з іншого боку, досліджуються 

сучасні дискусії щодо неясності (після 1970-го року). Остаточне усталення до-

слідницької програми відбувається з виходом праці Р. Кіф «Theories of Vague-
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ness» (2000) [137], в якій узагальнюються всі теорії неясності, що існували на 

початок XXI століття. 

Показником усталеності дослідницької програми проблеми неясності є 

поява узагальнюючих монографій, поява статей «Неясність» та «Сорит» у до-

відковій літературі (у таких виданнях, як Companion to Metaphysics (1995), En-

cyclopedia of Philosophy (1996), Blackwell Companion to the Philosophy of 

Language (1997), Routledge Encyclopedia of Philosophy (1998)), проведення чис-

ленних конференцій, темою яких є явище неясності (однією з перших таких 

конференцій була Spindel Conference (1994)), публікація антології досліджень 

неясності «Vagueness: a Reader» (1997). Характерною ознакою набутої зрілості 

в дослідженнях є публікація в 2000 році огляду досліджень явища неясності 

попередніх двох десятиліть (Д. Гайд «Recent work on vagueness» [127]). 

Нинішній стан досліджень явища неясності (2000-2015) 

Як свідчить інший огляд праць, присвячених проблемі неясності, що був 

опублікований у журналі «Analysis» у 2011 році [96], явище неясності є однією 

з найбільш досліджуваних проблем у сучасній аналітичній філософії. Майже 

щорічно виходять монографії та збірки статей, цілком присвячених неясності: 

«Vagueness in the Law» (2000) [94], «Vagueness and Contradiction» (2001) [181], 

«Vagueness» (2002) [215], «Vagueness in Context» (2006) [195], «Vagueness, Logic 

and Ontology» (2008) [130] «Vagueness and Degrees of Truth» (2008) [201] «Cuts 

and Clouds: Vagueness, Its Nature and its Logic» (2010) [82], «Not Exactly: In 

Praise of Vagueness» (2010) [84], «Vagueness: a Guide» (2011) [216], «Vagueness 

and Language Use» (218) [198], «Vagueness in Communication» (2011) [219], 

«Vague Objects and Vague Identity: New Essays on Ontic Vagueness» (2014) [220]. 

Кількість публікацій у періодичній фаховій літературі є величезною. Майже 

кожен англомовний філософський журнал (як загально-аналітичної спрямова-

ності, так і, зокрема, ті, що спеціалізуються з логіки, філософії мови та філосо-

фії науки) щорічно публікує принаймні декілька статей про неясність або сорит. 

Іноді навіть виходять окремі спецвипуски (наприклад, «Studia Logica», випуск 3 
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том 90 за 2008 рік). Часто проходять конференції, колоквіуми, присвячені неяс-

ності. Викладаються спецкурси. 

   Висновки до розділу 3 

У третьому розділі показано процес історичного становлення поняття не-

ясності в історії логіки. Перші логічні та філософські дослідження явища неяс-

ності пов’язані з парадоксом “Купа”, що був винайдений ще в античності. Істо-

рія парадоксу “Купа” свідчить про його тяглість у контексті філософських, ло-

гічних та мовознавчих дискусій. Парадокс “Купа” був винайдений Евбулідом, 

проте найбільшої глибини та теоретичної ваги обговорення парадоксу “Купа” 

набуває у логіці стоїків (Хрисип), зокрема, в їх дискусії зі скептиками (Карне-

ад). У пізній античності парадокс “Купа” був так само загальновідомий, як і па-

радокс “Брехуна” (причому й поза межами суто філософських кіл). Проте в се-

редньовіччі він оговорювався лише на маргінесах філософських та логічних 

студій, що пояснюється відсутністю в корпусі праць Аристотеля згадок про со-

рит. Інтерес до парадоксу “Купа” був поновлений у період  Відродження, зок-

рема, завдяки Лоренцо Валлі, який за його допомогою критикував схоластичну 

логіку. У Новий час терміном “сорит” позначали різновид полісилогізму, що 

немає жодного стосунку до класичного античного парадоксу. Двозначність у 

назві “сорит” (сорит як парадокс та сорит як тип полісилогізму) проіснувала до 

XIX сторіччя. Однак, незважаючи на усталеність терміну “сорит” для позна-

чення різновиду силогізму, деякі з філософів Нового часу (зокрема, Дж. Лок, 

Ґ.В. Ляйбніц, Д. Юм, Ґ.В.Ф. Геґель) таки обговорювали сорит-як-парадокс та 

займалися проблемою неясності. Проте робилося це поза контекстом формаль-

ної логіки. Проблема неясності у філософії Нового часу обговорювалася в кон-

тексті теорії пізнання та метафізики, і пов’язана з більш загальними питаннями, 

такими як проблема сприйняття, ясних та виразних ідей, реальних та номіналь-

них сутностей. Парадокс “Купа” знов стає предметом суто логічних дискусій 

лише наприкінці XIX століття. 



150 
 

Формування сучасного поняття неясності припадає на кінець XIX століт-

тя. Поворот до сучасної концепції пов'язаний значною мірою з ім’ям Ґ. Фреґе. Ґ. 

Фреґе був першим, хто визначив явище «нечітких» меж як явище sui generis. 

Можливо під впливом ідей Ґ. Фреґе, Б. Рассел у 1923 році опублікував статтю, 

під назвою «Vagueness», з якої розпочинається сучасна дискусію щодо явища 

неясності та парадоксу «Купа» в аналітичній філософії. Однак, Б. Рассел ще не-

чітко відмежовує неясність від простої невизначеності. Лише М. Блек, у статті 

«Vagueness: an exercise in logical analysis» (1937), яка була написана як відпо-

відь Расселу, виразно відрізняє неясність від інших видів семантичної невизна-

ченості, таких як багатозначність, загальність та неспецифічність, і, таким чи-

ном, надає виразу «неясність» як статусу terminus technicus, так і значення, яке з 

тих пір він має в (аналітичні) філософії. М. Блек поєднує аналіз Б. Рассела з іде-

ями Ч.С. Пірса, який незалежно від Ґ. Фреґе виокремим неясність як незалежне 

явище.  

У результаті дослідження історії виникнення сучасної концепції неясності 

виявлено два напрямки: (1) негативний, згідно з яким неясність є лише дефек-

том мови, а дослідження неясності постає внаслідок того, що вона стоїть на пе-

решкоді ідеалу логічно досконалої мови (представниками цього напряму є Ґ. 

Фреґе та Б. Рассел); (2) позитивний, згідно з яким неясність є корисною рисою 

мови та що намагається віднайти таку дедуктивну систему, яка б узагальнювала 

також міркування, що містять неясні вирази (представником цього напряму є 

Ч.С. Пірс). 

Формування сучасної дослідницької програми, що зосереджена на аналізі 

неясності та вирішенні парадоксу “Купа”, припадає на 1970-ті роки та 

пов’язується з формування філософії мови як окремої дисципліни та появою 

перших логічних підходів до семантики природних мов. Остаточне усталення 

сучасної дослідницької програми припадає на 1990-ті роки, коли з’являються 

перші узагальнюючі опрацювання попередніх досліджень явища неясності. Ни-

ні явище неясності є однією з найбільш досліджуваних проблем у сучасній ло-

гіці та філософії мови. 
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РОЗДІЛ 4 

Семантичні теорії неясності 

   4.1. Проект побудови теорії неясності  

У другому розділі охарактеризовано явище неясності та явище неясності 

вищого порядку. Постає питання, що є причиною або джерелом цієї неясності 

природних мов. Пам’ятаючи, що базовою для узагальненої теорії неясності є 

неясність висловлювань, імен та предикатів, питання про джерело неясності 

рівнозначне питанню про причину неможливості описати чіткі межі екстенсії 

неясних висловлювань, імен та предикатів. Відповідь на поставлене питання є 

одним із головних завдань при побудові будь-якої теорії неясності. Відповідно 

до того, якою є відповідь на це питання, теорії неясності можна розподілити на: 

1) Прагматичні теорії тлумачать неясність як прагматичне явище, яке не 

є властивим будь-якій окремій мові, а, радше, постає завдяки вживанню мовцем 

різних (точних) мов у різних контекстах. Тобто існує “кластер” або група точ-

них мов, в яких діють класичні логіка та семантика, а неясність виникає з праг-

матичних факторів стосовно того, яку з цих мов використовують у кожному 

конкретному моменті. Наприклад, позірна відсутність чітких меж при застосу-

ванні предикату “є купа” пов’язана із існуванням низки точних мов, у кожній з 

яких існують чіткі межі в “області спірних випадків” цього предиката, проте 

жодна з цих мов незмінно не обирається мовцями як така, що є доречною в усіх 

контекстах. Натомість в одному контексті межа проводиться в одному місці, а в 

іншому контексті межа буде проводитись в іншому місці в області спірних ви-

падків. 

2) Епістемічні теорії тлумачать неясність як явище епістемічне, що по-

роджується неможливістю знати точні межі застосування предикатів (тобто 

неясність розглядається як вид незнання). Згідно з цими теоріями, неясні вирази 

насправді є семантично визначеними: вони мають чітку межу, яка відокремлює 

предмети, до яких неясні вирази застосовуються, від предметів, до яких вони  
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не застосовуються. Тому спірні випадки застосування виразів є насправді або 

істинними, або хибними, але ми не знаємо і не можемо знати, яке саме значен-

ня істинності вони мають. Таким чином, незважаючи на видимість протилежно-

го, неясні предикати насправді мають чітко визначені екстенсії: скажімо, існує 

чітка межа між високими та невисокими людьми, або між червоними відтінка-

ми спектру та всіма іншими (не-червоними) кольорами. Епістемічні теорії не 

заперечують той факт, що явище неясності є реальним і широко розповсюдже-

ним: теза, що предмети мають чітко обмежені класичні екстенсії не повинна 

розглядатись так, ніби вона виключає неясність уже за визначенням. Радше, 

властивість неясних предикатів, яка неточно описується як наявність 

“нечітких” (fuzzy) меж, повинна бути охарактеризована в термінах незнання то-

го, де проходять межі екстенсій предикатів. 

3) Семантичні теорії тлумачать неясність як явище семантичне. Неяс-

ність розглядається як істотна семантична властивість певних виразів природ-

ної мови. Згідно з цими теоріями, ми не тому не знаємо, де проходять точні ме-

жи застосування у неясних виразів, що знання цього є в принципі неможливим 

(на чому наполягають епістемічні теоретики), а тому, що точні межі застосу-

вання, насправді, у неясних виразів відсутні56. 

У межах семантичних теорій можна виокремити такі підходи: 

(i)    Суто семантичний підхід тлумачить неясність як явище, джерело 

або причина якого лежить виключно в способі репрезентації дійснос-

ті в мові, а не в тому, що мова намагається репрезентувати (тобто, 

світі). Хоча вважається, що є принципово невизначеним, чи застосо-

вується неясний предикат, наприклад “є червоний”, до спірного ви-

падку, однак про цю невизначеність у жодному випадку не можна 

сказати, що вона виникає із неясності в світі (тобто неясності de re): 

                                                           
56 Цей погляд на неясність домінував протягом усього двадцятого сторіччя. 
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неясність у жодному сенсі не є онтологічною, вона є суто семантич-

ною57. 

(ii)    Онтологічний підхід, натомість, допускає можливість онтологічної 

невизначеності, яка лежить в основі та визначає невизначеність сема-

нтичну. Наприклад, неясність предикату “є червоний”, згідно з онто-

логічним підходом, відображає неясність властивості, що позначаєть-

ся даним предикатом. Або неясність імені “гора Рейнір” може відо-

бражати неясність об’єкту, що позначається даним іменем. 

4) Гібридні теорії  пропонують змішаний опис неясності: деякі спірні ви-

падки можуть мати епістемічну природу, деякі – семантичну, ще інші – можуть 

обґрунтовуватися онтологічно. Або всі три “типи” неясності можуть співісну-

вати: епістемічна, семантична та онтологічна невизначеності можуть одночасно 

спричинювати неясність деякого виразу.  

Зазвичай теоретики пропонують єдиний опис неясності, оскільки кожен 

окремий підхід є відкритим для критики й сумніву, та, здається, вся сукупність 

інтуїцій щодо явища неясності не може бути одночасно істинною. Тому відс-

тоювання гібридних підходів, здається, накладає на себе зайвий тягар доказів у 

порівняні з кожною окремою теорією, що входить до складу змішаної теорії.  

Іншим центральним завданням, пов’язаним із попереднім (встановлення 

джерела або природи явища неясності), є завдання визначення того, якою є ло-

гіка та семантика неясних мов. Теорія неясності має справу з семантичною 

структурою неясних мов і логічними відношеннями (відношення логічного слі-

дування), що існують між висловлюваннями неясних мов. Вона повинна визна-

чити множину значень істинності (або будь-якого альтернативного істиннісно-

значного статусу), які речення може мати, і встановити розподіл цих значень 

серед спірних випадків, зокрема в соритичній серії. Теорія неясності також по-

винна встановити логічні принципи, що керують неясною мовою – наприклад, 

                                                           
57 Найбільш яскраво та категорично виразив цю позицію один із засновників сучасної конце-

пції неясності, Б. Рассел [188]. Більшість сучасних дослідників приймають суто семантичний 

підхід, вважаючи ідею онтологічної неясності абсурдною. 
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те, як істинність складного висловлювання залежить від (або пов’язана із) іс-

тинності його висловлювань-складників (наприклад, шляхом надання рекурси-

вних визначень умов істинності для логічних сполучників). Зокрема, теорія не-

ясності повинна встановити будь-які особливі логічні властивості, що виника-

ють внаслідок неясності мови. 

Щодо “логік неясності” у зв’язку із можливими теоріями неясності можна 

сказати таке: 

1) Прагматичні теорії. Згідно з прагматичним підходом до неясності, сам 

термін “логіка неясності” є помилковим, оскільки неясність не є логічною влас-

тивістю мовних виразів. Мова (або кожна мова з групи мов, що використову-

ються мовцями в різних контекстах) є точною, а якою є її логіка є питанням 

дискусійним (до якого явище неясності немає жодного стосунку). Вирішення 

проблем пов’язаних із неясністю як прагматичним явищем лежить у прагмати-

ці, а не логіці. 

2) Епістемічні теорії. За епістемічного підходу до неясності, класична 

логіка та семантика можуть бути збережені в повному обсязі при застосуванні 

до неясних мов, оскільки неясні вирази мають точно визначені екстенсії, що 

мають чіткі межі (невідомо лише, де ці межі проходять). Хоча в неясних преди-

катах і наявна невизначеність, однак ця невизначеність не є семантичною. Тому 

складнощі, що виникають внаслідок парадоксу сориту мають епістемологічну 

природу і не послаблюють класичну логіку. 

2) Семантичні теорії. При тлумаченні неясності як семантичного явища, 

класична логіка та семантика стають неадекватними при застосуванні до неяс-

них мов. Натомість пропонується ціла низка некласичних логік та семантик, за 

допомогою яких намагаються моделювати явище неясності (і неясності вищого 

порядку) та вирішувати парадокс сориту. Зокрема, можливим є застосування 

багатозначних логік (тризначних логік та нечітких логік), семантики над-

оцінювання, паранесуперечливих та інтуїціоністських логік. 
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Іншим очевидним завданням, яке стоять перед будь-якою теорією неяс-

ності, є вирішення парадоксу сориту. Оскільки, міркування, яке призводить до 

виникнення парадоксу, може мати різні формулювання, то сориту не буде ви-

рішеним лише ствердженням, що, наприклад, modus ponens або універсальна 

підстановка є неправильною схемою-міркувань. Кожна з форм парадоксу по-

винна бути так чи інакше вирішена. Парадокс можна вирішити лише шляхом 

вказування на існування якоїсь хиби, яка лежить у його основі і є спільною для 

всіх формулювань парадоксу. Загальне вирішення парадоксу сориту не може 

залежати лише від діагнозу хиби, притаманної лише одній з форм парадоксу. 

Загалом, можливі відповіді на  парадокс сориту, можна розділити на чо-

тири типи. Можна: 

a) заперечити правильність соритичного міркування  (відмовляючись 

погодитися, що висновок випливає із засновків); або  

b) поставити під сумнів істинність індуктивного засновку або хоча б од-

нієї з імплікацій; або 

c) прийняти правильність міркування та істинність індуктивного заснов-

ку (або всіх імплікацій), але наполягати на гаданій істинності першого 

засновку або гаданій хибності висновку; або  

d) погодитись, що потрібно прийняти як правильність міркування, так і 

істинність засновків та хибність висновку (висновуючи, що це демон-

струє суперечливість, непослідовність (incoherence) правил, що керу-

ють вжитком неясних предикатів). 

(a) Відмова від визнання правильності соритичного міркування здається 

вимагає відмови від абсолютно фундаментальних схем-міркування. Це виявля-

ється найбільш очевидно в імплікативній формі парадоксу, для якої єдиним не-

обхідним правилом виводу є modus ponens. Тому, радше ніж сумніватись у пра-

вильності якоїсь окремої схеми-міркувань, що застосовується при побудові па-

радоксу сориту, заперечують легітимність застосування логіки до неясних ви-

разів взагалі. Міркування, що призводять до сориту, при такому погляді, не 

можуть бути правильними, оскільки, маючи в своєму складі неясні вирази, вони 
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не є тими  міркуваннями, що можуть або не можуть бути правильним. Напри-

клад, Б. Рассел відмовлявся від застосування логіки до неясних природних мов, 

що дало йому підставу до заперечення «старої загадки про чоловіка, що став 

лисим», лише на тій основі, що слово “лисий” є неясним [188, c.62]. Однак, така 

позиція надзвичайно обмежує царину застосування логіки (та ставить під сум-

нів її корисність), оскільки неясні вирази є надзвичайно розповсюдженими в 

природних мовах. 

(b) У межах класичної логіки відмова від індуктивного засновку або одні-

єї з імплікацій веде до визнання того, що положення “∃x(Fxn & ¬Fxn+1)” є істин-

ним, що видається на перший погляд неправдоподібним, оскільки це значить, 

що у неясних виразів повинні існувати чіткі межі застосування. Епістемічна те-

орія, що йде класичним шляхом, приймає цей висновок і пояснює гадану відсу-

тність чітких меж, посилаючись на незнання. У рамках некласичних логік іс-

нують різні шляхи для розвитку другого варіанту відповіді на парадокс, зокре-

ма − застосування багатозначних або паранесуперечливих логік або семантики 

над-оцінювання. 

(c) Суть цієї  відповіді можна звести до тези, що в усіх неясних предика-

тів відсутня область застосування (тобто вони є пустими термінами): напри-

клад, із парадоксу “Купа” можна виснувати, що куп взагалі не існує. Подібні 

парадокси щодо слів “лисий”, “високий” та “людина” можна розглядати як до-

кази не-існування лисих людей, високих людей і людей взагалі.  Тоді зникає 

необхідність відмовлятись від класичної логіки в застосуванні до міркувань, що 

містять неясні вирази, а визнання чітких меж застосування у неясних виразів 

буде зайвим, оскільки неясні предикати взагалі не встановлюють жодних меж 

застосування. Відповідь (c) яскраво виражає назва статті одного з філософів, 

який відстоює цю позицію: «Звичайні речі не існують (There are no ordinary 

things)» [214]. 

(d) М. Дамміт [89], проаналізувавши всі попередні способи вирішення па-

радоксу, дійшов висновку, що не залишається нічого іншого як прийняти сори-

тичне міркування щодо неясних предикатів за приклад безперечно правильного 
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міркування, у якого, однак, із засновків, котрі семантичні правила визначають 

як істинні, випливає висновок, який ці ж самі правила визначають як хибний. 

Парадокс, таким чином, виявляє непослідовність у правилах, що керують засто-

суванням неясних термінів, тобто лише слідуючи цим правилам, мовець може 

прийти до протиріччя з самим собою. М. Дамміт та деякі інші теоретики (на-

приклад, К. Райт [234; 236]), висновують із цієї непослідовність у застосуванні 

неясних предикатів, що не існує жодної несуперечливої логіки, яка діяла б у 

неясних мовах. 

Будь-яка з можливих відповідей на парадокс також повинна пояснити по-

зірну складність, пов’язану із прийняттям обраного вирішення: наприклад, як-

що один із засновків заперечується, то повинно бути пояснено чому цей засно-

вок здається таким правдоподібним. Крім того, теорія повинна пояснити, чому 

парадокс сориту є парадоксом (враховуючи той факт, що ми в дійсності ніколи 

не доходимо (або доходимо  лише зрідка)  до суперечності при застосуванні не-

ясних термінів). 

Будь-який кандидат на роль адекватної теорії неясності повинен узгоджу-

ватися із очевидною відсутністю чітких меж у спірних випадків та вирішувати 

проблему неясності вищого порядку.  У зв’язку з цим, теорія неясності також 

повинна відповісти на питання, чи є метамова самої теорії неясною та як можна 

залучити до опису неясність метамови теорії (не спричинивши виникнення по-

дальших ускладнень та парадоксів).  

Важливим також є методологічне питання щодо того, як слід оцінювати 

успішність виконання поставлених перед теорією неясності завдань (тобто за 

яким критерієм слід оцінювати різні теорії неясності?). Р. Кіф [137, c.37-64] об-

говорюючи методологію, за якою слід оцінювати теорії,  вказує, що оцінку тео-

рій найкраще робити в термінах досягнення цими теоріями “рефлективної рів-

новаги” (reflective equilibrium), тобто теоретики повинні прагнути знайти най-

кращий баланс між збереженням якомога більшої кількості наших суджень та 

думок, що стосуються неясності − деяких інтуїтивних та до-філософських (на-

приклад, стосовно того, які твердження неясної мови слід вважати істинними, а 
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які хибними), інших – більш теоретичних (наприклад, стосовно міри відходу 

від класичної логіки) − та задоволенням усіх вимог, які можуть ставитися перед 

теорією, наприклад, вимога простоти. А коли з теорії випливають контр-

інтуїтивні висновки, то теоретики повинні бути в змозі пояснити, чому ми схи-

льні робити судження, які їх теорії розглядають як помилкові. 

У подальших параграфах будуть описані та проаналізовані ті підходи до 

неясності, які розглядають її як семантичне явище – багатозначні теорії (три-

значні та нечіткі логіки), теорія над-оцінювання (семантика над-оцінювання для 

вільних логік), та паранесуперечливі теорії (семантика суб-оцінювання). 

   4.2. Неясність та некласичні значення істинності: багатозначні 

теорії 

Очевидно, що принцип двозначності є проблематичним для мов, які міс-

тять неясні вирази. Висловлювання з неясними предикатами, що застосовують-

ся до спірних випадків, здається, неможливо класифікувати як істинні, або як 

хибні (але промовляючи їх усе-таки сказано, що щось має місце). Це може спо-

нукати до пошуку такої схеми класифікації висловлювань, яка має більше ніж 

два значення істинності. Можливо, щоб враховувати неясність, необхідне третє 

значення істинності “ні істинний, ні хибний” або цілий спектр нових значень 

істинності на кшталт “істинний до такого-то ступеню” Оскільки наше мислення 

здебільшого відбувається в межах мови, що містить неясні вирази, то цілком 

природним буде пошук логічної системи, яка спирається на нову багатозначну 

схему класифікації висловлювань, подібно до того як класична система спира-

ється на двозначну схему.  

Застосування багатозначної логіки було однією з перших спроб формаль-

ного підходу в дослідженні явища неясності. Багатозначні системи, що застосо-

вуються до феномену неясності, можуть сильно різнитися одна від одної у ба-

гатьох аспектах (наприклад, кількість значень істинності, семантика логічних 

сполучників та кванторів, поняття правильності міркування та, відповідно, на-



159 
 

бір логічних законів). Що стосується кількості значень істинності та того, як їх 

розуміти, то в багатозначних теоріях зазвичай обирається одна з двох можливо-

стей: або приписується всім спірним випадкам одне проміжне значення, яке ін-

терпретується як “невизначено (неясно)” (це веде до тризначної логіки), або 

обирається логіка з нескінченою кількістю значень, в якій множина значень за-

звичай представлена дійсними числами в проміжку [0, 1], де 0 відповідає пов-

ній хибі, 1 відповідає повній істині, а проміжні значення інтерпретуються як 

ступені (degree) істини (тому такі теорії називаються “ступеневими теоріями” 

(degree theories)). 

Більшість запропонованих багатозначних теорій неясності є істинно-

функціональними (truth-functional), тобто вони, як і класична логіка та семанти-

ка, приймають принцип, згідно з яким значення істинності складного речення 

залежить від значень його речень-складників. Можливих істинно-

функціональних систем є багато, однак, не всі вони можуть бути серйозними 

кандидатами на роль теорії неясності: «лише проста багатозначність системи не 

дає гарантій, що така система є придатною для виконання завдання [яке стоїть 

перед теорією неясності]» [231, c.182]. 

 Зокрема, будь-яка логіка неясності повинна бути “нормальною” в тому 

значенні, що коли складне речення має складники, які є або повністю істинни-

ми, або повністю хибними, тоді його значення повинно співпадати із значен-

ням, яке воно отримало б у класичній системі. Таке обмеження виникає, оскіль-

ки  вважається, що класична логіка є неадекватною лише коли має справу із 

спірними випадками, які характерні для неясних предикатів, оскільки тоді пре-

дикати мають проміжні значення істинності. Однак це не повинно породжувати 

складнощів для класичної логіки, якщо відсутня невизначеність та всі значення 

істинності є класичними. 

Тризначні теорії неясності 

Перші спроби розвинути багатозначну логіку для дослідження явища не-

ясності застосовували тризначну логіку (наприклад, С. Галден «The Logic of 
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Nonsense» (1949)). З-поміж сучасних дослідників, які використовують тризнач-

ну логіку, можна назвати M. Тая [212]. Розглянемо застосування тризначної ло-

гіки для пояснення неясності на прикладі його теорії. 

М. Тай приймає три значення істинності: істинно, хибно та невизначено 

(indefinite), і застосовує тризначну логіку для вирішення, у першу чергу, пара-

доксу сориту. Відповідно до семантики, яку він приймає, логічні сполучники ~, 

∧, ∨, →, ↔ є істинно-функціональними. М. Тай також приймає обмеження, що 

стосується “нормальності” системи, згідно з яким якщо складне висловлювання 

має складники, що є або істинними, або хибними, то його значення істинності 

має співпадати із значенням, яке воно отримало б у класичній системі. Він на-

водить міркування стосовно окремих сполучників, які направлені на те, щоб 

виокремити логіку, яка, як він стверджує, належним чином схоплює неясність – 

а саме, тризначна логіка Кліні. Наприклад, «кон’юнкція є істинною, якщо обид-

ва кон’юнкти  є істинними, хибною, якщо якийсь з кон’юнктів є хибним, у всіх 

інших випадках вона є невизначеною» [212, c.287]. 

Визначення логічних сполучників М. Тай дає такі: 

      р   ~р              p    q              p∧q         p∨q         p→q        p↔q         

     T    F               T    T               T T T T  

     I     I                T    I                 I T I I 

     F    T               T    F                F T F F 

                             I     T       I T T I 

                             I     I       I I I I 

                             I     F       F I I I 

                             F    T       F T T F 

                             F    I       F I T I 

                             F    F       F F T T 

М. Тай зазначає, що його теорія не дає класичних тавтологій, тобто фор-

мул, що завжди є істинними. Наприклад, закон виключеного третього не є тав-

тологією, оскільки  р∨~р є невизначеним, коли р невизначене. Класичний закон 

тотожності також є невизначеним, коли р невизначене(хоча є не таким очевид-

ним, що істинність положення “Якщо p, то р” повинно бути поставлене під пи-

тання лише тому, що р є неясним). Однак, М. Тай зазначає, що ці і інші класич-
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ні закони принаймні ніколи не є хибними. І для позначення цього він викорис-

товує термін “квазі-тавтологія”. 

Квантори в теорії задаються таким чином: ∃xFx є істинним, якщо Fx є іс-

тинним для деяких значень x, ∃xFx є хибним, якщо Fx є хибним для всіх значень 

x, і ∃xFx є невизначеним в усіх інших випадках; ∀xFx є істинним, якщо Fx є є 

істинним для всіх значень x, ∀xFx є хибним, якщо Fx є хибним для деяких зна-

чень x, і ∀xFx є невизначеним в усіх інших випадках. 

М. Тай приймає таке визначення правильності міркувань, згідно з яким 

головним є збереження істинності, тобто якщо засновки є істинними, то і ви-

сновок повинен бути істинним. Це дозволяє йому розглядати типове мірку-

вання, що породжує парадокс сориту, як правильне, тому хибність його висно-

вку вказує на те, що один із засновків не є істинним, тобто є або хибним, або 

невизначеним. Він стверджує, що насправді індуктивний засновок такого мір-

кування є невизначеним, оскільки висловлювання “Якщо Fxi, то Fxi+1” буде не-

визначеним, коли xi та xi+1 є спірними випадками предикату F. 

Ступеневі теорії неясності 

Для обґрунтування використання нескінченої кількості значень, що по-

винні відповідати ступеням істинності, приводять міркування на кшталт: “Як-

що F є типовим неясним предикатом, тоді одна річ може бути більш F, ніж ін-

ша. А якщо щось може бути F у різному ступені, тоді “x є F” може бути істин-

ним у різній мірі: якщо, скажімо a є F у ступені 0,5, то ні “a є F”, ні “a є не-F” не 

можуть одночасно бути істинними, радше обидва є істинними в ступені 0,5”. 

Для ілюстрації уявімо пляму, яка чорніє і при цьому поступово перехо-

дить від білого до чорного кольору. У кожний момент цього переходу пляма є 

чорнішою, ніж у попередній, тобто чорнота має різні ступені. Пляма є чорні-

шою в більшому ступені, ніж вона була за секунду до того (навіть якщо різниця 

є занадто малою для того, щоб бути поміченою неозброєним оком). Припусти-

мо, що проміжок часу має стільки ж моментів, скільки існує дійсних чисел у 

проміжку між 0 та 1, тоді існує щонайменше стільки ж ступенів чорноти, скіль-
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ки існує дійсних чисел у проміжку [0,1], тобто нескінчена кількість. На початку 

переходу плями від білого до чорного кольору висловлювання “Пляма є чор-

ною” є повністю хибним, оскільки пляма біла. У кінці переходу, це висловлю-

вання є повністю істинним, оскільки пляма чорна. У середині – висловлювання 

є істинним лише до того ступеню, до якого пляма є чорною. Таким чином істи-

на  також має різні ступені: існує стільки ж ступенів істинності, скільки є дійс-

них чисел у проміжку між 0 та 1. Ці числа і використовуються для позначення 

ступенів істинності. 

У цій ситуації, застосування семантики з конечною кількістю значень іс-

тинності мусить розподіляти поступовий і неперервний процес чорніння на ко-

нечну послідовність дискретних сегментів, що відповідають різним значенням 

істинності, які речення “Пляма є чорною” може мати. Однак кожний окремий 

вибір цих сегментів видається довільним. Тому ступеневі теорії здаються більш 

прийнятним, оскільки вони обіцяють уникнути цієї довільності у виборі. 

Технічна частина ступеневих теорій переважно ґрунтується на працях Л. 

Заде, присвячених нечіткій (fuzzy) логіці та нечіткій теорії множин («Fuzzy sets» 

(1965), «Fuzzy logic and approximate reasoning» (1975)).  Однак сам Л. Заде мав 

на меті застосування нечіткої логіки до проблем програмування та обчислення. 

Застосування логіки з нескінченою кількістю значень істинності для дослі-

дження явища неясності можна знайти в працях Дж.  Ґоґена [109], К. Мачіни 

[153], Д. Еджінгтон [93]. Розглянемо більш детально теорію запропоновану K. 

Мачіною в статті «Truth, belief and vagueness» (1976) [153]. 

К. Мачіна приймає нескінчену кількість значень істинності, що представ-

лені множиною дійсних чисел у проміжку [0,1] і які відповідають ступеням іс-

тинності. Семантика, яку він обирає є істинно-функціональною, або, як її ще 

називають, коли значеннями істинності є ступені істинності, ступенево-

функціональною (degree-functional). К. Мачіна пропонує такі визначення логіч-

них сполучників (вони співпадають із системою Я. Лукасевича): 

∣ ~𝑝 ∣ = 1− ∣ 𝑝 ∣ (де ∣ 𝑝 ∣ позначає значення істинності 𝑝) 

∣ 𝑝 ∧ 𝑞 ∣ = min (∣ 𝑝 ∣), ∣ 𝑞 ∣) 
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∣ 𝑝 ∨ 𝑞 ∣ = max (∣ 𝑝 ∣), ∣ 𝑞 ∣) 
∣ 𝑝 → 𝑞 ∣ = 1, якщо ∣ 𝑝 ∣  ≤  ∣ 𝑞 ∣ 
               = 1− ∣ 𝑝 ∣ + ∣ 𝑞 ∣, якщо ∣ 𝑞 ∣ < ∣ 𝑝 ∣   
∣ 𝑝 ↔ 𝑞 ∣ = 1− ∣ 𝑝 ∣ + ∣ 𝑞 ∣, якщо ∣ 𝑝 ∣  ≤ ∣ 𝑞 ∣, і 1− ∣ 𝑞 ∣ +∣ 𝑝 ∣, якщо ∣ 𝑞 ∣ ≤ ∣ 𝑝 ∣   

К, Мачіна надає перевагу такому визначенню правильності міркувань, яке 

тлумачить правильність як збереження істинності таким чином: міркування є 

правильним, коли висновок є принаймні настільки ж істинним, наскільки іс-

тинним є найменш істинний засновок. Він також пояснює, як це поняття прави-

льності  може бути так узагальнене, що міркування, яке не є правильним, може 

бути оцінене відповідно мірі до якої воно зберігає ступінь істинності: коли мір-

кування не є (повністю) правильним, тоді чим менше різниця в істинності між 

найменш істинним засновком та висновком, тим у більшому ступені правиль-

ним є міркування. 

Використовуючи таке визначення правильності, можна оцінити правиль-

ність міркувань, що ведуть до парадоксу сориту. Розглянемо версію парадоксу, 

яка складається із серії засновків-імплікацій на кшталт “Якщо Fxi, то Fxi+1”. У 

спірних випадках значення істинності Fxi+1 буде нижчим, ніж у Fxi. Однак, у 

типовій серії сориту, в якій відмінність суміжних членів є достатньо малою, рі-

зниця в послідовних значеннях істинності завжди буде малою і тому, зважаючи 

на визначення імплікації, яке дає К, Мачіна, “Якщо Fxi, то Fxi+1” буде принаймні 

майже істинним для кожного i. Отже, оскільки перший засновок Fx0 є істинним 

у повній мірі, усі засновки будуть (принаймні) майже істинними. Оскільки в 

парадоксі сориту відбувається перехід від майже істинних засновків до виснов-

ку Fxn, який є повністю хибним, то міркування є неправильним. 

Неясність вищого порядку, чіткі межі та проблема штучної точності 

Вважається, що явище неясності вищого порядку створює найбільші 

складнощі при побудові багатозначної теорії неясності (див. [137, c.112-124; 

231]). Складнощі, які виникають у зв’язку з явищем неясності вищого порядку, 

зазвичай розглядають як головну причину переходу від тризначних логік до ло-

гік з нескінченою кількістю значень. Зокрема, традиційна тризначна логіка не-
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спроможна моделювати ієрархію спірних випадків поза першим рівнем. Спір-

ний випадок спірного випадку (спірний випадок другого порядку), який розта-

шований між спірними та певними випадками, не вписується в тричлену кла-

сифікацію (так само як не вписується в двочлену класифікацію спірний випадок 

першого порядку). Стандартний тричленний підхід, сформульований за допо-

могою точної метамови, замінює чітку межу між істиною та хибою (що наявна 

в класичній логіці) на дві чіткі межі: одну між істиною та спірними випадками, 

а іншу між спірними випадками та хибою. Тому, наприклад, буде існувати та-

кий волосок, видалення якого буде мати значення для того, чи вважати застосу-

вання стосовно когось предикату “лисий” сумнівним, або вважати цю людину 

лисою.  Однак, визнання існування подібних чітких меж у спірних випадків є 

недопустимою рисою для будь-якої теорії неясності. Більше того, виникає пи-

тання, що може визначати точне розташування (унікальних) чітких меж у спір-

них випадків? Таким чином, визнання того, що спірні випадки мають невизна-

чене значення істинності проблеми не вирішує, а лише переносить її на інший 

рівень. Не вирішує проблему також теза про те, що “невизначено” насправді є 

не значенням істинності, а істиннісно-значною прогалиною: чіткі межі між зна-

ченнями істинності та істиннісно-значними прогалинами так само не прийнят-

ні. 

Аналогічні проблеми виникають також для будь-якої логіки з конечною 

кількістю значень істинності: для кожної з них характерними є чіткі межі та 

стрибкоподібні переходи в значеннях істинності. Наприклад, для того, щоб 

змоделювати неясність першого та другого порядків, можна використати 

п’ятизначну логіку, де два додаткових значення істинності відповідають двом 

різновидам спірних випадків спірних випадків (одного – спірного випадку між 

істиною та областю спірних випадків, іншого – спірного випадку між областю 

спірних випадків та хибою) . Однак п’ятизначна логіка зіштовхується з тими 

самими запереченнями (проти можливості існування чітких меж між спірними 

випадками спірних випадків), які висувались проти тризначної логіки у зв’язку 

із неможливістю існування чіткої межі у спірних випадків першого порядку. 
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Неперервність області означування, здається, вимагає безкінечної кількості 

значень істинності. 

Однак, хоча ступеневі теорії передбачають неперервний, поступовий пе-

рехід від абсолютної істини до абсолютної хиби, вони врешті-решт не уника-

ють визнання існування чітких меж. Зокрема, залишається чіткий поділ на ви-

словлювання, що мають значення істинності 1 (тобто абсолютно істинні висло-

влювання), та всіма висловлювання, що мають значення істинності менше за 1. 

Як наслідок, має існувати, наприклад, остання особа в соритичній серії, яка є 

високою в ступені 1, і, отже, не залишається простору для спірних випадків 

вищих порядків між такими особами та спірним випадком застосування преди-

кату “є високий”. Таким чином, подібно до тризначних теорій, ступеневі теорії 

порушують вимогу (яку повинен дотримуватися будь-який опис неясності)  

уникнення будь-яких чітких меж у неясних виразів. 

Складнощі, які постають перед ступеневими теоріями  у зв’язку із неясні-

стю вищого порядку, пов’язують із іншою проблемою: звинуваченням у тому, 

що ступеневі теорії нав’язують точність у формі, яка є ще більш неприйнятною, 

ніж класичне приписування істини або хиби. Хоча теорія уникає визначеності 

стосовно того, чи застосовується F до a, однак вона робить це таким чином,  що 

нав’язується визначеність стосовно ступеню, до якого застосовується F до a. 

Зокрема, якщо семантика багатозначної логіки описується за допомогою точної 

метамови, то всім висловлюванням завжди приписується точне значення істин-

ності, оскільки метамовні висловлювання, що приписують ступінь істинності, 

самі будуть або істинними, або хибними. Наприклад, метамовне твердження 

“Висловлювання ''Ця куртка червона'' є істинним у ступені x” буде (абсолютно) 

істинним для одного значення x, та (абсолютно) хибним для всіх інших значень 

x. Таким чином, x буде точним та (унікально)  правильним значенням, яке мож-

на приписати висловлюванню ''Ця куртка червона''. Аналогічно, усі інші припи-

сування предикату “є червоний” будуть отримувати унікальне, точне значення 

ступеню істинності. Однак видається недоречним асоціювати неясний предикат 

“є червоний” з будь-якою точною функцією, що зв’язує предмети із ступенями 
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істинності, оскільки тоді виникає питання, що може визначати функцію, яка 

встановлює, що куртка є червоною до ступеню 0.322, а не 0321. 

Цю проблему називають «проблемою штучної точності» (problem of arti-

ficial precision) [198]. Коротко охарактеризувати проблему штучної точності 

для ступеневих підходів можна так: є штучним/неймовірним/недоречним 

пов’язувати кожен неясний предикат із функцією, що приписує по-одному 

окремому значенню істинності (дійсне число в проміжку між 0 та 1) кожному з 

об’єктів (ступенем наявності певної властивості у об’єкта, що позначається 

предикатом); відповідно, є штучним/неймовірним/недоречним пов’язувати ко-

жне неясне висловлювання в природній мові з окремим нечітким значенням іс-

тинності (ступенем істинності висловлювання). 

У літературі (див. [137, с.112-124], [198]) можна зустріти шість типів від-

повідай на проблему неясності вищого порядку та проблему штучної точності, 

які виникають перед ступеневими теоріями. 

1) Нечіткий епістеміцизм. Прибічники даного підходу у відповідь на про-

блему штучної точності стверджують, що кожне неясне висловлювання 

(наприклад, “Петро є високим”) насправді має унікальне нечітке значен-

ня (наприклад, 0,4), однак ми цього значення не знаємо (або не знати 

можемо). Отже, складність при приписувані унікального значення істин-

ності неясним висловлюванням пояснюється нашим незнанням. Таким 

чином базова нечітка теорія неясності може бути збережена, разом із 

припущенням, що кожне неясне висловлювання отримує унікальне нечі-

тке значення істинності (подібним чином епістемічна теорія неясності 

дозволяє зберегти класичну логіку та семантику для неясних мов). Від-

повідно, згідно з нечітким епістеміцизмом, неясності вищого порядку 

(подібної до неясності першого порядку) не існує та приймається точна 

метамова. 

2) Ступінь істинності як порядкова шкала (інструменталізм у приписувані 

істинності). Цей підхід полягає в тлумаченні приписування нечітких 

значень істинності як такого, що вказує лише на відносний порядок цих 
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значень. Відповідно, приписування висловлюванню “Петро є високим” 

ступеню істинності 0,5, а висловлюванню “Іван є високим” ступеню іс-

тинності 0,6 не означає унікально правильного приписування значень іс-

тинності: ми могли б приписати будь-які інші значення істинності, важ-

ливим є лише те, що перше висловлювання має менший ступінь істинно-

сті ніж друге. 

3) Логіка неясності як модель. За такого підходу ступенева (нечітка) теорія 

неясності розглядається суто як модель семантики неясних мов, а уніка-

льне приписування нечітких значень є лише артефактом цієї моделі (тоб-

то тим аспектом моделі, що не має на меті репрезентувати щось наявне в 

об’єкті моделювання). Відповідно, проблема штучної точності не є спра-

вжньою проблемою, оскільки унікальне приписування нечітких значень 

істинності не є тим аспектом моделі, що повинен відповідати чомусь ре-

ально існуючому в неясних мовах. 

4) Неясна метамова. Головна ідея цього підходу полягає в тому, щоб нада-

ти семантику неясної мови, що приписує дійсні числа в якості значень іс-

тинності, а потім стверджувати, що метамова, в якій відбуваються при-

писування цих значень істинності сама підлягає тлумаченню в термінах 

запропонованої семантики неясних мов. Отже, твердження “Ступенем іс-

тинності висловлювання ‘Петро є високим’ є 0,4” не є просто істинним 

або хибним: воно також отримує проміжне значенні істинності. Отже, не 

лише одне речення, що має форму “Ступенем істинності висловлювання 

‘Петро є високим’ є x” є істинним, а всі інші хибними, радше, багато з 

них є істинними до деякого ступеня. Отже, можна сказати, що кожному 

неясному висловлюванню в природній мові приписується не єдине уні-

кальне нечітке значення істинності, і таким чином вирішується проблема 

штучої точності. 

5) Нечіткі множини. Цей підхід залучає таку логічну систему, в якій зна-

чення істинності є не реальні числа в проміжку [0,1], а, радше, ступене-

вими функціями (degree functions). Цей підхід подібний до попереднього 
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тим, що існує ієрархія тверджень, кожне з яких не каже остаточного зна-

чення істинності висловлювання (наприклад, висловлювання “Петро є 

високим”). Головна відмінність полягає в тому, що неясні метамови за-

лучають ієрархію приписувань простих значень істинності, а нечіткі 

множини залучають єдине приписування складного значення істинності 

(тобто значення істинності, що має внутрішню ієрархічну структуру). 

6) Теорія багато-оцінювання (plurivaluationism) заперечує, що існує уніка-

льна виділена модель. Іноді (у випадку неясних висловлювань) може іс-

нувати багато прийнятних моделей, жодна з яких не є унікально 

пов’язаною із питанням справжнього значення та істинності деякого ви-

словлювання. Теорію багато-оцінювання треба відрізняти від теорії над-

оцінювання. Згідно з теорією багато-оцінювання, промовляння неясного 

твердження відбувається у зв’язку із багатьма моделями (“допустимими 

моделями”), а не однією “виділеною” моделлю. Натомість теорія над-

оцінювання залучає одну виділену модель, яка є некласичною, та класи-

чні розширення цієї моделі. Відповідно, за теорією багато-оцінювання, 

не існує жодного унікально правильного приписування значення істин-

ності до висловлювання “Петро є високим”. Натомість існують численні, 

однаково правильні приписування: кожна є правильною у допустимій 

моделі. Таким чином вирішується проблема штучної точності. 

   4.3. Неясність та істиннісні провали: теорія над-оцінювання  

Проблему неясності можна розглядати як проблему поширення формаль-

ної семантики, що може застосовуватись лише до точних мов, до семантики, що 

може бути застосована також до неясних мов. Метод узагальнення полягає в 

тому, що неясна мова спочатку робиться точною, а потім застосовується вихід-

на теорія (яка може бути застосована лише до уточненої мови). Однак, така 

стратегія породжує три заперечення. По-перше, неясні мови можуть бути уточ-

нені більше ніж в один спосіб. По-друге, “можуть” тут означає лише те, що їх 

можна зробити точними тільки в принципі, бо на практиці ми не можемо зро-
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бити нашу неясну мову повністю точною. По-третє, якщо неясна мова була 

уточнена, то вирази неясної мови змінять значення, тому правильний опис точ-

ної мови є неправильним як опис мови неясної. 

Один з підходів підхід до явища неясності, теорія над-оцінювання, про-

понує так узагальнити теорію, що здається обіцяє відповісти на всі три запере-

чення. Цей підхід тлумачить явище неясності як здатність мови (в принципі)  

бути уточненою  більше ніж в один спосіб. При такому підході неясні значення 

розглядаються як неповні специфікації референтів. Зробити мову точною озна-

чає заповнити ці специфікації, не суперечачи початковому змісту неясних вира-

зів. Наприклад,  значення слова “купа” та позамовні факти визначають стосовно 

певних речей, що ці речі утворюють купу, стосовно інших, що вони не утво-

рюють купу,  і ще стосовно інших речей залишають питання, чи утворюють во-

ни купу, чи ні, відкритим (тобто третю групу речей складають спірні випадки). 

Зробити слово “купа” точним означає приписати йому таке значення, яке ро-

бить істинними всі позитивні випадки, тобто речі, що є купами, хибними – усі 

негативні випадки, і ні істинними, ні хибними – усі спірні випадки.  

Такі уточнення повинні зважати на будь-які систематичні обмеження, що 

містяться в значеннях виразів. Наприклад, якщо x та y є спірними випадками 

слова “купа” і вони відрізняються між собою лише тим, що x містить на одну 

зернину більше ніж y, то значення слова купа гарантує, що якщо y утворює ку-

пу, то і x утворює купу також. Тому деякі уточнення слова “купа” будуть істин-

ними для обох x та y, деякі будуть істинними для x, але не для y, і деякі не бу-

дуть істинні для жодного. Але жодне уточнення не буде істинним для y, і в той 

же час не істинним для x. При цьому, вихідне неясне значення слова “купа” ві-

дображається не в якомусь окремому уточнені, а в сукупності усіх уточнень. 

Тому необхідним є лише метод для зібрання багатьох семантичних описів уто-

чненої мови в один систематичний опис вихідної неясної мови. 

Таким чином подібний підхід до явища неясності відповідає на перше за-

перечення, оскільки розглядаються всі способи уточнення неясної мови. Друге 

заперечення буде відкинуте, оскільки всі уточнення розглядаються колективно, 
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не робиться жодної спроби виокремити їх індивідуально. Третє заперечення 

також буде відкинуте, оскільки неповнота неясних значень відображається в 

різноманітності їх заповнення. 

Метод такого роду є методом над-оцінювання (supervaluation). Головна  

ідея, що лежить в основі теорії над-оцінювання (supervaluationism), полягає ось 

у чому. Очевидно, що неясні предикати не в змозі чітко і без залишку розподі-

лити речі на дві множини, на  позитивну та негативну екстенсії цих предикатів. 

Тому існування спірних випадків призводять до виникнення предикатів, які 

можуть бути ні істинними, ні хибними, тобто це означає, що існують “істинніс-

ні провали” (truth-value gap). Згідно з К. Файном [103], ці істиннісні провали 

виявляють дефектність у значеннях неясних предикатів. Усунення цієї дефект-

ності і заміщення неясності на точність передбачає встановлення чітких (sharp) 

меж між позитивними та негативними екстенсіями і, отже, вирішення того, 

яким чином класифікувати усі спірні випадки: як істинні або як хибні. Однак 

прийняття лише якогось одного способу перетворення неясних предикатів на 

точні (precise) – тобто будь-якого “уточнення”  (“precisification”, “ sharpening” 

або “specification”) – буде безпідставним, оскільки існує багато однаково при-

йнятних уточнень. Тому наше трактування неясних предикатів повинно врахо-

вувати всі способи зробити неясні предикаті точними, а висловлювання слід 

вважати істинним тоді і тільки тоді, коло воно є істинним за всіх уточнень, хи-

бним тоді і тільки тоді, коло воно є хибними за всіх уточнень, і ні істинним, ні 

хибним у всіх інших випадках. 

Наприклад, припустимо, що хтось має зріст більше ніж два метри: він бу-

де вважатись високим при будь-яких уточненнях предикату “високий”, тому є 

просто істинним, що він високий. Але Петро має зріст 1 метр 80 сантиметрів: 

буде сумнівним чи є він високою людиною, чи ні. Деякі уточнення предикату 

“високий” помістять Петра до позитивної екстенсії цього предикату, а інші по-

містять його до негативної екстенсії. Отже, Петро є ні істинним при всіх уточ-

неннях, ні хибним, тому висловлювання “Петро високий” є ні істинним, ні хиб-

ним. 
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Таким чином заперечується існування чітких меж, які б відокремлювали, 

наприклад, високих людей від усіх інших, оскільки тоді існував би такий зріст 

h, який задовольняв би положення “Люди, що мають зріст h є високими, а будь-

хто нижчий за них  не є високим”. Однак, існування такого зросту h заперечу-

ється: різні уточнення предикату “високий” проводять межі, які виокремлюють 

високих людей, при різних ростах, і тому жодне h не є таким, що для усіх уточ-

нень люди із ростом h є високими, а будь-хто нижчий за них не є високим. От-

же, жоден зріст насправді не визначається як такий, що встановлює межу між 

високими та невисокими людьми. 

Метод над-оцінювання та його застосування до неясності з’явився впер-

ше у філософії науки в 1950-х роках. Сама ідея над-оцінювання вперше викори-

стана в праці Г. Мелберґа «The Reach of Science» (1958), де вона також застосо-

вувалася для дослідження явища неясності. Г. Мелберґ вказує на те, що поло-

ження, яке містить неясні терміни, «є істинним (або хибним), якщо воно зали-

шається істинним (хибним) за кожної допустимої (admissible) інтерпретації не-

ясних термінів, які до нього входять» [156, с.87]. Прикладом такого неясного 

терміна, який він наводить є “Торонто”, оскільки просторово-часові межі дено-

тації міста Торонто можуть бути допустимо проведені в більше ніж один спо-

сіб. Оскільки висловлювання “Торонто знаходиться в Канаді” є істинним за ко-

жної допустимої інтерпретації неясних термінів, що входять до його складу, то 

воно є істинним. Оскільки висловлювання “Торонто знаходиться в Європі” є 

хибним за кожної допустимої інтерпретації неясних термінів, що входять до 

його складу, то воно є хибним. Оскільки висловлювання “Кількість дерев, що 

знаходяться в Торонто, є парною” є істинним за деяких допустимих інтерпре-

таціях і не є істинним за інших, то воно є ні істинним, ні хибним. 

Ця теорія має назву теорія над-оцінювання (supervaluationism), оскільки 

приписування висловлюванню значення істинності за кожної окремої допусти-

мої інтерпретації називається його допустимим оцінюванням (valuation). При 

окремій допустимій інтерпретації кожне речення є або істинним, або хибним 

(тобто оцінювання відбувається за класичною схемою). А над-оцінюванням 
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(supervaluation) називається приписування істини реченням, що є істинними за 

всіх допустимих інтерпретаціях, приписування хиби  реченням, що є хибними 

за всіх допустимих інтерпретаціях, не приписування ні істини, ні хиби всім ін-

шим реченням. При чому речення, яке є істинним при всіх допустимих інтерп-

ретаціях, називається над-істинним (supertrue), а речення, яке є хибним при всіх 

допустимих інтерпретаціях, називається над-хибним (superfalse). 

Мелберґове обговорення неясності було неформальним і в свій час на 

нього мало звернули увагу. Власне, він ще не використовував сам термін “su-

pervaluation”. Техніку над-оцінювання формально, строго та систематично впе-

рше розробив (і створив сам термін “supervaluation”) Б. ван Фрасен у 1960-х 

роках («Singular Terms, truth-value Gaps, and Free Logic» (1966), «Presupposi-

tions, implication and self-reference» (1968)). Однак, він не застосовував метод 

над-оцінювання до проблеми неясності. Він шукав можливого підходу до тлу-

мачення імен з відсутнім референтом та самореферентних речень (таких як ті, 

що породжують парадокс “Брехуна”). Застосування теорії над-оцінювання до 

явища неясності було детально розроблено в класичній статті K. Файна 

«Vagueness, truth and logic» (1975) [103], після публікації якої теорія над-

оцінювання почала розглядатись як серйозний кандидат на роль теорії неяснос-

ті. 

К, Файн пропонує теорію над-оцінювання як альтернативу багатозначній 

логіці, яка не враховує те, що він називає “напівтіньові зв’язки” (penumbral con-

nection), тобто «логічні відношення, які існують між невизначеними речення-

ми» [103, с.124]. Ці зв’язки становлять обмеження того, як можуть бути прове-

денні межі між спірними випадками предикатів при уточненнях їх значення. 

Зокрема речення, що є непроблематично істинними (хибним) до уточнення, по-

винні залишатись істинними (хибними) після уточнення. Як приклад можна 

привести такі положення: “будь-хто вищий за високу людину також є високим” 

(приклад внутрішніх “напівтіньових зв’язків”, котрі стосуються одного і того ж 

предикату) та “жоден, хто є високим, не є низьким” (приклад зовнішніх “напів-

тіньових зв’язків”, котрі  стосуються кількох пов’язаних предикатів).  
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Справді теорія над-оцінювання враховує інтуїтивно важливі розрізнення, 

що стираються в багатозначній логіці. Щоб пересвідчитись, слід розглянути 

відповідь на питання, як вона оцінює значення складного висловлювання. Осо-

бливою рисою теорії над-оцінювання, у порівняні з багатозначною логікою, є 

те, що висловлювання, згідно з теорією над-оцінювання, не є істинно-

функціональними. Розглянемо висловлювання “Кількість дерев у Торонто є або 

парною, або непарною”. Воно є істинним за кожної допустимої інтерпретації, 

тобто при кожному уточненні виразів, що входять до його складу. Тому воно є 

над-істинним. Однак, при цьому, ні висловлювання “Кількість дерев у Торонто 

є парною”, ні висловлювання “Кількість дерев у Торонто є непарною” не є над-

істинним, оскільки кожне з них є хибним за деяких допустимих інтерпретаціях 

слова “Торонто”. Отже, оскільки істина ототожнюється з над-істиною, то іс-

тинна диз’юнкція може не мати жодного істинного диз’юнкта. 

Розглянемо, які це дає переваги над багатозначною логікою. Як було за-

значено, за теорією над-оцінювання, значення істинності (істинна, хиба, або ні 

істина, ні хиби) логічних сполучників не визначається значенням аргументів. 

Зокрема, значення кон’юнкції та диз’юнкції не визначається значенням 

кон’юнктів або диз’юнктів. Наприклад, припустимо, що висловлювання “Єва є 

дорослою особою” та “Єва не є дорослою особою” є ні істинні, ні хибні. Тоді 

висловлювання “Єва є дорослою особою і Єва не є дорослою особою” є істин-

ним, оскільки воно є істинним при кожному уточнені. Але висловлювання “Єва 

є дорослою особою або Єва є дорослою особою” є ні істинним, ні хибним, оскі-

льки воно рівносильне простому висловлюванню “Єва є дорослою особою”. 

Однак складники обох цих диз’юнкцій з точки зору семантики не відрізняються 

між собою: обидва диз’юнкції мають два диз’юнкти, які є ні істинними, ні хиб-

ними. Аналогічно складники двох кон’юнкцій − “Єва є дорослою особою і Єва 

не є дорослою особою” та “Єва є дорослою особою і Єва є дорослою особою” – 

не відрізняються з семантичної точки зору: вони є ні істинними, ні хибними. 

Однак перша кон’юнкція є хибною, а друга – ні істинною, ні хибною. 
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Отже, згідно з теорією над-оцінювання, висловлювання “p або q” іноді 

може бути істинним, коли невідомо, який з диз’юнктів є істинним. Судження 

“Щось є F” іноді також може бути істинним, коли невідомо, яка саме річ є F. 

Звідси стає зрозумілим, яке рішення парадоксу сориту пропонує теорія над-

оцінювання. Розглянемо, наприклад, парадокс “Купа”. Для кожного допустимо-

го уточнення слова “купа” існує таке число k, за якого висловлювання “n зер-

нин пшениці створює купу” є істинним, якщо n більше за k, і хибним, якщо n 

менше або дорівнює k. Зокрема, висловлювання “k +1 зернин пшениці створює 

купу” є істинним, а висловлювання “k  зернин пшениці створює купу” є хиб-

ним. Тому висловлювання “Існує таке число n, що n +1 зернин пшениці ство-

рює купу, а n зернин пшениці − ні” є істинним. Однак жодна відповідь на пи-

тання про значення числа n не є над істинною, оскільки різні допустимі уточ-

нення слова “купа” мають різні відповідні значення числа n. 

Отже, теорією над-оцінювання міркування від засновків “Для будь-якого 

n, якщо n +1 зернин пшениці утворюють купу, а n зернин пшениці також утво-

рює купу” та “Десять тисяч зернин пшениці утворюють купу” до висновку 

“Одна зернина пшениці утворює купу” визнається правильним. Другий висно-

вок є над-істинним, а висновок – над хибним. Однак при кожному допустимому 

уточнені слова “купа” існує контр-приклад до першого засновку, хоча  при різ-

них уточненнях він різний. Отже, засновок “Для будь-якого n, якщо n +1 зернин 

пшениці утворюють купу, а n зернин пшениці також утворює купу” є над-

хибним. 

Неясність вищого порядку та неясна метамова 

Чи здатна теорія над-оцінювання пояснити та змоделювати відсутність 

чітких меж між випадками, до яких предикат застосовується з певністю, та спі-

рними випадками, спірними випадками спірних випадків і так далі?  Зокрема, 

Файн та інші дослідники після нього не вирішили цього питання. Спроба пока-

зати, що теорії над-оцінювання не бракує засобів для пояснення неясності ви-

щого порядку, належить Р. Кіф [137, с.202-211]. 



175 
 

Розглянемо спочатку можливий аргумент проти можливості пояснити не-

ясність вищого порядку теорією над-оцінювання. Згідно з теорією над-

оцінювання, висловлювання є істинним тоді і тільки тоді, коли воно є істинним 

за всіх можливих уточнень (специфікацій). Однак, будь-яке висловлювання є 

істинним за всіх можливих специфікацій (тобто просто істинним), або воно не є 

істинним за всіх можливих специфікацій (отже хибним або неясним). Отже, 

неможливо уникнути чітких меж у спірних випадків або прийнятим можливість 

існування спірні випадки спірних випадків. 

Однак, необхідно розглянути основне припущення, на якому ґрунтується 

цей аргумент, а саме: існування точної та унікальної множини допустимих спе-

цифікацій. Якщо предикат “є допустимою специфікацією” є неясним, то це 

припущення необхідно відкинути. Р. Кіф стверджує, що існують вагомі підста-

ви для того, щоб вважати предикат “є допустимою специфікацією” неясним: 

оскільки предикат “є допустимою специфікацією” означає “допустимий спосіб 

перетворення всіх (неясних) виразів на точні”, то цілком природним вважати 

неясним, що є допустимим у даному випадку. Наприклад, є допустимим перет-

ворити предикат “є високий” на точний, встановивши межу його застосування 

на зрості 2 метри, та є недопустимим перетворити предикат “є високий” на точ-

ний, встановивши межу його застосування на зрості 1,5 метри, однак не існує 

такого пункту між цими двома зрістами, коли відбувається стрибкоподібна змі-

на від того, що треба вважати допустимим, до того, що треба недопустимим. 

Отже, предикат “є допустимою специфікаєю” є неясним, тому, оскільки 

він належить до питомої частини метамови, метамова є неясною. Таким чином, 

можуть існувати спірні випадки допустимих специфікацій. Висловлювання, яке 

є хибним за спірних випадків допустимих специфікацій, але істинним за визна-

чених допустимих специфікацій, буде спірним випадком предикату “є істинний 

за всіх допустимих специфікацій”, а висловлювання “ p є істинний за всіх допу-

стимих специфікацій” буде невизначеним. Отже, умови істинності, які нада-

ються теорією над-оцінювання, не будуть напевно визначати  деяке значення 

істинності для р або напевно визначати, що у висловлювання відсутнє значення 
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істинності взагалі. Невизначеність стосовно того, чи виконуються умови істин-

ності, вказує на неможливість визначити, чи є р істинним. Однак ця невизначе-

ність також означає неможливість сказати, що р є ні істинним, ні хибним (це 

мало б місце, якби умови істинності напевно не виконувалися). Таким чином, 

істиннісно-значний статус р (тобто, чи є р істинним, хибним, або позбавленим 

значення істинності) залишається невідомим і, отже, уникненні чіткі межі між 

істинними предикаціями та спірними випадками предикату. 

Неясність умов істинності не усуває визначених істин (оскільки можуть 

існувати випадки висловлювань, істинних за всіх допустимих специфікацій, які, 

отже, будуть визначено істинними). Будуть також існувати спірні випадки, які є 

істинними за деяких допустимих специфікацій та хибними за інших. Соритична 

серія може бути описана як така, що починається з істинних предикацій, посе-

редині має спірні предикації, а в – кінці хибні. При цьому між цими трьома ка-

тегоріями не існує чітких меж. Немає також загрози для логіки об’єктної мови. 

Розглянемо висловлювання, яке визнається за логічну істину теорією. Таке ви-

словлювання класифікується як логічна істина тому, що воно є над-істинним 

(істинним за всіх специфікацій) у всіх можливих ситуаціях. Класична логічна 

істина L є істинною за всіх специфікацій (оскільки вони є класичними моделя-

ми), а, отже, за будь-якої специфікації, яка вважається допустимою, L буде іс-

тинною. Неясність предикату “є допустимою специфікацією” означає немож-

ливість виокремити унікально визначену множину специфікацій. Однак це не є 

загрозою для статусу логічної істини, оскільки можна бути певним, що будь-які 

специфікації, що є релевантними щодо умов істинності, будуть класичними. 

Для того, аби L не було логічною істинною, згідно з теорією над-оцінювання,  

повинна існувати деяка специфікація, в якій L було б неістинним (навіть якби 

було б невизначеним, чи вважати таку специфікація допустимою). Однак, якщо 

L є логічною істинною, то така специфікація є неможливою, отже, L не може не 

бути логічною істинною, згідно з теорією над-оцінювання. Аналогічно можна 

показати, що, приймаючи неясність предикату “є допустимою специфікацією”, 

класичне відношення логічного слідування також не підлягає сумніву. 
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Сумісною із неясністю метамови є розуміння теорії над-оцінювання як 

такої, що аналізує неясність як семантичну непевність (indecision). Неясність 

виникає оскільки не робиться жодного вибору з-поміж альтернативних способів 

уточнення: однак, множина цих альтернатив не є певно визначеною. Визнання 

існування семантичної непевності не зобов’язує до визнання існування напевно 

визначеної множини альтернатив, стосовно яких ми є непевними. 

Парадокс неясності вищого порядку 

В статті «Gap Principles, Penumbral Consequence, and Infinitely Higher-

Order Vagueness» [100] Д. Ґрафф-Фара запропонувала аргумент проти теорій 

неясності, які постулюють істиннісні провали (зокрема, теорії над-оцінювання), 

що пов’язаний  із неясністю вищого порядку. Розглянемо соритичну серію для 

предикату “є високий”. Перший член цієї серії є явно високий, а останній явно 

невисокий, однак, здається, між членами серії, що є високими, та членами серії, 

що не є високими, відсутній стрибкоподібний перехід. Теорія неясності, що по-

стулює істиннісні провали (truth-value gap theory of vagueness) пояснює цей 

факт ствердженням існування істиннісних провалів між членами соритичної 

серії, що є високими, та членами серії, що не є високими: за членами серії, які є 

високими, не слідують відразу члени серії, які є справді невисокими, тобто іс-

тинно високі члени та хибно високі розділені істиннісним провалом. З цього 

слідує такий “принцип істиннісного провалу” (gap-principle): 

         DFx → ¬𝐷¬𝐹𝑥°  

де 𝐹 – предикат "є високий", а 𝑥° – член серії, що слідує після 𝑥. 

Однак проблема неясності не припиняється в цьому місці, оскільки зда-

ється, що стрибкоподібний перехід також відсутній між істинно високими чле-

нами та не-істинно високими членами. Враховуючи, що це явище видається по-

дібним до попереднього, пояснення повинно робитися в аналогічних термінах: 

істинно високі члени та не-істинно високі розділені провалом, що робить істин-

ним такий принцип істиннісного провалу: 

         DDFx → ¬𝐷¬𝐷𝐹𝑥°  
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Нескінчену неясність вищого порядку потрібно тлумачити як логічну 

можливість породжувати всі принципи істиннісного провалу, що мають форму: 

                  DDn Fx → ¬𝐷¬Dn 𝐹𝑥°  

На додаток до кожного принципу істиннісного провалу, Д. Ґрафф-Фара 

стверджує, що теорії неясності, які постулюють істиннісні провали (зокрема, 

теорія над-оцінювання), повинні приймати наступне правило висновування: 

                   Правило введення D: ∮ ⊢ 𝐷∮  

Підставою для прийняття цього правила є той факт, що для що теорій, що 

постулюють істиннісні провали, “D” означає “є істинним, що”. У цьому випад-

ку є неможливим, щоб висловлювання, яке стверджує, що ∮ є істинним (тобто 

𝐷∮ ), було хибним. Однак, Ґрафф-Фара наводить аргументи на користь немож-

ливості несуперечливо поєднати принцип істиннісного провалу та прийняття 

правила введення D. Цей аргумент можна продемонструвати таким чином. 

Припустимо, що існує конечна соритична серія, що складається з m еле-

ментів. Перший елемент цієї серії є явно високий, а останній явно невисокий. 

Відмінність між суміжними членами серії є достатньо малою для того, щоб ви-

правдати правильність кожного з вищезгаданих принципів істиннісного прова-

лу. З факту, що останній елемент серії, m, є невисоким слідує, згідно з правилом 

введення D, що він є певно невисоким: D ¬𝐹m. Однак, розглянемо такий випа-

док принципу істиннісного провалу: 

       DF(𝑚 − 1) → ¬𝐷¬𝐹(𝑚) 

Використавши контрпозицію та modus ponens, із  𝐷¬𝐹(𝑚) слідує 

¬𝐷𝐹(𝑚 − 1). Знов використавши правило введення D, отримуємо: 𝐷¬DF(𝑚 −

1). Знов використавши випадок принципу істиннісного провалу для DF, отри-

муємо: 

       DDF(𝑚 − 2) → ¬𝐷¬𝐷𝐹(𝑚 − 1) 

Знов отримуємо ¬𝐷𝐷𝐹(𝑚 − 2), використавши контрпозитивну форму 

принципу істиннісного провалу та modus ponens. Використавши випадок 𝑚 − 1 
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принципу істиннісного провалу, можна сконструювати міркування, яке показує, 

що ¬Dm-1 𝐹(1). Однак, це суперечить початковому припущенню, що перший 

елемент соритичної серії є високим, оскільки, застосувавши 𝑚 − 1 раз правило 

введення D він має бути Dm-1
 раз високим. 

Як вказує Д. Ґрафф-Фара, цей аргумент був навіяний аргументами проти 

можливості існування неясності вищого порядку, які наводить К. Райт [236; 

237]. Аргумент, що дає К. Райт, створює складнощі при моделюванні неясності 

вищого порядку для теорій, що приймають правило введення D. Проблема, що 

виникає у зв’язку із аргументом, який наводить К. Райт, полягає в тому, що, хо-

ча правило введення D є правильним у теорії над-оцінювання, сам аргумент не 

є правильним у теорії над-оцінювання. Причиною цього є те, що, за наявності 

правила введення D, деякі правильні схеми-міркувань класичної логіки не є не-

обмежено правильними. 

Робить аргумент Д. Ґрафф-Фари цікавим те, що правила, які використо-

вуються в цьому аргументі, є правильними згідно з теорією над-оцінювання. 

Зокрема, Д. Ґрафф-Фара використовує контрапозитивну форму принципу іс-

тиннісного провалу (згідно з логічними стандартами теорії над-оцінювання, 

умовне висловлювання та його контрпозитивна форма є логічно еквівалент-

ним). Потім Д. Ґрафф-Фара поєднує правило введення D із modus ponens (ця 

схема-міркувань залишається правильною за наявності правила введення D). 

Таким чином, аргумент Д. Ґрафф-Фари робить цікавим те, що він є, насправді, 

доказом того, що принцип істиннісного провалу для конечної соритичної серії є 

неприйнятним для теорії над-оцінювання. Отже, цей аргумент показує, що тео-

рія над-оцінювання зіштовхується зі складнощами при пояснюванні очевидної 

відсутності стрибкоподібних переходів у соритичній серії. 

   4.4. Неясність та пересичені оцінки: паранесуперечливі тео-

рії  

Що розуміють під паранесуперечливим підходом до явища неясності? 

Головна ідея полягає в тому, що невизначеність породжену неясністю (тобто 
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невизначеність щодо застосування предикату до спірного випадку), слід моде-

лювати  як вид перевизначеності (overdetermination) істини, у протилежність 

більш звичному припущенню недовизначеності (underdetermination) істини. За 

такого підходу, де а є спірним випадком предикату “є червоний”, висловлю-

вання “а є червоним” буде істинним і також його заперечення “а не є черво-

ним” буде істинним. Отже, за умови, що А є хибним тоді і тільки тоді, коли йо-

го заперечення ¬А є істинним, висловлювання “а є червоним” буде одночасно і 

істинним, і хибним, тобто призводить до появи пересичених оцінок (truth value 

gluts)58. На противагу, більш традиційний семантичний підхід  розглядає подіб-

ні висловлювання як ні істинні, ні хибні, тобто такі, що призводять до появи 

істиннісних провалів. 

Один з небагатьох поглядів на неясність, стосовно якого існує згода серед  

головних підходів, які були запропоновані у відповідь на семантичні та логічні  

проблеми породженні явищем неясності, є погляд, що якщо потребуються  які-

небудь зміни в класичній логіці, то це будуть зміни направлені на пристосуван-

ня до недовизначеної референції та істиннісних провалів. “Логіки неясності”, 

що включають багатозначні логіки, нечіткі логіки та логіки над-оцінювання – 

усі вони надають відповідь на проблеми породжені неясністю  у відповідності з 

цим поглядом. Думка про те, що адекватна відповідь на проблеми, пов’язані з 

неясністю, потребує визнання випадків перевизначеності та пересичених оцінок 

знайшла мало прихильників поміж дослідників явища неясності і майже не об-

говорювалась у сучасних розвідках, присвячених дослідженню явища неясності 

(пор. [137; 202; 231]). Також майже не обговорювалась у сучасних розвідках, 

                                                           
58 Незважаючи на те, що деякі речення та їх заперечення визнаються істинними, такий підхід 

повинен заперечувати, що всі речення є істинними. Нетривіальний опис неясності як переви-

значеності мусить заперечувати правильність висновування від істини А та його заперечення 

¬А, до істини будь-якого висловлювання В. Таке висовування, відоме як принцип вибуху 

(principle of Explosion), є правильним у класичній логіці і вказує на тривіалізуючий ефект 

суперечних висловлювань для будь-якої теорії, в якій вони приймаються. Паранесуперечливі 

логіки, навпаки, є “невибуховими” за визначенням. Отже, опис неясності як перевизначенно-

сті мусить бути паранесуперечливим. Фактично такий опис неясності є мусить бути також 

діалетеїчним, оскільки пропонується не лише те, що можуть існувати істинні суперечні 

висловлювання  без того, щоб усе було істинним, але що істинні суперечні висловлювання 

насправді існують.  
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присвячених паранесуперечності, ідея, що паранесуперечливі логіки можуть 

бути успішно застосовані для дослідження явища неясності. 

Однак, незважаючи на те, що паранесуперечливий підхід не розглядався 

як справжній кандидат на роль теорії неясності при пошуку рішень проблем, які 

спричинюються неясністю; перспектива такого підходу до явища неясності бу-

ла запропонована тими, хто працює поза межами головної дослідницької про-

грами. Зокрема, одна з перших формалізацій паранесуперечливої логіки, запро-

понована С. Яськовським, учнем Я. Лукасевича, у 1948 р. [134] − так звана 

“дискусивна логіка” − була представлена як логіка неясності: головною сферою 

її застосування було слугувати за логіку неясних понять, які він розглядав як 

такі, що призводять до протиріч. У Бразильській школі паранесуперечливої ло-

гіки ці ідеї були підхоплені та розроблені далі такими дослідниками, як Арруда, 

Алвес, Да Коста, Доріа, які наполягали на тому, що паранесуперечлива логіка 

мусить розглядатись як логіка неясності (див. [128]). 

Головна проблема з багатьма із пропозицій, що неясність потребує пара-

несуперечливого аналізу, полягає в тому, що хоча вони вказують у напряму па-

ранесуперечливого підходу, вони детально не показують, як слід аналізувати 

неясність з формальної або філософської точки зору. Неясність зазначається 

лише як сфера застосування паранесуперечливої логіки, при цьому центр уваги 

залишається виключно на самій паранесуперечливій логіці та на технічних де-

талях цієї логіки. Тому не дивно, що нещодавно сформована дослідницька про-

грама, зосереджена виключно на явищі неясності, не приділяла значної уваги 

заявам логіків, що займалися паранесуперечністю. 

Перший паранесуперечливий опис явища неясності, який пропонує як 

формальний аналіз неясності, так і її філософську інтерпретацію – застосування 

так званої теорії суб-оцінювання – запропонував Д. Гайд [124; 130-132]. 

Нехай логічна теорія є повною тоді і тільки тоді, коли, для  будь-якої пари 

суперечних висловлювань “A” та “ ¬A”, одне або інше мусить бути істинним у 

даній теорії. Теорія буде вважатись неповною лише в тому випадку, якщо вона 
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не є повною, тобто, для деякого висловлювання “A”, ні саме це висловлювання 

не є істинним, ні його заперечення не є істинними. Підходи до проблеми неяс-

ності, що постулюють існування істиннісних провалів зобов’язані прийняти не-

повноту власної теорії, оскільки, за припущення, що висловлювання є хибним 

тільки тоді, коли його заперечення є істинним, якщо в теорії приймаються ви-

словлюваня, які не є ні істинними, ні хибними, то в цій теорії також мусять 

прийняти  існування таких ситуацій, коли ні висловлювання не є істинним, ні 

його заперечення. Логічна теорія може бути неповною в тривіальному сенсі, а 

саме: якщо висловлювання та його заперечення не є істинними в теорії, то будь-

яке висловлювання не є істинним у теорії (B ⊢ 𝐴, ¬𝐴). Нетривіальний підхід, що 

постулює істиннісні провали, прагне так “ізолювати”  істиннісні провали, щоб 

можна були прийняти  деякі висловлювання як істинні, у той же час не прий-

маючи  деяких висловлювання та їх запереченнь як істинні (B ⊬ 𝐴, ¬𝐴). Логіки, 

що допускають нетривіальні неповіні теорії, є параповними. 

Паранесуперечливість може бути визначена симетрично до параповноти. 

Логічна теорія є несуперечливою тоді і тільки тоді, коли обидва із суперечних 

висловлювань “A” та “ ¬A” не можуть бути одночасно істинним у даній теорії. 

Теорія буде вважатись суперечливою лише в тому випадку, якщо вона не є не-

суперечливою, тобто, для деякого висловлювання “A”, і саме це висловлювання 

і його заперечення будуть істинними. За припущення, що висловлювання є хи-

бним тільки тоді, коли його заперечення є істинним, теорії, що визнають існу-

вання пересичених оцінок є суперечливими теоріями. Однак, аналогічно до си-

туації з параповнотою, класична логіка допускає суперечливі теорії лише в три-

віальному значенні: якщо висловлювання та його заперечення  є істинними в 

теорії, то будь-яке висловлювання також є істинним у теорії  (𝐴, ¬𝐴 ⊢ 𝐵). Не-

тривіальний підхід, що постулює пересичені оцінки, прагне так “ізолювати”  

пересичені оцінки, що висловлювання та його заперечення можуть бути істин-

ними в теорії, а будь-яке довільне речення – ні (𝐴, ¬𝐴 ⊬ 𝐵). Логіки, що допус-

кають нетривіальні суперечливі теорії, є паранесуперечливими. 
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Наріжним каменем основних підходів, що були запропоновані як реакція 

на семантичні та логічні проблеми породжені неясністю, є погляд, що неясніс-

тю робить необхідним, у гіршому випадку (тобто якщо потребується перегляд 

класичної логіки), прийняття параповноти. 

Однак, нехтування паранесуперечливими теоріями в сучасній літературі, 

присвяченій проблемі неясності, є невиправданим. Для обґрунтування цієї тези, 

Д. Гайд використовує симетрію між семантикою над-оцінювання (застосування 

якої до явища неясності є однією з найпопулярніших сучасних параповних тео-

рій неясності (див. [137])) та семантикою суб-оцінювання (паранесуперечливим 

підходом до неясності). Цим він прагне показати, що друга теорія є так само 

придатною, як і перша, а, отже, паранесуперечливий підхід є так само придат-

ним для опису неясності, як і параповний підхід. 

Від самого свого заснування семантика над-оцінювання розглядалася ба-

гатьма як потужний засіб для моделювання істиннісних провалів.  На відміну 

від тризначних семантик, чий істиннісно-функціональний характер породжував 

різні конкуруючі варіанти тризначних логік, семантика над-оцінювання пропо-

нувала уніфікований спосіб моделювання явищ, що пов’язані з семантичною 

недовизначеністю. Однак, як показав А. Варці, не існує принципової складності 

для такого узагальнення семантики над-оцінювання, за якого ця семантика буде 

успішно моделювати як істиннісні провали, так і пересичені оцінки. Проста 

“дуалізація” семантики над-оцінювання породжує паранесуперечливу логіку, 

що ґрунтується на так званій семантиці суб-оцінювання59.  Отже, паранесупере-

чливий підхід до неясності може бути розробленим на основі вже існуючого 

аналізу явища неясності – аналізу, запропонованого теорією над-оцінювання. 

Семантика суб-оцінювання погоджується з семантикою над-оцінювання 

стосовно того погляду, що, коли неясний предикат, наприклад “купа”, має де-

який спірний випадок застосування а, то це означає, що існує невизначеність 

стосовно того, чи є а купою, оскільки не є певним ні те, що а є купою, ні те, що  

                                                           
59 Симетрія між теорією над-оцінювання та теорією суб-оцінювання детально досліджена в 

[221]. 
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а не є купою. При цьому, існують деякі допустимі уточнення неясного предика-

ту “купа”, за яких а є купою, і також існують деякі допустимі уточнення неяс-

ного предикату “купа”, за яких а не є купою.  

Різниця між семантикою над- та суб-оцінювання, полягає в тому, що се-

мантика суб-оцінювання розглядає спірні випадки неясних предикатів, напри-

клад предикату “купа”,  як випадки, до яких предикат і застосовується, і не за-

стосовується. Тобто, якщо а є спірним випадком для предикату “купа”, то ви-

словлювання “а є купа” є істинним, а також висловлювання  “а не є купою” є 

істинним висловлюванням (тобто висловлювання “а є купа” є хибним). 

У той час як семантика над-оцінювання визначає істину (“над-істину”) як 

таку, що застосовується до висловлювання лише в тому випадку, коли вислов-

лювання є істинним незалежно від того, як ми будемо уточнювати неясні скла-

дники висловлювання, тобто лише у випадку, коли висловлювання є істинним 

за всіх можливих уточнень; семантика суб-оцінювання визначає істину (“суб-

істину”) як таку, що застосовується до висловлювання лише у випадку, коли 

висловлювання є істинним за деяких можливих уточнень. Таким чином, визна-

чено істинними залишаються ті висловлювання, які є істинними за всіх можли-

вих уточнень, визначено хибними залишаються ті висловлювання, які є хибни-

ми за всіх можливих уточнень, і невизначеними (неясними) залишаються ті ви-

словлювання, які є істинними за деяких, але не за всіх, уточнень. Однак до тре-

тьої категорії належать тепер висловлювання, які є одночасно і “суб-істинни-

ми”, і “суб-хибними” (а не ні “над-істинними”, ні “над-хибними” як у теорії 

над-оцінювання). Тобто, неясним висловлюванням приписуються обидва зна-

чення істинності. Звідси випливає, що як неясне висловлювання, наприклад, “а 

є купа”, так і його заперечення, є істинними висловлюваннями. Незважаючи на 

це, оцінювання, яке приписує висловлюванню “а є купа” обидва значення іс-

тинності, може приписати значення “хибно” іншому висловлюванню, напри-

клад, “b є купа”. Тобто, очевидно, що ця логіка є паранесуперечливою. 

У логіці суб-оцінювання (С-О), як і в теорії над-оцінювання, зберігаються 

всі класичні тавтології, якщо залишити стандартне визначення правильності як 
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збереження суб-істини: міркування є правильним у теорії суб-оцінювання тоді і 

тільки тоді, якщо кожного разу, коли засновки є істинними за деяких допусти-

мих уточнень, висновок також є істинним за деяких допустимих уточнень.  Як 

наслідок, можна встановити, що: 

⊢ КЛ А тоді і тільки тоді, коли ⊢ С-О А 

Так, наприклад, хоча і допускаються пересичені оцінки, закон непроти-

річчя зберігається: 

⊢ С-О  ¬(А & ¬А) 

Однак, на відміну від теорії над-оцінювання, у теорії суб-оцінювання кла-

сичне логічне слідування збережено лише в обмеженому сенсі, а саме: 

 (II) А1,…Аn ⊢ КЛ B тоді і тільки тоді, коли А1 &… &Аn ⊢ С-О B 

Навіть якщо припускати, що пояснення неясності, яке пропонує теорія 

суб-оцінювання, є прийнятним, може здаватися, що все-таки існують причини 

для надання переваги пара повній теорії над-оцінювання. 

Розглянемо той факт, що в теорії суб-оцінювання не зберігається класич-

не логічне слідування. Зокрема не діє правило введення кон’юнкції: 

A, B ⊬С-О A& B 

Найбільш очевидним контр-прикладом до правила введення кон’юнкції є: 

A, ¬А ⊬С-О A& ¬А 

Нехай  А− неясне висловлювання, істинне за деяких допустимих уточ-

нень, та хибне за інших. У теорії суб-оцінювання саме це висловлювання, а та-

кож його заперечення, є істинним. Однак “A& ¬А” ніколи не є істинним − а йо-

го заперечення завжди є істинним (що диктується збереженням закону несупе-

речності в теорії суб-оцінювання) – оскільки воно є хибним за будь-якого уточ-

нення. 

Варто відзначити, що цей контр-приклад також формально встановлює  

паранесуперечливий характер теорії суб-оцінювання. Несуперечливість класи-

чної логіки забезпечує правильність “принципу-вибуху”: 
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A, ¬A⊢КЛ B 

Це в свою чергу підтверджує правильність такого окремого випадку 

“принципу-вибуху”: 

A,¬A⊢КЛ A&¬A 

З відмовою від цього в теорії суб-оцінювання, встановлюється паранесу-

перечливість даної теорії: 

A,¬A⊬с-о  В 

Таким чином, не тільки теорія суб-оцінювання є не-ад’юнктивною, але 

окремий контр-приклад ад’юнкції встановлює паранесуперечливий характер 

теорії суб-оцінювання. 

Однак те, що для кон’юнкції не виконується одне з базових правил, розг-

лядається як аргумент проти того, щоб вважати її кон’юнкцією природної мови. 

Наприклад, відмова від правила введення кон’юнкції в дискурсивній логіці (не-

ад’юнкивний характер системи С. Яськовського часто розглядається як  одна з 

головних перешкод для продуктивного застосування його паранесуперечливої 

логіки) породжує сумнів стосовно того, чи є кон’юнкція справді кон’юнкцією в 

дискурсивній логіці (див. [174, с.149-150]). На це можна відповісти, принаймні, 

вказавши, що подібна аномалія наявна і в семантиці над-оцінювання. 

Незважаючи на те, що, згідно з принципом (I), усі міркування, що мають 

декілька засновків та один висновок, які є правильними в класичній логіці, та-

кож є правильними згідно з теорією над-оцінювання (чого не можна сказати 

про теорію суб-оцінювання); класичне відношення логічного слідування не 

зберігається в теорії над-оцінювання, якщо узагальнити відношення логічного 

слідування для того, аби допустити міркування з декількома висновками. Зок-

рема, розглянемо таке міркування, яке є правильним, згідно з класичною логі-

кою: 

A ∨ B / A, B 
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Оскільки класична логіка є істинно-функціональною, на відміну від логік 

над- та суб-оцінювання, у ній диз’юнкція є істинною лише тоді, коли хоча б 

один з диз’юнктів є істинним. Як наслідок: 

A ∨ B ⊢кл A, B 

Однак: 

A ∨ B ⊬н-о A, B 

Тобто, у теорії над-оцінювання не діє правило усунення диз’юнкції (вона 

є не-суб’юнктивною):  із істинності диз’юнкції не можна вивести істинність од-

ного із диз’юнктів, так само як із істинності кон’юнкції не можна вивести іс-

тинність кожного з кон’юнктів у теорії суб-оцінювання. Контр-приклад правила 

усунення диз’юнкції є симетричним контр-прикладу правила введення конюнк-

ції у теорії суб-оцінювання і, більше того, він аналогічно формальним чином 

встановлює параповний характер теорії над-оцінювання. 

Найбільш очевидним контр-прикладом до правила усунення диз’юнкції є: 

A ∨ ¬А ⊬Н-О A, ¬А 

Якщо А є неясним висловлюванням, тобто істинним за деяких допусти-

мих уточнень, та хибним за інших, то н воно не є (над)-істинним, ній його запе-

речення ¬А. Однак “A ∨ ¬А” завжди є істинним (що диктується збереженням 

закону виключеного третього в теорії над-оцінювання), оскільки воно є істин-

ним за будь-якого уточнення. Тобто ми маємо контр-приклад до правила усу-

нення диз’юнкції, який є симетричним до контр-прикладу ад’юнкції у теорії 

суб-оцінювання. 

Як зазначалося, цей контр-приклад також формально встановлює  пара-

неповний характер теорії над-оцінювання. Повнота класичної логіки забезпечує 

правильність принципу: 

B ⊢КЛ  A, ¬A 

(Якщо будь-яке висловлювання є істинним, то істинним повинно бути 

одне із пари суперечливих висловлювання A та ¬А, тобто якщо існують істинні-
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сні провали, то вони повинні бути всюди). Це в свою чергу підтверджує прави-

льність такого окремого випадку вищезазначеного принципу: 

A ∨ ¬А ⊢КЛ   A, ¬А 

З відмовою від цього в теорії над-оцінювання, встановлюється парапов-

нота даної теорії: 

B ⊬н-о A, ¬A 

Відштовхуючись від очевидної симетрії між теорією суб-оцінювання та 

теорією над-оцінювання, захист використання нестандартної кон’юнкції в тео-

рії суб-оцінювання може бути розвинутим, якщо розглянути, як захищається 

використання нестандартної диз’юнкції в теорії над-оцінювання. 

Розглянемо зокрема пояснення, що дає К. Файн [103], яке ґрунтується на 

специфічному розумінні явища неясності. Очевидно, що як тільки стає зрозумі-

лою формальна семантика над-оцінювання, стає зрозуміло, як висловлювання 

“А ∨ ¬А” може бути над-істинним, хоча жоден із диз’юнктів не є над-істинним. 

Однак потребує пояснення, чому, допускаючи можливість того, щоб ні “А ”, на 

“ ¬А ” не було істинним, ми все-таки повинні приймати деякі дизюнкції за 

істинні. Відповідь, яку запропонував К. Файн, полягає в тому, що, якщо розгля-

дати неясність як виключно семантичне явище, закон виключеного третього 

мусить зберігатися: «Припустимо, що я натиснув руками на очі і “бачу зірки в 

очах”. Тоді закон виключеного третього мусить мати силу для речення “Я бачу 

зірки в очах”, якщо його розглядати як неясний опис точного досвіду» [103, 

с.285]. Тобто, якщо неясність є лише семантичною, і жодним чином не відо-

бражає онтологічної неясності, то тоді закон виключеного третього є необхід-

ним і, таким чином, виправданим. 

Якщо попереднє пояснення вважати адекватним захистом теорії над-

оцінювання як логіки неясності (принаймні, логіки семантичної неясності), то 

стає очевидним, як захищати використання нестандартної кон’юнкції в теорії 

суб-оцінювання: кон’юнкція може не бути істинною, хоча обидва кон’юнкти є 

істинними (тобто не діє правило введення кон’юнкції), оскільки, якщо розгля-
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дати неясність як лише семантичне явище, закон несуперечності не може під-

даватися сумніву. 

Висновок: основний аргумент проти описаного паранесуперечливого під-

ходу до неясності, полягає в тому, що теорія суб-оцінювання не зберігає класи-

чне відношення логічного слідування в повному обсязі. Тепер виявляється, що 

позірний консерватизм теорії над-оцінювання насправді є ілюзорним. Хоча 

принцип (I) має силу в теорії над-оцінювання, класичне логічне слідування та-

кож не зберігається в повному обсязі, а саме, не діє в теорії над-оцінювання 

більш загальний принцип: 

                 А1,…Аn ⊢ КЛ B1,…Bn тоді і тільки тоді, коли А1,…Аn ⊢ Н-О B1,…Bn  

Натомість діє такий принцип: 

       (IІІ)  А1,…Аn ⊢ КЛ B1,…Bn тоді і тільки тоді, коли А1,…Аn ⊢ Н-О B1 ∨…∨ Bn 

З іншого боку, хоча принцип (ІІ) і є обмеженим випадком збереження  

правильності (згідно з класичною логікою) міркувань з одним висновком, його 

можна узагальнити таким чином: 

        (ІV)   А1,…Аn ⊢ КЛ B1,…Bn тоді і тільки тоді, коли А1&,…&Аn ⊢ C-О B1,…Bn 

Отже, жодна з теорій не переважає іншу в обсязі збереження класичного 

відношення логічного слідування. Більше того, обидві теорії пропонують одна-

ково прийнятний захист власних нестандартних рис.  У основі цього лежить 

загальна симетрія між цими двома логіками – симетрія, що має своїм джерелом 

різні, хоча і дуальні (dual), поняття істини, що застосовуються кожною з них: у 

теорії над-оцінювання істина це “істина-за-всіх-уточнень”, а в теорії суб-

оцінювання істина це “істина-за-деяких-уточнень” (поняття істини є більш сла-

бким).  

Таким чином теорія суб-оцінювання пропонує семантику та логіку  неяс-

ності, які є такими ж прийнятними, як і ті, що запропоновані теорією над-

оцінювання, і, за відсутності переконливих підстав для відмови від визнання 
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можливості існування пересичених оцінок, є невиправданим нехтування пер-

шим підходом, враховуючи статус другого як привілейованої теорії. 

Звісно, можна уникнути прийняття рішення при виборі між цими конку-

руючими теоріями, відкинувши обидві теорії. Кожна з них має риси, які хоча і 

не є підставою для вибору однієї з теорій, можуть розглядатись як підстава для 

відмови від обох теорій. Зокрема, відмова від правила введення кон’юнкції в 

теорії суб-оцінювання та правила усунення диз’юнкції в теорії над-оцінювання 

є саме такими рисами. Однак, важливо враховувати, що, відкидаючи дані окре-

мі паранесуперечливий та параповний підходи, ми не виключаємо інших варіа-

нтів цих підходів. 

Наприклад, якщо модифікувати теорію суб-оцінювання для того, щоб  ві-

дновити істинно-функціональність і, разом з нею, правило введення кон’юнкції, 

то ми отримаємо в результаті прийняття за істинні деяких суперечностей. Для 

того аби зберегти не тривіальність даної логіки, таким чином  зберігаючи її па-

ранесуперечливий характер, необхідно щоб: 

𝐴, ¬𝐴 ⊬ 𝐵  

Однак, тепер у логіці буде правильним таке правило: 

A, ¬A / A&¬A 

Як наслідок, ця логіка повинна бути така, щоб: 

𝐴 & ¬𝐴 ⊬ 𝐵  

Іншими словами, логіка повинна бути сильно паранесуперечливою, на 

противагу слабо паранесуперечливому характеру теорії суб-оцінювання.  

Парадокс неясності вищого порядку та теорія суб-оцінювання  

Однією з основних причин нехтування паранесуперечливими підходами 

до неясності є те, що багатьом філософам ідея можливості істинності супереч-

ностей здається неймовірною. Навіть прибічники паранесуперечливого підходу 

здаються не переконаними (коли розглядають можливість істинності супереч-

ностей), оскільки вони переважно аргументують за те, що паранесуперечливі 
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теорії є настільки ж прийнятними, як і їх параповні відповідники, радше, ніж 

надають позитивні причини для прийняття паранесуперечливих теорій. 

Спробу надати позитивний аргумент (обґрунтування, яке не залежить від 

паралельності із параповним відповідником) на користь паранесуперечливого 

підходу до неясності (зокрема, теорії суб-оцінювання) пропонує П. Кобрерос 

[78; 79]. Цей аргумент ґрунтується на так званому парадоксі неясності вищого 

порядку, який пропонує Д. Ґрафф-Фара [100] (див. §4.3.3). Д. Ґрафф-Фара пока-

зує, що якщо теорією над-оцінювання приймається правило введення оператора 

D, то ця теорія не може прийняти повну ієрархію принципів істиннісного про-

валу, яка є необхідною для того, щоб пояснити очевидну відсутність стрибко-

подібних переходів у соритичній серії. 

Хоча заперечення, які наводить Д. Ґрафф-Фара, направлені головно проти 

теорії над-оцінювання, принципи, які вона застосовує, можуть бути використані 

також проти інших теорій неясності, що ґрунтуються на понятті спірного випа-

дку (в тому числі семантики суб-оцінювання). Основна ідея цих теорій полягає 

в тому, що наявність спірних випадків між, наприклад, визначено високими 

особами та визначено невисокими особами тлумачиться як конститутивна час-

тина явища неясності. 

Однак, слабкість логіки теорії суб-оцінювання надає їй перевагу в порів-

няні з іншими теоріями. Зокрема, оскільки відношення логічного слідування 

пов’язане із збереженням істини, то прийняття різних концепцій істини (над-

істини або суб-істини) призводить до прийняття різних відношень логічного 

слідування: 

Визначення (1)    Висловлювання ∮ логічно слідує з  Г (Г ⊢тно ∮ ) у теорії 

над-оцінювання тоді і тільки тоді, коли, за будь-якої інтерпретації, якщо 

кожен член Г є істинним у кожному світі, то ∮ є істинним у кожному сві-

ті. 

Визначення (2)    Висловлювання ∮ логічно слідує з  Г (Г ⊢тсо ∮ ) у теорії 

суб-оцінювання тоді і тільки тоді, коли, за будь-якої інтерпретації, якщо 

кожен член Г є істинним у деякому світі, то ∮ є істинним у деякому світі. 
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Визначення (2), що залучає поняття суб-істини є слабкішим (легшим для 

виконання) у порівняні з визначенням (1), яке залучає поняття над-істини. 

Таким чином, для того, щоб залишити простір для можливості пересиче-

них оцінок, відношення логічного слідування в теорії суб-оцінювання повинно 

бути слабкішим, у порівняні з відношенням логічного слідування, що залучає 

теорія над-оцінювання (оскільки{p, ¬ p} ⊢тно ⊥, але{p, ¬ p} ⊭тсо ⊥). 

Із множини засновків міркування, яке наводить Д. Ґрафф-Фара, випливає 

суперечність (відповідно до відношення логічного слідування, яке приймає те-

орія над-оцінювання). Однак, абсолютна дефінітизація засновків аргументу Д. 

Ґрафф-Фари є прийнятною за відношення логічного слідування, що приймаєть-

ся теорією суб-оцінювання. 

   Висновки до розділу 4 

У четвертому розділі здійснюється порівняльний аналіз тлумачення і ви-

рішення проблеми неясності семантичними теоріями неясності. 

Характерною рисою сучасних досліджень явища неясності є поява цілого 

спектру різних теорій, що намагаються подолати складнощі, які виникають 

внаслідок неясності. Теорії неясності мають на меті: виявити, що є причиною, 

або джерелом, неясності природних мов; визначити, якою є логіка та семантика 

неясних мов; вирішити парадокс “Купа” та інші логічні проблеми, які виника-

ють внаслідок неясності мови; а також вирішити проблему неясності вищого 

порядку. Відповідно до того, як теорії тлумачать природу явища неясності, тео-

рії неясності можна розподілити на семантичні, епістемічні та прагматичні. 

Лише семантичні теорії неясності вимагають перегляду логіки при застосуван-

ня до неясних виразів. Згідно з прагматичним підходом до неясності, сам тер-

мін “логіка неясності” є помилковим, оскільки неясність не є логічною власти-

вістю мовних виразів: мова (або кожна мова з групи мов, що використовуються 

мовцями в різних контекстах) є точною, а якою є її логіка є питанням дискусій-

ним (до якого явище неясності немає жодного стосунку). Таким чином, вирі-

шення проблем, пов’язаних із неясністю як прагматичним явищем, лежить у 
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прагматиці, а не логіці. За епістемічного підходу до неясності, класична логіка 

та семантика можуть бути збережені в повному обсязі при застосуванні до нея-

сних мов, оскільки неясні вирази мають точно визначені екстенсії, що мають 

чіткі межі (невідомо лише, де ці межі проходять). Хоча в неясних предикатах і 

наявна невизначеність, однак ця невизначеність не є семантичною. 

У роботі розглянуто три впливових та найбільш детально опрацьованих 

семантичних підходів при побудові теорії неясності: багатозначні теорії неяс-

ності, теорія над-оцінювання та паранесуперечливі теорії неясності. 

Багатозначні теорії приписують реченням у спірних випадках некласичні 

значення істинності: або одне проміжне значення “невизначено”, або якесь із 

нескінченної множини значень, які можна представити множиною дійсних чи-

сел у проміжку [0,1], де 1 відповідає повній істині, а 0 – повній хибі. Тому для 

пояснення міркувань, що містять неясні вирази, багатозначні теорії застосову-

ють відповідні некласичні системи логіки (тризначну або нечітку логіку). 

Натомість, згідно з теорією над-оцінювання, речення в спірних випадках 

взагалі не мають значення істинності. Неясні вирази розглядаються як такі, що 

мають неповну специфікацію екстенсій. Це веде до невизначеності між різними 

способами обирання точних екстенсій, тобто неясним виразам притаманна зда-

тність бути уточненими більше ніж в один спосіб (при цьому всі уточнення є 

рівноцінними). Тому оцінювання висловлювань, що містять неясні вирази, по-

винно враховувати всі можливі шляхи, якими ці вирази можуть бути зроблени-

ми точними. І тому істинними, або “над-істинними” (хибними, або “над-

хибними”), визнаються лише ті висловлювання, що є істинними (хибними) не-

залежно від того, як ми їх уточнюємо. Якщо висловлювання є істинним за де-

яких допустимих уточнень термінів, що входять до його складу, і хибним – за 

інших, тоді воно не є ані істинним, ані хибним.  

Паранесуперечливі підходи тлумачать неясність як вид перевизначеності 

істини, що призводить до появи пересичених оцінок. Найбільш розробленим 

паранесуперечливим підходом є теорія суб-оцінювання, яка ґрунтується на се-

мантиці суб-оцінювання. Семантика суб-оцінювання визначає істину (“суб-
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істину”) як таку, що застосовується до висловлювання лише у випадку, коли 

висловлювання є істинним за деяких можливих уточнень. Таким чином, визна-

чено істинними залишаються ті висловлювання, які є істинними за всіх можли-

вих уточнень, визначено хибними залишаються ті висловлювання, які є хибни-

ми за всіх можливих уточнень, і невизначеними (неясними) залишаються ті ви-

словлювання, які є істинними за деяких, але не за всіх, уточнень. Однак до тре-

тьої категорії належать тепер висловлювання, які є одночасно і “суб-

істинними”, і “суб-хибними”. Тобто, неясним висловлюванням приписуються 

обидва значення істинності. 

На основі порівняльного зіставлення семантичних теорій неясності, вияв-

лено, що (1) спільним для цих теорій є те, що вони тлумачать неясність як суто 

семантичне явище; (2) відмінність між ними полягає в тому, як вони визнача-

ють, якою є логіка та семантика неясних мов: при тлумаченні неясності як се-

мантичного явища, класична логіка та семантика стають неадекватними при 

застосуванні до неясних мов, тому семантичні теорії неясності пропонують ни-

зку некласичних логік та семантик, за допомогою яких вони прагнуть моделю-

вати явище неясності та вирішувати парадокс “Купа”, зокрема, багатозначні 

теорії ґрунтуються на застосуванні багатозначних логік (тризначної та нечіткої 

логіки), паранесуперечливі теорії – паранесуперечливих логік, а теорія над-

оцінювання ґрунтується на застосуванні семантики над-оцінювання для вільних 

логік; (3) що жодна з семантичних теорій остаточно не вирішує проблеми неяс-

ності, оскільки зіштовхується зі складнощами та контр-аргументами: 

- Явище неясності вищого порядку створює найбільші складнощі при побудо-

ві багатозначної теорії неясності. Складнощі, які виникають у зв’язку з яви-

щем неясності вищого порядку, зазвичай розглядають як головну причину 

переходу від тризначних логік до логік з нескінченою кількістю значень. Зо-

крема, традиційна тризначна логіка неспроможна моделювати ієрархію спі-

рних випадків поза першим рівнем. Однак, хоча ступеневі теорії передбача-

ють неперервний, поступовий перехід від абсолютної істини до абсолютної 

хиби, вони врешті-решт не уникають визнання існування чітких меж.  
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- Недоліком теорії над-оцінювання є те, що вона вимушена відмовитися від Т-

схеми Тарського для над-істини. Вона також не здатна остаточно подолати 

складнощі, що виникають внаслідок явища неясності вищого порядку. Неяс-

ність вищого порядку можна пояснити в рамках теорії над-оцінювання за 

допомогою неясності метамова, а саме: предикат “є допустимим уточнен-

ням” є неясним. Таким чином, неясність виникає, оскільки не робиться жод-

ного вибору з-поміж альтернативних способів уточнення. Однак, множина 

цих альтернатив не є певно визначеною. Проте “парадокс неясності вищого 

порядку” (аргумент проти теорій неясності, які постулюють істиннісні про-

вали (зокрема, теорії над-оцінювання), що пов’язаний із неясністю вищого 

порядку)  вказує на те, що теорія над-оцінювання зіштовхується зі складно-

щами: якщо теорією над-оцінювання приймається правило введення опера-

тора D, то ця теорія не може прийняти повну ієрархію принципів істиннісно-

го провалу, яка є необхідною для того, щоб пояснити очевидну відсутність 

стрибкоподібних переходів у соритичній серії.  

- Паранесуперечливі теорії неясності є найменш розробленими в сучасній лі-

тературі з проблеми неясності. Однак, нехтування паранесуперечливими пі-

дходами є необґрунтованим, оскільки проста дуалізація семантики над-

оцінюванння породжує паранесуперечливу логіку, що заснована на логіці 

суб-оцінювання, і жодна з цих теорій не має формальних переваг над іншою. 

Тому невиправдано ігнорувати другу теорію, враховуючи статус першої як 

привілейованої теорії. Більше того, “парадокс неясності вищого порядку” 

може бути спрямований не лише проти теорії над-оцінювання, але також 

проти інших теорій неясності, що ґрунтуються на понятті спірного випадку 

(зокрема, теорії суб-оцінювання). Однак слабкість відношення логічного 

слідування, яке приймається теорією суб-оцінювання, дозволяє їй залучити 

неясність вищого порядку таким чином, який є недоступним для інших тео-

рій. Урешті-решт, при виборі між теорією над-оцінювання та теорією суб-

оцінювання потрібно апелювати до неформальних (філософських) рис цих 

описів явища неясності. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному досліджені було визначено основні характеристики 

явища неясності (vagueness) як предмета логіко-філософських студій. У резуль-

таті історико-термінологічного аналізу було виявлено, що слово “vagueness” у 

сучасних філософських та логічних студіях є неперекладністю. Його терміно-

логічний слововжиток, який датується XX століттям, пов'язаний з новим звер-

ненням до класичного парадоксу “Купа”. Слово “vagueness” набуває нового, 

технічного значення в слововжитку англо-американської аналітичної філософії 

головно завдяки Ч.С. Пірсу, Б. Расселу та М. Блеку. На нашу думку, з двох ва-

ріантів “перекладу” неперекладності – запровадження неологізму або надання 

старому слову нового значення – при передачі терміна “vagueness” українською 

мовою перевагу має другий, а саме: терміни “vagueness” та “vague” пропонуєть-

ся позначати словами “неясність” та “неясний”. 

У результаті дослідження було встановлено основні риси концептуаліза-

ції неясності в сучасній філософії загалом і логіці та філософії мови зокрема. 

Явище неясності розглядається як вид невизначеності. У сучасній аналітичній 

філософії виокремлюють три теоретичні описи природи невизначеності: семан-

тична невизначеність (джерело невизначеності асоціюється з прогалинами в 

значеннях слів), епістемічна невизначеність (невизначеність ототожнюється із 

незнанням) та метафізична невизначеність (невизначеність приписується світо-

ві як такому: мається на увазі, наприклад, невизначеність квантових часток або 

невизначеність майбутніх випадкових подій). Явище неясності традиційно 

(“парадигматично”) розглядається як вид семантичної невизначеності, що ха-

рактеризується такими взаємопов’язаними властивостями: (1) відсутністю чітко 

визначених екстенсій, (2) існуванням спірних випадків застосування, (3) “толе-

рантністю” застосування, що призводить до появи парадоксу “Купа”. З цієї ха-

рактеристики неясності стає очевидною відмінність неясності у вузькому зна-

ченні від інших видів семантичної невизначеності, які в буденній мові також 

можуть позначатися словом “неясність”: властивість (1) відмежовує неясність 
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від неточності, загальності та неспецифічності, а властивість (2) відмежовує не-

ясність від відсутності значення (meaninglesness), неоднозначності (ambiguity) 

та чутливості до контексту (context-sensitivity), або залежності від контексту 

(context-dependence). 

Явище неясності вищого порядку уточнює сучасну концепцію неясності, 

вказуючи на не лише відсутність чіткої межі між позитивною та негативною 

екстенсіями, але й на відсутність будь-якої чіткої межі взагалі (при застосуванні 

неясних виразів). Відповідно, неясність характеризується не лише існуванням 

спірних випадків, а, радше, існуванням спірних випадків вищого порядку (спір-

них випадків спірних випадків і так далі). За допомогою концепції неясності 

вищого порядку здійснюється розмежування між неясністю та семантичною 

неповнотою. Проте складнощі, які явище неясності вищого порядку ставить 

перед будь-якою спробою побудувати теорію неясності, спровокували деяких 

дослідників (зокрема, М. Сейнсбері, К. Райта, Д. Раффман) поставити під сум-

нів можливість існування неясності вищих порядків. Однак, на нашу думку, із 

аргументу на користь неясності предикату “є неясний” можна виснувати, що 

деякі неясні предикати є неясними у вищому порядку. А якщо потрібно вирі-

шувати ускладнення, які випливають із прийняття неясності вищого порядку 

деяких предикатів, то, здається, відсутні переконливі причини для відмови від 

ортодоксального погляду, згідно з яким кожен неясний предикат є неясним у 

вищому порядку. Вважаємо, таким чином, що будь-який кандидат на роль аде-

кватної теорії неясності повинен узгоджуватися із очевидною відсутністю чіт-

ких меж у спірних випадків та вирішувати проблему неясності вищого порядку. 

Перші логічні та філософські дослідження явища неясності (які станов-

лять власне передісторію досліджень неясності), пов’язані з парадоксом “Ку-

па”, що був винайдений ще в античності. Історія парадоксу “Купа” (від антич-

ності до кінця XIX століття) свідчить про його тяглість у контексті філософсь-

ких, логічних та мовознавчих дискусій. Парадокс “Купа” був винайдений Евбу-

лідом, проте найбільшої глибини та теоретичної ваги обговорення парадоксу 

“Купа” набуває у філософії стоїків (Хрисип), зокрема, в їх дискусії зі скептика-
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ми (Карнеад). У пізній античності парадокс “Купа” був так само загальновідо-

мий, як і парадокс “Брехуна” (причому й поза межами суто філософських кіл). 

Проте в середньовіччі він оговорювався лише на маргінесах філософських та 

логічних студій. Інтерес до парадоксу “Купа” був поновлений у період  Відро-

дження, зокрема, завдяки Лоренцо Валлі, який за його допомогою критикував 

схоластичну логіку. У філософії Нового часу парадокс “Купа” та проблема нея-

сності обговорювались У контексті теорії пізнання та метафізики, і пов’язані з 

більш загальними питаннями, такими як проблема сприйняття, ясних та вираз-

них ідей, реальних та номінальних сутностей (Дж. Лок, Ґ.В. Ляйбніц, Д. Юм, 

Ґ.В.Ф. Геґель). Парадокс “Купа” знов стає предметом суто логічних дискусій 

лише наприкінці XIX століття. 

У сучасній аналітичній філософії, на відміну від попередніх тлумачень, 

парадокс “Купа” розглядається під рубрикою “неясність”. Філософське поняття 

неясності виникає в кінці XIX – на початку XX століть. Вирішальну роль у фо-

рмуванні сучасної концепції неясності відіграли три філософи, праці яких слу-

гують відправним пунктом для сучасної дослідницької програми, що зосере-

джена на вирішені проблеми неясності, а саме: Ґ. Фреґе, Б. Рассел та Ч.С. Пірс. 

У результаті дослідження історії виникнення сучасної концепції неясності ви-

явлено два напрямки: (1) негативний, згідно з яким неясність є лише дефектом 

мови, а дослідження неясності постає внаслідок того, що вона стоїть на переш-

коді ідеалу логічно досконалої мови (представниками цього напряму є Ґ. Фреґе 

та Б. Рассел); (2) позитивний, згідно з яким неясність є корисною рисою мови та 

що намагається віднайти таку дедуктивну систему, яка б узагальнювала також 

міркування, що містять неясні вирази (представником цього напряму є Ч.С. 

Пірс). 

Формування сучасної дослідницької програми, що зосереджена на аналізі 

неясності та вирішенні парадоксу “Купа”, припадає на 1970-ті роки та 

пов’язується з формування філософії мови як окремої дисципліни та появою 

перших логічних підходів до семантики природних мов. Остаточне усталення 

сучасної дослідницької програми припадає на 1990-ті роки, коли з’являються 
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перші узагальнюючі опрацювання попередніх досліджень явища неясності. Ни-

ні явище неясності є однією з найбільш досліджуваних проблем у сучасній ло-

гіці та філософії мови. Характерною рисою сучасних досліджень є поява цілого 

спектру різних теорій, що намагаються подолати складнощі, які виникають 

внаслідок неясності. Теорії неясності мають на меті: виявити, що є причиною, 

або джерелом, неясності природних мов; визначити, якою є логіка та семантика 

неясних мов; вирішити парадокс “Купа” та інші логічні проблеми, які виника-

ють внаслідок неясності мови, наприклад, складнощі при застосуванні до неяс-

них виразів Т-схеми Тарського; а також вирішити проблему неясності вищого 

порядку. 

У дисертаційному досліджені були проаналізовані три підходи до побу-

дови теорії неясності: багатозначні теорії (тризначна та нечітка теорії неяснос-

ті), теорія над-оцінювання та паранесуперечлива теорія неясності. Спільним 

для цих теорій є те, що вони тлумачать неясність як семантичне явище, а саме: 

неясність розглядається як істотна семантична властивість певних виразів при-

родної мови. Саме тому їх називають семантичними теоріями неясності. Згідно 

з цими теоріями, ми не тому не знаємо, де проходять точні межи застосування у 

неясних виразів, що знання цього є в принципі неможливим (на чому наполя-

гають епістемічні теорії неясності), а тому, що точні межі застосування, на-

справді, у неясних виразів відсутні. Відмінність між семантичними теоріями 

неясності полягає в тому, як вони визначають, якою є логіка та семантика неяс-

них мов. Оскільки при тлумаченні неясності як семантичного явища, класична 

логіка та семантика стають неадекватними при застосуванні до неясних мов, 

семантичні теорії неясності пропонують низку некласичних логік та семантик, 

за допомогою яких вони прагнуть моделювати явище неясності та вирішувати 

парадокс “Купа”: багатозначні теорії ґрунтуються на застосуванні багатознач-

них логік, паранесуперечливі теорії – паранесуперечливих логік, а теорія над-

оцінювання ґрунтується на застосуванні семантики над-оцінювання для вільних 

логік. 
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(1) Багатозначні теорії приписують реченням у спірних випадках некла-

сичні значення істинності: або одне проміжне значення “невизначено”, або як-

есь із нескінченної множини значень, які можна представити множиною дійс-

них чисел у проміжку [0,1], де 1 відповідає повній істині, а 0 – повній хибі. То-

му для пояснення міркувань, що містять неясні вирази, багатозначні теорії за-

стосовують відповідні некласичні системи логіки (тризначну або нечітку логі-

ку).  

На нашу думку, явище неясності вищого порядку створює найбільші 

складнощі при побудові багатозначної теорії неясності. Складнощі, які вини-

кають у зв’язку з явищем неясності вищого порядку, зазвичай розглядають як 

головну причину переходу від тризначних логік до логік з нескінченою кількіс-

тю значень. Зокрема, традиційна тризначна логіка неспроможна моделювати 

ієрархію спірних випадків поза першим рівнем. Однак, хоча ступеневі теорії 

передбачають неперервний, поступовий перехід від абсолютної істини до абсо-

лютної хиби, вони врешті-решт не уникають визнання існування чітких меж.  

 (2) Згідно з теорією над-оцінювання, речення в спірних випадках взагалі 

не мають значення істинності. Неясні вирази розглядаються як такі, що мають 

неповну специфікацію екстенсій. Це веде до невизначеності між різними спо-

собами обирання точних екстенсій, тобто неясним виразам притаманна здат-

ність бути уточненими більше ніж в один спосіб (при цьому всі уточнення є рі-

вноцінними). Тому оцінювання висловлювань, що містять неясні вирази, по-

винно враховувати всі можливі шляхи, якими ці вирази можуть бути зроблени-

ми точними. І тому істинними, або “над-істинними” (хибними, або “над-

хибними”), визнаються лише ті висловлювання, що є істинними (хибними) не-

залежно від того, як ми їх уточнюємо. Якщо висловлювання є істинним за де-

яких допустимих уточнень термінів, що входять до його складу, і хибним – за 

інших, тоді воно не є ані істинним, ані хибним.  

Теорія над-оцінювання зберігає закони класичної логіки і в той же час 

враховує логічні відношення між неясними пропозиціями. Вона враховує спірні 

випадки та відсутність чітких меж, що характерні для явища неясності, уникає 
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парадоксу сориту. Недоліком цієї теорії є те, що вона вимушена відмовитися 

від Т-схеми Тарського для над-істини. Вона також не здатна остаточно подола-

ти складнощі, що виникають внаслідок явища неясності вищого порядку. Неяс-

ність вищого порядку можна пояснити в рамках теорії над-оцінювання за допо-

могою неясності метамова, а саме: предикат “є допустимим уточненням” є нея-

сним. Таким чином, неясність виникає, оскільки не робиться жодного вибору з-

поміж альтернативних способів уточнення. Однак, множина цих альтернатив не 

є певно визначеною. Натомість “парадокс неясності вищого порядку” (аргумент 

проти теорій неясності, які постулюють істиннісні провали (зокрема, теорії над-

оцінювання), що пов’язаний  із неясністю вищого порядку)  вказує на те, що 

теорія над-оцінювання зіштовхується зі складнощами: якщо теорією над-

оцінювання приймається правило введення оператора D, то ця теорія не може 

прийняти повну ієрархію принципів істиннісного провалу, яка є необхідною 

для того, щоб пояснити очевидну відсутність стрибкоподібних переходів у со-

ритичній серії. 

(3) Паранесуперечливі підходи тлумачать неясність як вид перевизначено-

сті істини, що призводить до появи пересичених оцінок. Найбільш розробленим 

паранесуперечливим підходом є теорія суб-оцінювання, яка ґрунтується на се-

мантиці суб-оцінювання. Семантика суб-оцінювання визначає істину (“суб-

істину”) як таку, що застосовується до висловлювання лише у випадку, коли 

висловлювання є істинним за деяких можливих уточнень. Таким чином, визна-

чено істинними залишаються ті висловлювання, які є істинними за всіх можли-

вих уточнень, визначено хибними залишаються ті висловлювання, які є хибни-

ми за всіх можливих уточнень, і невизначеними (неясними) залишаються ті ви-

словлювання, які є істинними за деяких, але не за всіх, уточнень. Однак до тре-

тьої категорії належать тепер висловлювання, які є одночасно і “суб-істинни-

ми”, і “суб-хибними”. Тобто, неясним висловлюванням приписуються обидва 

значення істинності. 

Паранесуперечливі теорії неясності є найменш розробленими в сучасній 

літературі з проблеми неясності. Однак, на нашу думку, нехтування паранесу-
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перечливими підходами є необґрунтованим, оскільки проста дуалізація семан-

тики над-оцінюванння породжує паранесуперечливу логіку, що заснована на 

логіці суб-оцінювання, і жодна з цих теорій не має формальних переваг над ін-

шою. Тому невиправдано ігнорувати другу теорію, враховуючи статус першої 

як привілейованої теорії. Більше того, “парадокс неясності вищого порядку” 

може бути спрямований не лише проти теорії над-оцінювання, але також проти 

інших теорій неясності, що ґрунтуються на понятті спірного випадку (зокрема, 

теорії суб-оцінювання). Однак, слабкість відношення логічного слідування, яке 

приймається теорією суб-оцінювання, дозволяє їй залучити неясність вищого 

порядку таким чином, який є недоступним для інших теорій. Урешті-решт, при 

виборі між теорією над-оцінювання та теорією суб-оцінювання потрібно апе-

лювати до неформальних (філософських) рис даних описів явища неясності. 
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