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Вступ
Слово – не об ман, не симво л то лько,
слово – д ействи тельно сть,
вся без остатка д ействи тельность есть с лово,
к нам обращен ное, нами уже с лы шимое,
жд уще е вашего, филосо фы, ураз ум ения.
Г ус та в Шпет.

Актуальність

теми.

Ім’я

Густава

Шпета

тривалий

час

лишалося факт ично викресленим з історії вітчизняної та світової
філософської думки. Н езважаючи на т е, що Шпета (розст ріляного
за наказом «тройки» НКВС 1937 року) було реабілітовано вже в
1956-му, його роботи були забуті на довгі рок и. У філософських,
психологічних та культурологічних дослідженнях 50-х – 80-х
років (а Шпет був всебічно освіченою та надзвичайно ерудов аною
людиною – не лише філософом, а й психологом, культурологом,
мист ецтвознав цем, перекладачем: за його власним свідченням, міг
перекладат и з 17-ти мов) його ім’я практично не згадується. Між
тим, його ідеї набагато випередили свій час.
Слід сказати, що дослідження спадщини Густава Шпет а в
контекст і філософії XX століт тя набувають зараз усе більших
масштабів (саме цій темі б уло присвячено Треті Шпетівські
читання, що відбулися в Томську 1999 року). Багато дослідників
твердят ь, що проект «феноменологічної герменевтики» (назва
умовна, самим Шпет ом не застосовувана), над яким працював
Густав Ш пет і який, з огляду на трагічні обставини останнього
періоду його жит тя, так і не вст иг завершити, багато в чому
збігає ться з тим напрямком досліджень, в якому пізніше рухався
ще один учень Гусерля – Мартін Гайдеґґер. Крім того, погляди
Шпета часто порівнюют ь із ідеями Мішеля Фуко, Жака Дериди,
Михайла Бахт іна, Лева Шестова, Олексія Лосєва т ощо.
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На

листопад

французькому

міст і

року

2007
Бордо

заплановано

перш ої

проведення

міжнародної

у

конференції,

цілков ит о присвяченої філософському доробку Густава Ш пета т а
його ролі в інтелектуальних колах початку ХХ століття. Однак
незважаючи на т аке помітне пожв авлення інтересу до ідей Шпет а
та

його

непересічної

особистост і,

можна

конст атувати,

що

доробок філософа ще не опрацьовано та не проаналізовано
належним чином. Хоча, безумовно, починаючи з 90-х років ХХ
століття та, особливо, в останні кілька років цей процес значно
пожвавився. Між тим, як свідчать найсучасніші дослідження, ідеї
Шпета можуть в ідкрити нові перспективи у царині гуманітарних
наук (див. збірку статей «Густ ав Ш пет и современная философия
гуманитарного знания» М., 2006).
Філософія мови Шпета є досить складною (з огляду на його
стиль викладу та манеру подання матеріалу), але надзвичайно
цік авою часткою його філософської спадщини. Між т им, вона все
ще мало досліджена, і, наскільки відомо автору, її сист ематичного
детального викладу досі не створено. Довгий час про Ш пета було
заведено говорити лише як про «канонічного» феноменолога –
так, до речі, його описує у своїй іст орії філософії Зеньковський,
зображаючи

Шпет а

затятим

прихильником

Гусерля

та

догматичним мислителем, нездатним в ийт и за межі свого вузького
світогляду [10]. А між тим уже в одній із перших своїх робіт
(автор статт і «Шпет» для енциклопедичного словника з філософії,
виданого 2004 року московським видавництвом «Гардаріки», А.І.
Резниченко

досить

суперечливо

називає

цю

роботу

і

найвідомішою з-поміж робіт філософа [26]) «Явление и смысл»
(1914 р.) Шпет помітно відходить від канонів сучасної йому
феноменології,

про

що

недвозначно

свідчить

навіть

його
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передмова

до

цієї

праці.

Доволі

популярним

напрямком

дослідження (поруч із феноменологічними поглядами Шпета) стає
і його герменевтика, і його психологічні ідеї. Тим часом Шпет ова
філософія мов и часто досліджується або з ухилом у царину
естетики чи літерат урознавст ва, або через призму психології, тоді
як ґрунтов них

сут о філософських

досліджень цього

аспекту

творчості Шпет а все ще бракує (хоча слід відмітити роботу в
цьому напрямку таких дослідників як М. Гідіні, М. Денн та інші).
Саме

з

огляду

на

недостатню

дослідженість

мовно-

філософських поглядів Шпета та їхній високий потенціал як
можливого

джерела

гуманітарного

нових

знання,

я

ідей

обрала

в

конт ексті

філософію

сучасного

мови

Густава

Густавовича Шпета темою для даної робот и.
Метою даної роботи є створення сист ематичного викладу
мовно-філософських поглядів Густ ава Шпета, який уможливив би
подальший

розгляд

ідей

цього

непересічного

мислителя

у

широкому контекст і сучасної йому, попередньої та подальшої
мовно-філософської думки (як зарубіжної, так і вітчизняної).
Основними завданнями даної роботи є :
1. Здійснит и систематизований в иклад мовно-філософських
поглядів Густава Ш пета.
2.

Дослідити

особливостей,

Шпетове

структ ури

розуміння

та

місця

слова
в

та

мови, їхніх

загальнокультурному

контекст і.
3. Розглянути розмежування Шпетом понять «смисл» т а
«значення» і підстави цього розмежування.
4. Розглянути роль та місце суб’є кта у філософії мови
Густава Шпета.
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Об’є ктом

даного

дослідження

є

мовно-філософські

ідеї

Густава Шпета, а його предметом – формув ання та розвиток
поглядів Шпета на мову і слово, його уявлення про складну
структуру

слова,

зокрема

інтерпретація

Шпетом

одного

з

ключових для його філософії понять – «внутрішньої форми
слова».
У даній роботі автором було застосовано т акі методи
дослідження як аналітичний (з ме тою глибокого розкритт я думки
Густава Шпет а через аналіз його праць), метод порівняльного
аналізу або ж компаративний метод (для зіст авлення поглядів
Шпета різних років ), метод системного аналізу (результатом
застосування

якого

діаграми).

є

Також

філософський

наведені наприкінці роботи
обмежено

метод

у

зв’язку

схеми

та

застосовув ався

історико-

необхідністю

історичної

з

реконструкції деяких аспектів досліджень Шпета.
Теоретичні

д жерела.

У

даному

дослідженні

було

використано передовсім праці самого Густава Шпета різних років.
Особливу ув агу автор зосередила на таких визначальних для
філософії мови Шпета працях як «Эстетические фрагменты»
(1922–1923 рр.) та «Внутренняя форма слов а: Эт юды и вариации
на темы Гумбольта» (1927 р.) – останній об’ємній науковій праці,
підготованій Густ авом Шпет ом. Цим двом книгам присвячено,
відпов ідно, параграфи 2.1 т а 2.2 даної роботи. Крім цього,
автором було детально розглянуто незавершену роботу Шпет а
«Язык и смысл» (20-ті рр.), працю «Введение в эт ническую
психологию» (1927 рік) тощо. Також було враховано думки, що їх
висловлює Шпет у інших своїх роботах.
Окрім

власне

першоджерел,

автором

було

опрацьовано

широкий спектр крит ичної т а дослідницької літератури – як
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вітчизняної (таких провідних спеціаліст ів-шпетознавців як Т.Г.
Щедріна,

В.П.

Зінченко,

Т.Д.

Марцинков ська

тощо),

так

і

зарубіжної (зокрема, французької дослідниці Маріз Денн, італійки
Марії Гідіні, угорки Анни Хан тощо).
Крім

того,

зважаючи

на

складну

історичну

долю

філософського спадку Густава Шпета, який ще досі пов ною мірою
не досліджено, автор даної роботи зверталася до т аких джерел як
листування

Ш пет а

з

його

близькими,

друзями

та

колегами

(публікації в журналі «Логос», у матеріалах Ш петівських чит ань,
книга «Густав Шпет : жизнь в письмах. Эпистолярное наследие»).
Також автору ціє ї роботи стали в нагоді опубліков ані архівні
матеріали, що стосуються долі Шпета та його робіт (книга під
редакцією

Т.Д.

Марцинковської

«Густав

Густавович

Шпет:

Архивные материалы, воспоминания, стат ьи», монографія Т.Г.
Щедріної «Я пишу как эхо другого…» тощо). Ав тор даної роботи
змушена була звертатися до таких – історико-філософських, по
суті, – матеріалів, аби відтворити хід думок Густ ава Шпета, який
з тих чи інш их причин не знайшов прямого вираження у його
опубліков аних працях.
Автором

даної

роботи

було

опрацьовано

більшіст ь

найновіших публікацій, в яких досліджує ться т ворчість Густав а
Шпета – в тому числі, в идання 2004-го, 2005-го та 2006-го років.
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РОЗДІЛ 1. Р ОЗГЛЯД МОВНО-Ф ІЛОСОФС ЬКИХ
ПИТАНЬ У РОБОТІ ГУС ТАВ А ШПЕТА «ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ФРА ГМЕНТЫ»
Роботу «Эстетические

фрагменты»

було

створено

Шпетом

поет апно у 20-ті роки. Робота складається з трьох частин, датованих,
відповідно, 6-м січня, 13-м та 19-м лютого 1922 року. У цій роботі
Ш пет

детально

звертається

до

розгляду

структури

слова,

зупиняю чися детальніш е на естетичних аспектах слововжитку. Для
роботи характ ерний образний, пристрасний та живий ст иль викладу,
що помітно контраст ує із тоном багатьох «академічних» робіт
Ш пета (таких, приміром, як книга 1927 року «Внутренняя форма
слов а»).
В «Эстетических фрагментах» Густ ав Шпет постулює той факт,
що слово є архетипом культури – за висловом Шпет а, «архет ипом
недійсної

д ійсності».

Такого

висновку

філософ

доходить,

розглядаючи поняття символу – зокрема, і в мистецт ві. Символ
Ш пет

визначає

як

зіставлення

порядка

чут тєвого

з

цариною

мислимого, дійсного досвіду (переживання) зі сферою ідеального,
досвід обмислю ючого. На думку Шпета, твердження про те, що
символ встановлюється лише на засадах подібності чи алегорії, є
хибним. «Ошибочно утверждение, будто симв ол устанав ливается
непременно

на

основе

«сходства».

«Сходство»

физического

и

духовного, чувственного и идеального – вообще весь ма хитрая
проблема, если под «сходством» понимать «подобие», а не просто
«схождение» с двух безусловно неподобных концов к какому-то
условно

одному

пункту.

Символ

и

не

аллегория.

Аллегория

–

рассудочна, «измыш ленна», плоскоконечна. Символ – творческипророчествен и неисчерпаемо-бесконечен. Аллегория – теософична,
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символ – мистичен» [45 1]. Втім, не слід розуміти твердження Шпет а
про «містичність» символа надто буквально: йдеться передусім про
його невичерпний творчий потенціал та смислову глиб ину, що її
приховує у собі кожен символ. Символ – це, висловлюючися мовою
сучасної логіки, своєрідний елем ент метамови. Шпет зазначає, що
символ – це теж свого роду «слово», яке в казує на інші слова, що, в
св ою чергу, прямо або метафорично називают ь «речі» (сюди Ш пет
відносить

і

процеси,

і

ознаки,

і дії).

(Між

іншим,

Шпет ова

інтерпрет ація «слова» і «речі» є дов олі св оєрідною, і на це слід
зважати під час аналізу його робіт.). Отже слово є прообразом будьякого мистецт ва. Воно є, зрештою, архетипом культури як такої, або
навіть ш ирше – всіє ї дійсності: «Вся без остат ка действит ельност ь
есть слово, к нам обращенное…» [45]. Адже, на думку Шпета, таке
«слово» чи «окреме слово», визначається контекстом (додамо від
себе – шв идше навіт ь підходом дослідника). Ситаксично зв’язок слів
також є словом, а отже книга, література, вся культура – слов о (як
ми побачимо далі, – в розділі 1.2 даної праці – словом, на думку
Ш пета, може бут и і людина). Як зауважує філософ, у мет афізичному
аспекті ніщо не заважає і космічний всесвіт розглядат и як слово. І,
що важлив о, всюди сутт єві відношення та типові форми в структурі
слов а – однакові. Слово, за Шпет ом, може виконув ати функції будьякого іншого знака, і будь-який знак може виконуват и функції
слов а.

При

просторової

цьому
та

будь-яке

часової

чуттєве

форми,

сприйняття

якого

завгодно

будь-якої
обсяг у

та

тривалості мо же розглядатися як осмислений знак, як слово.
Ще

одна

«Эстет ических

1

важлива

т ема,

фрагментах»

–

до
це

якої
т ема

Шпет

зверт ається

форми

та

в

змісту,

На жаль, автор даного дослідження змушена була посилатися на цю та деякі інші роботи, текст яких узято з
мережі Інтернет, без зазначення сторінок, оскільки така розбивка була відсутня у кількох із використаних
текстових документів.
КЛЮЧ ВІД МАЙБУТНЬОГО – 2007
Конкурс бакалаврських робіт і громадської активності

10

«зовнішнього» i «внутрішнього». Забігаючи наперед, зауважимо, що
для Шпета ці два елементи є нерозривно поє днаними, зокрема й у
ст руктурі слова. «Требование формы исходит от содержания.
Содержание без формы ест ь чистая страдат ельност ь. Содержание
ст раждет формы и страдает без нее, как страдает само от себя
все отвратительное…» [45]. Якщо «ідея» не може бути виражена
зовні, на-зовні, вона, за слов ами Шпета, – ніщо. Якщо вона
справжня жив а ідея, вона є, передусім, зовнішній, зримий вигляд.
Ідеальне, яке не виражене назовні, є лише ніщо – в оно лише
осягаєт ься, воно – реально не-суще. Цей характер зв’язку між
зовнішнім та внутрішнім якраз яскраво проявляєт ься у слові, адже,
як гадає Шпет, все, без в инят ку, його дійсне буття – ззовні, все
внутрішнє – лише ідеальне. У слові нерозривно поєднана форма т а
зміст, або, якщо говорити точніше, – форма та смисл, адже Шпет
розрізняє ці два понятт я. Причому форма мисли ться не як щось
зовнішнє, що накидається смислові, а, швидше, як незаперечна
вимога самого смислу. Саме тому слова «зовнішнє» та «внутрішнє»
Ш пет

часто

бере

в

лапки.

Зовнішнє

це,

насамперед,

знак

внутрішнього («Внешность есть знак» [45]).
В «Эстетических фрагментах» Густав Шпет дет ально аналізує
ст руктуру слова. Під структурою він розуміє «конкретное строение,
отдельные части которого могут меняться в «размере» и даже
качестве, но ни одна част ь из целого in potentia не может быт ь
устранена без разрушения целого» [45]. При цьому структура може
членуватися на нові, замкнені у собі структури, складання яких
наново відновлює первинну структ уру. Усі момент и, всі члени
ст руктури завжди дані, хоча б in potentia. Розглядаючи певну
ст руктуру, важливо не залишати поза межами дослідже ння саме цих,
ак туально не даних, потенційних членів. На думку Шпета, власну
КЛЮЧ ВІД МАЙБУТНЬОГО – 2007
Конкурс бакалаврських робіт і громадської активності

11

ст руктуру мают ь і дух, і культура. Досліджуючи ж ст руктуру слова,
слід рухатися (як це і робить Шпет) углиб : від чуттєво сприйманого
до формально-ідеального (ейдетичного, як ще його називає Шпет).
Між цими двома пункт ами розташов ана ціла низка, умовно к ажучи,
сходинок, кожну з яких і розглядає філософ.
П ерші

три

сходинки

сприйнятт я

слова

–

це

реалізація

природних функцій слова. На першому етапі, чуючи промов лене
слов о, ми відрізняємо голос людини від інших природних звуків,
ідентифікуємо його як загальну ознаку людини. На другому етапі ми
сприймаємо промовлене слово як голос конкретного індив іда –
деякого N, вирізняючи його серед інших представників людського
роду. На третьому ет апі звучання слова сприймає ться нами як знак
особливого природного психофізичного стану N, на відміну від
знаків інших його можливих станів або інших можливих станів
реш ти людей. До цього моменту включно, акцентує Шпет, слово ще
нічого не повідомляє . Сам N сприймається нами, по суті, як т варина,
а не дійсний чи потенційний член деякої усвідомлюваної соціальної
єдності.
П одальші сходинки відображають вже сприйняття нами слова
як речі культурно-соціальної. Отже, четвертий етап – це сприйнят тя
слов а як ознаки наявності культури та належності N до пев ного кола
людської культ ури та людського співіснув ання, пов’язаного мовною
єдніст ю. Якщо виявляється, щ о мова нам знайома, ви впіз наємо її як
певну конкретність з її фонетичними, лексичними та семантичними
особливостями. Це п’ят а сходинка. В той же час ми розуміємо
почуте

слово

розрізняючи

–

т обто

характер

вловлюємо
повідомлення

його

смисл,

(наказ,

разом

пит ання

з

тим

тощо),

вставляючи його в певний нам відомий і зрозумілий смисловий т а
логічний номінат ив ний контек ст. Це шост а сходинка. На сьомому
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ет апі, як що лю дина є достатньо осв іченою , вона розрізняє також
умовно встановлені на даному етапі культурного розвитку форми
слов а (морфеми, синтагми, етимологію слова). Є ще й восьма
сходинка: це розрізнення емоційного тону, що ним N супроводжує
передачу змісту повідомлення, який ми розуміємо. Ця сходинка
певним чином вирізняється з ряду попередніх і, як зазначає Ш пет,
немов пов ертає нас назад – до третьої сходинки. Але між ними (3-м
та 8-м етапом) все ж існує суттєв а різниця. Вона полягає у т ому, що
тепер

(на

8-й

сходинці)

наш е

сприйняття

емоцій

N

тісно

пов’язує ться нами не просто з його психофізичним станом, а вже з
цим психофізичним станом у комплексі зі ст авленням N до того, що
він повідомляє, та з його розумінням цього повідомлення. Як
зауважує Шпет, на 8-му етапі має місце спів-чуття замість співмислення, чуттєв е враження (Eindruck) на противагу осмисленому
вираженню (Ausdruck). Хоча тут і йдеться про окрему, симпатичну
функцію слова, але вона є немов додатковою функцією і особливої
ролі не відіграє, оскільки йдеться про пізнання не самого слова, а
того, хто його висловлює.
П одану Шпетом схему він сам називає умовною і типовою, а
отже вона передбачає певні в инят ки. Крім того, таку послідовніст ь
«сходинок» не слід ототожнювати з емпіричним часов им порядком,
у якому вони сприймаються.
Далі Ш пет звертається до розгляду різних типів форм, які
сприймаються нами у слові. Перший в ид – це фонетичні форми (як
зазначає сам Шпет, даний в ид форм настільки вільний від вплив у
смислу, що цей вплив можна практично проігнорувати). Другий вид
форм – морфеми, які для Ш пета є вже першою сходинкою на шляху
від чуттєвого до мисленого, він називає їх «верхнее платье смысла»
[45]. Саме зв’язок зі смислом на дає морфемі можливість , умовно
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кажучи, «конструюват и» слово. Але щоб отримати таку змогу
морфема

має

динамічні

стат и

закони

частиною
якого

деякого

конструю ються

смислового
згідно

контексту,
з

формами

синтаксичними та логічними. От же, синтаксична та логічна форми
– це наступні види (трет ій та чет вертий), що їх поруч із фонетичною
та морфологічною формами виділяє у структ урі слова Густав Шпет.
Із

цієї

«потреби

контексту»

Шпет

робить

надзвичайно

важливий в исновок: «Изолированное сл ово, строго говоря, лишено
смысла… Оно не есть слово сообщения, хотя и есть уже средство
общения» [45]. Таке слово не може значит и. Воно може лише
ст осуватися, називати, вказувати на річ. На цій основ і Ш пет
впроваджує важливе для нього і надалі розрізнення «смисла» та
«значення».

Значення

стосує ться

іменувальної

«номінативної»,

функції слова, як у в оно виконує і поза синтаксично-логічним
контекстом. Н а даному ет апі слово – лише знаряддя, інструмент,
який можливо використати найрізноманітнішими способами. Саме в
такому вигляді подаються значення слів, приміром, у словниках. За
слов ами Шпет а, «значение» здесь – в возможности им поль зовать ся,
применять его, значение прагм атическое, а не поетическое и
познавательное» [45]. «Смисл» ще можна було б назват и значеннямсмислом, а «значення» – значенням-важливістю.
Варто заув ажити, що Шпет звертає ться до прояснення т ермінів
«значення» і «смисл» ще у своїй роботі 1914 року «Явление и
смысл»,

де

творчо

опрацьовує

феноменологічні

ідеї

Едмунда

Гусерля, у якого перед цим ст ажувався в Ґет инґені, Німеччина.
Розробка

Гусерлем

понят тя

«смислу»

вочевидь

не

надто

влаштовувала молодого вченого («смысл у Гуссерля является скорее
очень расширенным значением» [46, С.399]), який, як зауважуют ь
дослідники, швидше за в се вваж ав за потрібне врахув ати в своїй
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концепції ідеї Фреґе, що їх Гусерль проігнорував у «Іdeen І». У
фінальному розділі «Явления и смысла» Шпет впроваджує свою
власну «тріаду»: значення, смисл, ентелехія. Термін «ент елехія»
Ш пет запозичує в Арист отеля, зауважуючи, що це понятт я має свого
роду телеологічне спрямування (за висловом Шпета, ентелехія
пов’язана з «як» предмета). Деякі речі можуть напозір не мати
власної ентелехії, однак у стосунку до них ми можемо говорити про
квазі-ентелехію, – тобто ентелехію , якої ще не існує – ст ворюючи
св оєрідний «казков ий» світ. Важливим моментом розгляду є той
факт,

що

вияв лення

у

речі

ентелехії

необхідно

пов’язане

зі

специф ічним супровідним актом свідомості, що його Шпет називає
герменевтичним актом. За терміном «значення» Шпет пропонує
зберегт и визначення «вмісту вираження», а термін «смисл» вжив ати
«для обозначения предмета в его определительной квалификации как
содержания» [46, С.400]. Тоді внутрішній смисл самого предмет а
позначатиметься як «ентелехія». По сут і, під цим понятт ям Ш пет
розуміє найінтимніш ий осередок смислу. В пізнішій ф ілософії
Ш пета понят тя «ент елехія» редукується, натомість щ е глибше і
ґрунтовніше розробляют ься поняття значення та смислу.
Згідно

з розрізненням смислу

«Эстет ических

фрагмент ах»

та значення, Шпет у свої

розрізняє

і

дві

функції

слова:

номінативну (номінальну предметність слова) та семасеологічну
(смислову предметність слова). Н омен, ім’я пов’язується зі словом
не в акті думання, а в акт і сприйнят тя і уявлення (тому її може
встановлюват и

не

лише

людина,

а

й

тварина),

в иступає

як

емпірична, чут тєво сприймана річ. О днак коли ми переходимо на
рівень смислу, йдеться вже про слово не як про чуттєву, а як про
інтелектуальну даність. Слово вказує вже не через чут тєву, а через
інтелектуальну інтуїцію. Для того, аби підкреслити це розрізнення
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між номінативним т а семасеологічним рівнем слова, Шпет в водит ь
два терміни: «под-разумеват ь» (себто «мати на увазі», т ут йдеться
про номінативну функцію слова) і «у-разумевать» (тобто «розуміти»,
тут уже мова про рівень смислу). Той предмет, що на нього вказує
слово на своє му номінативному рівні (а вказує саме слово – не
мовець, не той, хто це слово сприймає) нічого не говорить нам
про суть, а має лише деяку форму та обсяг . Тому Шпет називає
предмет певним пунктом уваги, який передбачає подальш ий розгляд,
розробку, «у-разумение». «Предмет – только вопрос, даже загадка,
х, услов ия для раскрытия кот орого еще дол жны быть даны и
постигнут ы какими-то другими способами» [45].
Слід розрізняти «річ» та «предмет». Річ Шпет визначає як
всяке емпірично, реально існуюче дещо. Тоді як предмет и – це
можливост і, їхнє буття ідеальне. Слова «реальне» та «ідеальне» є
ключовими

для

розрізнення

предмету

і

речі.

П редмет

є

формальним ут ворюючим началом смислу, носієм смислу. З іншого
ж боку він так ож переформовує номінальні форми, скріпляє їх у
єдинст во мислимої форми. «При всем многообразии потенциал ьно
называемых вещей они относят ся к одному формальному единст ву –
онтическому, или единству предмета» [45]. І ще: «Если бы под
сл овом не подразумевал ся предмет, ск овывающий и цементирующий
вещи в единство мыслимой формы, они рассыпались бы под своим
названием, как сыпется с ладони песок , стоит только сжат ь
наполненную им руку» [45]. Предмет – це форма речей, що мається
на увазі (под-разумеваемая), і водночас він – сущий (в ідеальному
сенсі) носій властивостей, якост ей. О тже предмет є суб’єктом і
об’єктом водночас, він має стосунок як до номінативної, так і до
смислової функції слова. А сама сфера предмет а є сферою чистих
онтологічних

форм,

сферою

формально-мислимого.

Так

Ш пет
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приходить до п’ятого виду форм у ст руктурі слова – до форм
онтологічних.
Для Шпета слово і думка нерозривно пов’язані, він називає
слов а плоттю думки. Думка народжується у слові і разом з ним.
«Даже и мало того – мысль зачинает ся в слове» [45], – гов орит ь
Ш пет. З іншого боку, зв’язок думки і чутт євого матеріалу не має
такого

обов’язкового

характеру.

Щоб

сягнути

висот,

думка

відштовхується від чуттє во даного, як від трампліна, і полишає його,
однак, як метафорично висловлює ться Шпет, щоб утриматися в
ідеальній сфері їй в се ж пот рібна якась форма, якась «ідеальна
плоть» – такою «ідеальною плоттю» для думки і є слово. «Безчувственная мысль – нормально… Без-словесная мысль – патология»
[45], – ст верджує Шпет . Тому такої важливості і наб уває для нього
логіка, яку він розуміє як науку про слово. Місце логічних форм у
ст руктурі слова, на думку Шпета, – між морфемами і онтичними
формами: між речово назв аним змістом і змістом, що предметно
мається на увазі. Самі ж логічні форми конкретні як форми смислу
(смислового

змісту). Логічні ф орми конструю ють пізнання, на

відміну від онтологічних, які вимагают ь лише рефлексії над собою,
але

є

в же

зовнішні,

«даними».
а

Якщо

онтологічні

як

розуміти
чисті,

морфологічні

тоді

логічні

форми

форми,

як
що

розташовані між ни ми, Шпет вирішує називати «внутрішніми
формами», застосовуючи термінологію Гумбольдта.
Між логічними т а онтичними формами існує чітк а взаємна
відповідність, але не тотожніст ь: онтичні (або, як їх також називає
Ш пет, «онтологічні» форми) – це форми всякого сущ ого і всякого
змісту, в т ой же час логічні форми – це форми суттє вого смислу, а
отже форми ретельно відібрані. Крім того, онтологічні форми
відкривают ься уже в номінативній функції слов а, т оді як форми
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логічні, «в нутрішні» – лише в семасеологічній (Ш пет також називає
її «предикативною» або покладаючою, маючи на увазі вже згаданий
вище

конструюючий,

слов а),

тоді,

коли

встановлюючий
йдеться

про

характер

смисл.

логічних

Зважаючи

форм

на

все

вищезазначене, Шпет визначає логіку як науку про слово (логос),
а саме – про внутрішні форми словесного вира ження.
П овертаючися дещо назад, Шпет зупиняється і на розгляді ще
однієї форми слова – синтаксичної. На пропонованій філософом
схемі вона не розміщена, як можна було б подумати, чітко між
морфологічними

та

логічними

формами.

Ш пет

говорить,

що

синтаксичні форми немовби обтікаю ть собою усі подальші ступеніформи. Вони мають динамічну природу, на відміну від форм
морфологічних, які є досит ь статичними. Шпет застосовує т аку
метафору:

«Синтаксис

–

изложение,

морфология

–

индекс

и

оглавление к нему»[45]. Але через синтаксис, через синтагми Ш пет
підходить до розуміння і розгляду особливого роду внутрішніх форм
слов а, які існуют ь поруч із в нутрішніми логічним и формами.
Йдеться про внутрішні поетичні форми і про окрему, поетичну
функцію слова. Шпет говорить навіт ь про окремий вид істини –
істину поетичну (як відповідність синтагм предметові навіть якщо
реально не існуючому, т о при цьому логічно оформленому). Взагалі,
на думку філософа, поетичні форми ут ворюються «как бы в игре
синтагм и логических форм между собою» [45]. Смисл слова в
логічній формі – це стосунок між речами та предметами, вст авлений
у загальний контекст т акого стосунку (яким по суті є весь св іт ). Тим
часом смисл слова у поет ичній формі – це стосунок між логічним
смислом

і

синтагмами

онтологічними

як

формами).

своєрідними
Поетичний

предметами

смисл

(словесно-

(наприклад,

смисл

символа) полягає у співвідношенні ідеальних (внутрішніх) логічних
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форм і реальних
кожному

разі,

як

мов них

форм конкретної мови

зазначає

Шпет,

логічні

(синтагм). В

фнутрішні

форми

залишаються формами фундую чими, а поетичні внутрішні форми –
формами фундованими, в они відіграють роль своєрідної надбудови.
Досліджуючи поетичну мову, Густав Шпет звертаєт ься ще до одного
важливого поняття «образ». О браз – це різновид внутрішньої
поет ичної форми, він умовно розташовується приблизно між річчю
та ідеєю, оскільки не є ані тим, ані іншим – не претендує ані на
реальне, ані на ідеальне бут тя у світі, але в той же час прагне бути
здійсне ним, реалізованим, хоча й не дійсно, а творчо.
В структурі слова смисл принципово посідає цілковито інше
місце, ніж інші члени структури. Смисл немо жливо відокремити
від інших членів структури. Порівнюючи цю структуру з людським
організмом, Шпет зауважує , що смисл на йбільше подібний на
кровеносну систему, яка пронизує увесь організм і живить його. Про
смисл зав жд и йдет ься, коли ми говоримо про форми, наголош ує
Ш пет. При цьому чистий смисл так само немо жливий, як і чиста
форма. Тому мінімум думки (і присутність мінімуму смислу)
пост улює вже хоча б мінімум словесності (логічної форми). Смисл –
це стосунок речі (яку називають) і предмета (який мають на
увазі). Річ вступає у такий ст осунок якраз лиш е через свою
мислиміст ь. Тобт о вона в ходит ь у ідейний вм іст слов а як ідея, що
дозволяє говорит и про третю функцію слова – ідеюючу (поруч із
номінативною та концептивною). Смисл може бути лише один, але
його передача може бут и більш чи менш багаторівневою – звідси
походять, говорить Шпет, приміром, християнські уявлення про
чотири смисли Біблії тощо.
Форма і зміст (незалежно від того, чи йдеться власне про зміст
чи про смисл) взає мно пов’язані та неможливі одне без одного. Як
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зазначає Шпет, «в идее можно даже сказат ь: форма и содержание
– одно» [45]. При цьому осягати зміст – означає, за словами Шпет а,
розкладати смутно задану матерію в ідеальну формальніст ь.
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2. РОЗГЛЯ Д МОВ НО-Ф ІЛОСОФСЬК ИХ ПИТАНЬ У
РОБОТ І ГУСТАВА ШПЕТА «ВНУТР ІШНЯ ФОРМА СЛОВА»
2.1 Мова і дух
Роботу «Внутренняя форма слова» було написано Густавом
Ш петом 1927 року. Вона вважається останньою повноцінною книгою
Ш пета – після цього на нього чекали десять років понев ірянь, коли
він займався, переважно, перекладами, а якщо і писав, то друком ці
матеріали не виходили. Робота « Внутренняя форма слова « має
підзаголовок «Этюды и в ариации на темы Гумбольта 2», сам Шпет у
передмові зауважує , що до цієї назви варто було б додати і слово
«фантазії» (в музичному сенсі). Цим він засвідчує т ой факт, що
відштовхую чися

від

запропонованого

Вільгельмом

Гумбольдтом

понятт я «внутрішньої форми слова», Ш пет допрацьовує його і
практ ично розвиває на цій основі свою власну мовно-філософську
концепцію, якій на час написання «Внут ренней формы слова» він
уже

присвятив

кілька

робіт.

Шпет

неодноразово

підкреслює

важливість ідей Гумбольдта не лише для мовознавст ва, а й для
філософії

загалом:

«Общие

идеи

Гумбол ьта

приобретают

для

лингвистики значение принципов. Поэтому их судьба связывается не
тол ько с историей самого языкознания, но и с судь бами философии»
[41, C.8]. Як відомо, поняття внутрішньої форми слова розглядалося
до Шпета в слов’янській традиції О лександром Пот ебнею, однак
Ш пет вв ажає потебніанську інтерпретацією некоректною, на що,
зокрема, вказує у своїй роботі «Эст етические фрагменты», та й,
власне, у «Внутренней форме слова». До слова, деякі історики
філософії – зокрема, Зеньковський – звинувачув али Шпета у його
неспроможност і ст ворити в ласну філософську концепцію : мовляв,
він

2

має

більше

критичного

таланту

(в міння

Ш пета

блискуче

У назві роботи збережено авторський правопис Шпета, зокрема й у прізвищі Вільгельма Гумбольдта.
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критикувати опонентів дійсно засвідчують як його роботи, так і
спогади сучасників), аніж власне продуктивного філософського
потенціалу.

Однак

такі

думки

свідчать,

переважно,

про

суто

поверхов у ознайомленіст ь т их, хто їх висловлює , із самими текстами
Ш пета (як і хоча й справді часом є складними для прочитання і
сприйнятт я – хтось із дослідників зауважив, що Ш пет начебт о сам
перекладає себе з німецької). Насправді ж ґрунтовний аналіз будьякої зі Шпетових праць розкриває нам неординарного т а глибокого
мислителя, який багато в чому випередив свій час. Про це свідчить,
зокрема, і «гумбольдтівська» напозір робота 1927 року «Внут ренняя
форма слова».
Мова, як у розумінні Шпета, т ак і в розумінні Гумбольдт а,
тісно пов’язана з духом. Детальніше цей аспект Шпет розглядає у
св оєму «Введении в этническую психологию» (див. розділ 2 даної
роботи). У «Внутренней форме слова» він пише про цей зв’язок
наступним

чином

(спираючися

на

Гумбольдта).

У

своїх

індивідуальних проявах мова є характеристикою певної народності,
але в ширшому аспекті мова є органом внутрішнього буття, і
навіть самим цим бутт ям, як воно пост упово досягає внутрішнього
пізнання і виявлення себе. Перш ніж виступити у зовнішній світ,
мова здійснюється внутрішньо, вона наділена здатніст ю до певного
роду самодіяльності. Як зауважує за Гумбольдтом Ш пет, «язык – не
ст олько

прояв ление

сознательного

творчест ва,

сколько

непроизвольное истечение самого духа» [41,С.11]. Незалежно від
того, наскільки глибоко мова проникає у внутрішній світ людини,
вона все одно має власне бут тя – зовнішнє стосовно людини, яке,
згідно з Г умбольдтом, чинить на людину вплив. Мова розглядається
як духовне утворення, яке в иникає із самодіяльності усіх, а не
переходит ь від одного індивіда до іншого. Мова зав жди «покоїться»
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на

загальній

сукупності

духовних

сил

людини.

Їй

в ластивий

св оєрідний спосіб існування, яке здійснюється в кожному ок ремому
ак ті мовлення, але у своїй ціліс ності не є в ід такого акту залежним.
Мова і дух
безумовно

і

не випереджаю ть одне одного, а становлят ь

неподільно

одну

дію

людської

інтелектуальної

здатності: «Язык есть к ак бы в нешнее явление духа народов, – их
язык ест ь их дух и их дух есть их язык » [41,C.13]. Мова, за словами
Ш пета, є творчим органом думки, її пропонується розглядати не як
мертвий

продукт

виробництва,

а

швидше

як

сам

процес

виробництва, навіт ь – додамо від себе – певне самовиробницт во. Н а
думку Шпета, й буття духу взагалі мислиме лише в діяльності і як
діяльність . Ц е вічно повторювана робота духу, спрямована на т е,
щоб зробити артикульований звук придатним для в ираження д умки.
Мова – це не εργον, а ενεργ εια. Зв існо ж, мова існує як соціальна
річ, існує як психофізичний процес, але існує також і як ідея. Як
соціальна

річ

мова

є,

передовсім,

засобом

комунікації

–

посередником між людиною т а іншою людиною. При цьому вона не
вт рачає своїх принципових властивост ей, але здійснює їх лише
частково і неповно, адже ідеальні можливості мови тут переходять у
випадкову дійсність мовлення. По суті, мова полягає в акті св ого
породження. Однак, безумовно, вона не хаотичний динамічний
процес – мова має свою форму, яку можна розглядати як постійність
та одноманітність у роботі духу. Мовну форму слід розуміти
широко: як зазначає Шпет , «понятие языковой формы простирается
значитель но дальше правил словосочетания и словообразов ания»
[41,C.14]. Форма по своїй природі є поє днання («сочинение»)
окремих, на противагу їх розглянутих як зміст, мовних елементів у
духовній

є дності.

При

цьому

під

формою

слід

розуміти

не

виокремлювані в абстракції ш аблони та схеми, а певний конкретний
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принцип, який утворює мову. Форма за св оїм поняттям – тобто з
боку свого смислу та своїх формових якостей – може бут и зроблена
предметом самостійного дослідження, однак реально вона існує
лише у своїй матерії. Коли Гумбольдт протистав ляє матерію формі,
він зазначає, що для того, аби знайти матерію, ми маємо вийти за
межі мови. Але ж мат ерія мислиться лише оформленою! С аме тому,
як зазначає Шпет, ми мо жемо помислити чис ту форму, але ми не
мо жемо помислити чистої матерії. Чиста мат ерія – це чист а
абстрактність

та

несамостійніст ь.

Форму

ж

мови,

напевно,

найдоцільніше розуміти як пев ний стосунок між двома границями (
які насправді відомі нам лише у своїй оформленості – це звук і
понятт я). Цей стосунок може розглядатися формально – як деяке
відношення між граничними т ермінами, і реально – як мовна
енергія, яка перетворює мовний потік на деяке структ урне єдине
ціле.
Важлива (як що не вирішальна) функція мови полягає у тому,
що мова, по суті, умо жливлює мислення. Як зазначає Ш пет, жодне
уяв лення

не

є

просто

рецептивним

спогляданням

предмета

–

суб’єкт ивна діяльність сама утворює в мисленні об’єкт. Для цього й
необхідна мова, адже саме в ній «духовное стремление прорывает
себе путь через губы и возвращает свой продукт к собственному
уху»

[41,C.16],

об’єктивність ,

т обто
яка

робить

поверт ається

можливим
до

перетворення

суб’єкта,

без

в

чого

унеможливлювалося б навіть утворення понять. Дух творить, але у
тому ж акті протиставляє собі ст ворене, яке, в свою чергу, як об’єкт
впливає на дух. Але без мов и не було б не лише понять, без мови для
нас не могло би бути жодного предмета – хоча слово і не є
безпосереднім відбитком предмета, а є відбитком образу, що його
цей предмет залишив у нашій душ і. Слово – не ек вівалент чуттєвого
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предмета, а, користую чися визначенням самого Шпета, осягнення
його у зв уковому породженні у певний момент слововинаходу. Мова
відтворює не предмети, а поняття про них, самодіяльно утворені
духом. До того ж слово – як елемент мови – не містить у собі
закінченого поняття, воно лише спонукає до утворення понятт я.
2.2 Шпетове розуміння слова
як архетипа культури
Істиним першоелементом мови є слово. Воно є подвійною
єдніст ю – є дністю звука т а поняття. Але кожне слово, за образним
вислов ом Шпета, є «повно розкритою квіткою мови». Сама ж мова,
як зауважує Шпет, у своїх глибинних царинах часто нагадує
мистецтв о. Вона певним чином протистоїть неск інченній області
мислимого,

і

має

дат и

вираження

цієї

нескінченності

своїми

ск інченними засобами. Цього стає можливо досягнути внаслідок
того, що і думк а, і мова породжуються духом – до того ж, у
нероздільній

єдності.

Взагалі,

принциповий

розгляд

мовної

св ідомості є завжди необхідно орієнт ованим на його найвищ у,
ост анню єдність, яка і в завданні, і у здійсненні є є дніст ю
культ урної св ідомості: «Такие обнаружения культ урного сознания
как

искусство,

наука,

право,

итд.,

–

не

новые

принципы,

а

модификации и формы единого культурного сознания, имеющие в
языке архетип и начало. Философия я зыка в этом смысле есть
принципиаль ная основа философии культ уры» [41,C.37]. Звісно, на
кожному етапі ми припускаємо певну неповноту предмета мовної
св ідомості,

оскільки

дійсність

є

зажди

ширшою

за

те,

що

схоплюється наразі у мові, в культурній свідомості загалом, однак
ця непов нот а є досит ь своєрідною: це непов нот а для кожного
конкрет ного

момента,

одрaзy

ж,

наступної

миті

заповнювана.
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Прот иріччя, яке відкриває ться між заданою повнотою предмета і
його неповнотою у кожен конкретний момент, вирішується його
власним

становленням,

його

шляхом,

його

безперервним

здійсне нням. Таким є, на думку Шпета, характер мов ної і культурної
св ідомості. Метод руху цієї свідомості є діалектичним, тому Ш пет
конст атує, що мовна свідомість за приписом свого предмета є
свідомістю діалектичною: «Содержание я зык ов ого предмет а, –
живой смысл, – течет и осуществляется в живых, т воримых и
осуществляющихся формах» [41,C.38]. При цьому, на думку Шпета,
не слід дошукуват ися джерела є дності зв ука і понятт я у мові,
звертаючися до особливої внут рішньої діяльност і розсудку, як це
робить Гумбольдт (на думку Ш пет а, не без впливу кантіанськ ого
св іт огляду).

Натомість

впроваджене

Гумбольдтом

понятт я

«внутрішньої форми слова» і є джерелом цієї єдност і. На думку
Ш пета, внутрішня форма як форма форм є законом не голого
відст ороненого конципування, а є становленням сповненого життям
і смислом слова-понятт я в його іманентній закономірності ут ворення
та

діалектичного

розвитку.

«Слово-поняття»

є

надзвичайно

важливим для Шпет а терміном, адже, як він зауважує, смисл може
існуват и в яких завгодно онтологічних формах, але мислиться він
необхідно у формах слова-поняття. Слова-понятт я Шпет визначає
також як форми смислу. Природа цих форм має бути розкрита як
природа начала активного, енергійного (енергейного), синтезуючого.
При цьому в синт езі пов’язуються не дві відсторонені єдності –
чист ої думки та чистого звуку, а два члени єдиної конкретної
ст руктури: предметно-смисловий зміст як він є і зовнішня форма
його словесного вира ження-втілення – як воно являється в чуттє во
сприйманих формах, що перетворюют ься (саме через стосунок до
смислу) з природних форм на «речі» соціальної значущост і і на
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знаки культурного смислу. При цьому не слід розуміт и мову як
деякий окремий рід речей. Насправді, як зазначає Шпет , кожною з
оточуючих нас речей ми можемо скористат ися як знаком інш ої речі
(тут

ідеться

не

про

два

види,

а,

швидше,

про

два

способи

використ ання речей). Мова, по суті, є такою особливою системою
речей, що її ми постійно використовує мо для позначення інших
речей.
2.3 В нутрішня форма слова
в загальній його структурі
Ш пет досліджує історію понятт я «внутріш ня форма», доходячи
висновків, що коріння цього понятт я сягає ще Платонової філософії.
Зав дання свого викладу Густ ав Шпет вбачає не в тому, щоб
показувати

в агання

та

пошуки

Гумбольдта,

а

в

тому,

щоб

інтерпрет увати ці вагання з метою здобути з його ідей позитивне
значення, яке могло би бути прийнят е в сучасну науку. У якому ж
ст осунку, запитує він, перебувають внутрішня т а зовнішня форми
слов а? Це явно не стосунок протиріччя, адже два ці типи форм
взаємно не вимагають подолання або усунення, натомість їх можна
відокремити лише в абстракції, і потрібен не заключний синтез
(якого так уперт о дошукується Гумбольдт), а, за словами Шпет а
«изначальное

признание

единства

ст руктуры»

[41,C.60].

До

зовнішніх форм Шпет відносит ь форми фонетичну (або звукову),
морфологічну та синтаксичну. Вони розташовуються між двома
крайніми точками – фонет ичною та семасеологічною межею: на
першій крайній точці – чист а чуттєвіст ь, на другій – чист а ідея.
Морфологічні форми ближчі до ф онетичного краю, синтаксичні ж –
до семасеологічного. Морфологічні форми – це свого роду словазнаки слів-речей. Синтаксичні форми ж неначе «покривають» собою
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форми морфологічні. Морфологічні форми, вочев идь, є фундую чими
для форм синтаксичних (що мають характер суттєво конструктивних
та сигніфікативних). Синтаксична форма може мати до смислу, що
передається, лише опосередкований стосунок – через форми самого
переданого смисла та предмета, як об’єкта, так і суб’єкта.
Н аступний вид форм, про які говорить Шпет, – це логічні
форми. Вони перебувають ще ближче до смислової межі, ніж форми
синтаксичні. Про логічні форми вже можна говорити як про форми
внутрішні.

Вони

є

«чистими

та

внутрішніми»

стосовно

як

«практ ичних» зовнішніх, так і реч ово-предметних, онтичних форм.
Але раз ми ст верджуємо існування внутрішньої форми, ми тим
самим визнаємо, що вона тим чи іншим чином виявляє себе, хоча б і
в якнайбіднішому т а обмеженому своєму емпіричному здійсненні.
Втім, внутрішня форма знаходить собі «вираження», але не має своєї
пост ійної «зовнішності». Річ тут іще й у тім, що внутрішня форма
має динамічний та енергійний характер.
Крім внутрішніх логічних форм слова можна говорити і про
внутрішні

поетичні форми

слова.

Їхня

межа, ідеал

–

не

у

вичерпанні смислу, а у вилученні смисла з мережі його об’єктивних
зв’язків та у включенні його в інші зв ’язки – більш чи менш
довільні, підпорядковані не логіці, а фантазії. У цій ситуації, вт ім,
логічні внутрішні форми все ж відіграють засадничу, фондуючу роль
для форм поетичних. Взагалі, мова має в иступити перед нами не як
симпліфіковане

протиставлення

відсторонених

понять

форм

та

змісту або ж см ислу, вона має постати як складна структ урна
система форм: одні форми можуть нав іт ь відігравати роль «змісту»
ст осовно інших форм. Їх спів відношення та ієрархія в системі, на
думку Шпета, можуть розкрити їхню справ жню роль та значення.
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Всяка зовнішня форма має свою ідеальну засаду, і якби ці
засади називалися формами внутрішніми, т о нам, за словами Шпета,
довелося б шукати нові назви для розрізнення вже сам их внутрішніх
форм. Насправ ді, говорить Шпет, внутрішні форми саме тому й
називаються внутріш німи, що вони не маю ть постійних чуттєвих
індексів. Їхні чуттє ві знаки – не постійні індекси, а спромо жн і
вільно перебудовуватися співвідношення елементів.
Внутрішні

форми

«розташов уються»,

умов но

кажучи,

між

зовнішніми (фонетичні, морфологічні, синт аксичні) та предмет ними
формами (онтологічними або онтичними, як їх ще називає Шпет).
Внутрішня

форма,

вказаними

двома

власне,

і

межами,

є

певним

характер

спів відношенням

цього

між

співвідношення,

а

відповідно і внут рішньої форми слова – динамічний. Її не можливо
зафіксувати в ст атичних схемах і формулах. Вона є динамічним
співвідношенням

зовнішньої

сигніфікативної

форми

та

предметно оформленого смислового змісту.
Розкрив аючи

в же

стосунок

внутрішніх

форм

до

форм

предметних, Шпет зазначає, що логічне перебуває і водночас не
перебуває у відповідност і з предмет ом, т ому що «оно творит,
будучи сл овесною передачею предмет ного от ношения» [41,C.97].
Тут Ш пет поверт ається до в исловленої ще раніш е у «Эстет ических
фрагментах» думки про те, що предмет є лише деяк ий «ікс», фокусна
точк а. В цьому і криється, як вважає філософ, первинна засада всієї
діалект ики (зокрема й діалектики мови) – цим моментом, який
розв’язує протиріччя між предмет ом і логічною формою, яка то
відповідає йому, то не відповідає, є «самый процесс, «становление»,
творчеств о,

состоящее

систематическом

от боре

«соот ветствующ его»

ни

в
в

чем

ином,

передаваемый

предмету»

[41,C.97].

как

в

смысл
З

планомерном,
содержания,

огляду

на

це
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внутрішню

форму

мо жна

визначити

як

правило

утворення

поняття, метод або принцип відбору (адже поняття, як нагадує
Ш пет, має складну структ уру – мислимий у ньому предметний зміст
ніколи не є усім змістом предмета, а є змістом доцільно т а
планомірно підібраним згідно з наміром та задумом повідомлення т а
вираження.
Внутрішня форма в пев ному сенсі претендує на те, щоби бути
абсолютною формою або ж формою форм, вищою та кінцевою в
ст руктурі форм словесно-логічного плану. При цьому внутрішня
форма не ототожнюється зі зміст ом і не входить до його складу,
незважаючи

на

те,

чи

є

суб’єкт ивно-психологічним.
принцип

у

розвитку

цей

зміст

Тим

часом

смисла

об’єктно-смисловим
іманентний

закорінений

саме

чи

керівний
в

законах

внутрішньої форми. Поняття, як результ ат, видається спокійним,
досит ь статичним, але прот иріччя у ньому є, воно приховане в ньому
імпліцитно, як його потенціальна енергія. Шпет наводить такий
приклад: якби логічні речення

справді утворювалися згідно

з

відст ороненою формулою онтологічної тотожності А є А, їх узагалі
не було б, адже ототожнення А і А вже передбачає їхнє розрізнення.
Просте на в игляд номінальне речення так само насправді вже є
системою ,

отже,

приховує

в

собі

цілий

натовп

смислів,

що

«рухаю ться» в різні боки. Взагалі, внутрішню форму коректніше
розглядати не як схему або формулу, а як прийом, метод, спосіб
формоутворення слів-понять . Шпет називає їх також алгоритмами.
2.4 Мовна свідомість та її єдність
Густ ав

Шпет

підкреслює

т ворчий

та

вільний

характ ер

алгоритмів. За його словами, вони керую ть розуміючим розглядом
смислу у планомірному доборі елемент ів , але при цьому допускают ь
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встановлення тієї чи іншої планомірності, до якої спонукають лише
правда повідомлення і відповідність його предмету. Таким чином
словесно-мовній свідомості забезпечується свобода творчості.
Внутрішні форми, звісно, є необхідними і постійними законами
ут ворення слів-понять , але

саме це

утворення, підпорядковане

законам як принципам добору, вільне у здійсненні цього добору т а
його шляхах – тобто вільне у пошуку засобів для своє ї мет и. Цей
процес Шпет (за аналогією з Гумбольдтом) називає «вживанням»
(«употреблением»).
Ц е вживання (і кожний конк ретний випадок утворення словапонятт я)

керуєт ься

внутрішнім

відчуттям

мови

(термін

Гумбольдта). Внутрішнє відчут тя не залишає конкрет них відбитків у
ст руктурі слова. Воно є властивіст ю не слова, а суб’єкт а, самого
мовця. Це деякий його природний дар, який знаходить вияв у
соціальному бутті людини. Крім цього «внутрішнього відчутт я
мови»

(як

усвідомлення

правил

вживання

звукових

форм

і

здійсне ння внутрішньої форми у в ибірковому утв оренні емпіричних
слів-понять)

існує

ще

артикуляційне

відчуття

(усв ідомлення

мовцем правил фонетичних поєднань, зовнішніх форм слова). Два ці
відчутт я, безумовно, становлять в сукупності єдність, яку можна
назвати мовною самосвідомістю або мовною свідомістю. Цю цілісну
сферу мовної свідомост і Шпет називає цариною «кінцевого мовного
синтезу

формуючих

конкрет ною.

У

своїй

форм».

Мовна

цілісності

свідоміст ь

вона

виступає

є,

безумовно,

як

член

ще

об’ємнішого цілого – об’єктивної культурної свідомості, яка
пов’язує

слова

єдністю

смислового

змісту

з

усіма

іншими

культ урними зв ершеннями т ого ж самого змісту. Слово, в загалі, з
погляду своїх формальних якостей, є таким членом у загальній
культ урній свідомості, із яким решта членів гомологічні. Інакше
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кажучи, це означає, що слово у своїй формальній структ урі є
онтологічним прообразом всякої культ урно-соціальної речі. Слово –
це

єдиний

замінено

абсолю тно

будь-який

всезагальний

інший

знак

і

знак,

яким

будь-яку

мо же

бути

соціальну

річ,

розг лянуту як знак. Тому й поняття внутрішньої форми можна і
слід заст осовувати практично до кожного к ультурно-соціального
ут ворення.
До складу ж мовної свідомост і входить як її фундаментальний
компонент логічна св ідомість (а

ще поетична мовна свідоміст ь

тощо). Але важливо пам’ятати, що «утворення понят ь», словеснологічних форм, є спонтанним процесом самого смислу в його русі, а
не діяльністю чи продуктом діяльност і психологічного суб’є кта:
«Законы этого образования, формы этого формообразования, суть
логические основы всякой языковой техники, и скол ько бы субъек т
ни трудился над «употреблением» звуков для целей сообщения, он
сам

существует,

только

подчиняясь

объектив ным

формам

и

законам этого употребл ения» [41,C.128]. На думку Ш пета, є дніст ь
мови як εργον (у її буттєвому соціально-іст оричному становленні, як
засобу спілкування) і як ενεργεια (у см исловому процесі, як умови
спілкування) полягає в наступному. Саме це бутт я, що проходит ь
св оє становлення в культурі, знаходить своє розумне ви-правдання у
здійсне нні розумного смисла згідно з формами самого ж розуму.
Ш пет, як ми бачимо, прагнув прийти до єднісної картини
реальності в її найріз номанітніш их аспектах. З цієї своєї позиції в ін
критикує , приміром, суперечку номіналістів і реалістів, вважаючи її
причиною, насамперед, невірну постанов ку питання. Шпет прагне не
дошукуватися

штучної

кінцевої

єдност і,

а

шукати

єдності

першопочат кової, яка існув ала до всякого відокремлення. В цьому,
до речі, з його точки зору, полягала й помилка Канта. Ш пет
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говорить, що т ой – замість копати углиб і відш укати прихований від
нас корінь – шукає засобів, за допомогою яких можна зв’язати
ст овбури і крони, аби хоч таким чином добит ися омріяної єдності.
Позиція ж Ш пет а у цьому плані принципова: для нього є дніст ь
ст ановлять форма і смисл, мова у її соціальному бутті та в процесах
внутрішніх тощо.
Для дослідження законів, які керують рухом та розподілом
смислів, Шпет пропонує застосувати метод експозиції. Експозиція,
за

Ш петом,

–

це

процес

утворення

логічного

визначення

–

визначення не через включення виду у рід, а визначення власного
місця понятт я в системі понять , у їхньому контексті, розміючи
систему як живе ціле, що розв ив ається і розумію чи, що, в ідповідно,
кожне місце у цій системі живе т а розвивається залежно від руху т а
мінлив их вимог конт ексту. Експозиція ж слугує засадою для методу
інтерпретації: віднош ення між ними, як зазначає Ш пет, – як між
конципуванням т а розумінням. Інтерпретація витлумачує слово в
його дійсному, реальному конт ексті, тоді як експозиція має на увазі
немовби всякий можливий контекст. Діалектику експонуючу т а
інтерпрет уючу Шпет називає ще герменевтичною діалектикою.
2.5 Різновиди внутрішніх форм
і типологія природної мови
Ш пет

присвячує

окремий

розділ

своєї

робот и

розглядові

внутрішньої поетичної форми – коротко зупинимося на цій темі.
Найхарактернішою ознакою, за якою слід розрізняти пов сякденну
мову і мову поетичну, є той факт, що повсякденна мова переслідує
насамперед прагматичні цілі, використовуючи слово як засіб і
заледве усвідомлюючи його власні цілі як культурного феномена;
поет ична ж мова навпаки – лиш е вторинно здійснює прагматичні
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цілі,

а

на

перший

план

висуває

свої

в ласні

внутрішні

цілі

саморозвитку. Саме це й робить поезію мистецтвом, св оєрідним
культ урно-соціальним явищ ем, специфічним у царині самої мови
(хоча,

як

зазначає

Шпет,

сама

мова

у

її

найглибинніш их,

найінтимніш их проявах т ак само дуже наближаєт ься до мистецтва).
Щ о ж до внутріш ньої структури поетичної мови, тут вона теж є в
дечому унікальною. Річ у т ім, що оскільки вона, як і повсякденна
мова, в се ж виконує прагматичні функції (хоча вони і вторинні для
неї), вона зберігає власт ив у повсякденній мов і структ уру – присутні
в ній і внут рішні логічні форми. Але крім них, поетична мова
ут ворює ще й другу систему внутрішніх

форм –

художньо-

поет ичних (які якраз і пов’язані з в нут рішніми цілями, що їх сама
собі ставить поетична мова).
Закони творчост і, на думку Шпета, – це правила, які лежать у
самому матеріалі, що його ми організовуємо, це його власні форми,
що їх ми поєднуємо та впорядковуємо згідно з провідною ідеє ю
тв орчості.

Логічні

форми

стають

в же

в

певному

сенсі

підпорядкованими поетичній «верховній» формі слова. Остання має
ст осунок до дійсності саме через логічні форми і немовби грається
дійснісними стосунками там, де логічна форма серйозно та коректно
відображає дійсніст ь у конституйованому нею слові. Тому дійсніст ь
у

поетичному

ідеалізований

мовленні
предмет.

постає
О тже

як

деякий

аналогом

квазі-предмет,

процесу

оформлення

предметного змісту в поняття під конститутивним керівництвом
внутрішньої форми в повсякденній мові – в поетичній мові стає
оформлeння

ідеального

змісту

в

«троп»

під

керівництвом

внутрішньої художньої, поетичної форми. Аналогічно до «слівпонять » можна застосовув ати і т ермін «слова-тропи».
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Крім внутрішніх поетичних форм Шпет говорить ще й про
фігуральні

«внутрішні

форми»,

які з’являються в сюди, де

є

ек спресія. Ці внутрішні фігуральні форми є співвідношенням між
певних символічних, умовних форм експресії та форм експресії
природної т а конвенціональної, що слугують немовби предметносмисловим експресивним змістом тих вищих, вже безвідносних
форм.
Залежно від т ого, яку мету переслідує мовець, його мов а
вист упає у різних проявах. Шпет розрізняє в межах повсякденної,
природної мови такі різновиди: мову поетичну, наукову, царину т ак
званої

«словесної

канцелярських

творчості»

паперів ,

та

четвертий

державних

та

різновид

–

цивільних

мову
актів,

прейскурантів, каталогів тощо (Шпет не вживає для цієї четв ертої
частини однозначної назви, тому надалі ми пропонуємо називати її
мовою «технічною»). Розрізняти ці рівні-різновиди природної мови
ст ає можливим завдяки наявності або відсутності в них деяких із
перелічених вище (трьох) типів в нутрішніх форм слова (логічної,
поетичної та експресивної). У поетичній мові присутні всі три
внутрішні форми, які надбудовуються одна на одній – на логічній
надбудовується поетична, а на ній – експресивна. В науковій мові
неодмінно

присутня

логічна

в нут рішня

необхідністю

відсутня,

експресивна

присутня.

словесній

творчості

У

форма,

може

(до

якої

бути
Шпет

поетична
або

не

з

бути

зараховує

і

риторику) відсутній рівень поетичних форм – емоційна складова
вибудовується

прямо

на

логічному

базисі,

змішується

з

ним.

Технічна мова може наближатися до риторичної або наукової, у ній
необхідно присутня логічна внутрішня форма, необхідно відсутня
поет ична і може бути відсутня або присутня експресивна. Для
наочного розгляду схеми цих чотирьох т ипів можна звернутися до
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Схеми 2, вміщеної наприкінці даної роботи. Н а вміщеній там само
Схемі 1 подано умовне зображення ст руктури слова.
Щ о ж до розрізнення поезії і прози, Ш пет вважає, що поезія
компонує дійсність у її чуттєвому прояв і, як вона зовнішньо й
внутрішньо відчувається нами, але для неї не є нагальним питання
про те, чому, внаслідок чого, є ця дійсність. Чут тєве явище
передається уяві, а вона веде до споглядання ідеального цілого. У
прозі ж, навпаки, відбувається пошук коріння дійсност і, яким вона
«тримається» в бутт і. Проза пов’язує інтелектуальним шляхом факт
із фактом і прагне до об’єкт ивного зв’язку в ідеї.
2.6 Місце суб’єкта
у філософії мови Густава Шпета
Щ е одніє ю важливою т емою, якої Шпет торкається у роботі
«Внутрішня

форма

слова»

є

місце

суб’є кта

у

мовному

та

культ урному просторі. Спочатку він розглядає роботу фантазії, яку
традиційно пов’язують із виявом суб’єкт ивного начала у слові. Поперше, Шпет конст атує незаперечну предметність фант азії. («на
место

действительного

став ится

фантазируемый,

но

все

же

предмет» [41,C.175]). Звідси, розрізнення між фант азією та такими
інтелектальними актами як уявлення («представление») та судження
полягає, насамперед, у різності бут тя їх об’є ктів – дійсного т а
уяв ного. Зміст предмета дійсного буття у фантазуючому відношенні
змінюється за модусом «квазі» (він не є, але «немов би є»). При
цьому фантазув ання може відбуватися у два способи – поетичний
(коли фантазія, керована їдеєю художньост і, підносит ь дійсне в
ідеал – що є аналогоном філософського піднесення в ідею ) і
риторичний (коли керована моралістичними тенденціями фантазія
прост ежує емпіричні можливості в обст авинах правдоподібного
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«випадку»

–

гностицизму»).

це
То

Шпет
чи

називає
варт о

«аналогоном

після

цього

розсудкового
говорити

про

«суб’єкт ивніст ь» фантазії?
Шпет пропонує розглядати суб’єкта, по-перше, як категорію
соціальну, як соціальну річ, по-друге – як свого роду об’єкт, потретє – як знака і носія знаків. Шпет зазначає , що взагалі він
заперечує не лише чист ий філософський суб’єктивізм, згідно з яким
об’єктивне

визначає ться

суб’єктивним

(тут

він,

зокрема,

недвозначно натякає на Кант ову позицію), а й узагалі заперечує
необхідну співвіднесеніст ь об’єкта і суб ’єкта, стверджуючи, що
«объекты

без

субъектов

прекрасно

могут

быть»

[41,C.177].

Суб’єк ти, на думку Ш пета, – це лишень особливий клас об’єктів зі
св оїми специфічними якостями та власт ивостями. Суб’єкт вибудов ує
між собою та природою новий світ – соціально-культурний. Вже цим
він перет ворює і самого себе з речі природної на річ також
соціально-культурну. Будь -яку соціальну річ мо жна розглядати як
об’єктивовану суб’єктивність і разом з тим як суб’єктивовану
об’єктивність. Тому д жерело, з якого ми можемо отримати знання
суб’єкт ивності як такої полягає найчастіше в самому продукті
тв орчого акту. Слово – завжди подвійний знак: з нак смислу, який
розуміють, і знак суб’єктивност і, який в ідчувають, але водночас і
знак особливого між ними стосунку.
Форми творчості, за твердженням Ш пета, завжди є насамперед
об’єктивними, як об’єктивним є і їхній мат еріал, на який як на
об’єкт спрямовується творчість. Приміром, поет ичні форми є квазіпонятт ями лише за своїм мат еріальним і реальним ст осунком до
дійсно сущого, але за формою вони в се одно – справ жні об’єктивні
понятт я.

«Внутренние

поетическ ие

формы,

«тропы»,

сут ь

алгоритмы, а вовсе не душевное или мозговое трепетанье субъекта;
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они – своего рода синтетические уст ановления и аналоги л огических
форм и законов» [41,C.183]. Поетичне покладання фіксує певну
обст авину як об’єктивну навіть якщо вона свідчить про власний
душевний ст ан творчого суб’єкта. Поетика як вчення про зовнішні т а
внутрішні форми поет ичного слова не може бути побудована на
психології чи на природознавстві. Якщо вже вона розглядає суб’є кт,
то його слід досліджувати як соціальний феномен, а не «голу
біологічну особину чи психофізичного індивіда». Під таким кутом
розгляду суб’єкт зберігає свій особливий статус серед об’єкт ів : він –
не просто один з об’єктів, а об’єкт, який опосередковує собою
певний продукт . По суті кожним своїм актом він об’єктивує себе, і
тому весь (соціальний) зміст суб’єкта вичерпується сукупністю
його

об’єктивацій.

Ще

однією

особливістю

суб’єкт ів

як

специф ічного класу об’єктів є те, що в той час як суб’єкти у
ст осунку до об’єктів завжди залишаються об’єктами, суб’єкти у
ст осунку

до

інших

суб’єктів

завжди

зостаються

суб’єктами,

незалежно від того, чи здійсню ють вони вплив самі, чи перебувают ь
під чиїмось впливом. Ц ей здійснюваний Ш петом перехід він сам
класифікує як перехід в ід суб’єктивност і твору до об’єктивності
його творця. Доки, приміром, поет у творі відчувався, вловлював ся в
ек спресії твору, він був його суб’є ктом, але щ ойно він стає
предметом

аналізу,

розмірковувань

тощо,

він

–

вже

предмет,

об’єктивний зміст нової настанови.
Суб’є кт як соціальна річ є реалізаціє ю деякої ідеї. Тут вже, як
зазначає

Ш пет,

репрезентант,

обличчя

суб’єкта

представник,

вист упає

«ілюстрація»,

як
знак

свого

роду

загального

смислового змісту, зрештою – слов о (!) в його найширшому смислі
як архетип всякого культ урно-соціального явищ а.
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Як бачимо, у роботі «Внутренняя форма слова» Густав Ш пет,
лише відштовхуючися від позиції Вільгельма Гумбольдта вибудов ує
св ою власну, цілковито оригінально мовно-філософську концепцію,
в якій прямо продовжує розроблят и т еми, підняті ним ще у
попередніх робот ах – зокрема, у «Явлении и смысле», «Сознании и
его собственнике», «Эстетических фрагментах» тощо.
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РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ ФІЛОСОФ ІЇ МОВИ У
Ф ІЛОСОФСЬКОМУ ДОРОБКУ ГУСТАВА ШПЕТА
Більшість сучасних дослідників творчості Шпета погоджуються
на тому, що до його (умовно кажучи) мовно-філософських робіт
можна і варто віднести наступні праці: «Эст етические фрагмент ы»,
«Герменевтика

и

ее

проблемы»,

«Введение

в

этническую

психологию », незакінчену роботу «Язык и смысл», «Внут ренняя
форма слова». Але при цьому не позбавленим сенсу видає ться і
тв ердження італійської дослідниці Марії Гід іні, яка говорить про
дивовижну наскрізність основних ліній проблематики Шпета у всіх
його роботах (а ми зі св ого боку зазначимо, що до таких основних
тем варто зарахуват и і мовно-філософську проблематику – зокрема
дослідження ст руктури слова як «архет ипу культури»): «Философия
Шпета предстает как нечто органичное, где можно в ыделит ь
моменты, охватывающие весьма обширную область, хотя при этом
никогда не пропадает некое внут реннее сцепление, придающее
единство в сему целому… Трудно, есл и не невозможно, заниматься
какой-то одной ст ороной размышлений этого философа» [4, С.58].
Тому

зосереджуючися

на

мовно-філософських

працях

Шпет ах

(зауважмо ще раз – це визначення умовне, адже практично з таким
самим

ус піхом

ми

могли

б

назвати

вищеперелічені

роботи

і

культ урологічними, й естетичними і гносеологічними тощо), ми
намагалися в даному дослідженні не залишати поза увагою і
загальне тло Шпетової філософії. В цьому розділі робот и ми
вважаємо за потрібне дати коротку викладку базових філософських
ідей Ш пета і вказати на т е, яку роль поміж цих ідей відіграє його
філософія мови.
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Зазвичай до філософського доробку Шпета застосовують дв а
підходи. Частина дослідників зосереджуєт ься на феноменологічних
аспектах його робіт, адже, беззаперечно, феноменологія справила
неоціненний вплив на формування Шпета як фахового філософа,
його стажування у Гусерля результували в написанні роботи, яку і
досі часом називають найв ідомішою серед праць Шпета (див.,
наприклад, статтю у філософському енциклопедичному словнику
2004 року видання, написану Резниченком [26]) – йдеться про
монографію 1914 року «Явление и смысл». Тому аналіз доробку
Ш пета з погляду вишукування в ньому феноменологічних впливів
тривалий час переважав у шпетознавсті (особливо за радянських
часів ). Коли наприкінці XX століття інтерес до робіт Густава Шпет а
пожвавився, намітилася ще одна популярна тенденція в колі його
дослідників – розгляд герменевтичної філософії Шпета. Кілька ж
серйозних ст атей наразі вже присвячено темі «феноменологічної
герменевтики» Шпет а (див., наприклад, ст аттю Кузнецова «Русская
герменевтика

или

прерванный

полет

(опыт

интерпретации

философии Густава Шпет а)» [14]). Справді, дослідницька мет ода
Ш пета є досит ь цілісною та своєрідною . Якщо говорит и про його
філософію мови, тут герменевт ичний та феноменологічний підходи
тісно переплітают ься. З одного бок у, Шпет постійно застосов ує
прийом

редукування,

викладає

свої

думки,

застосовуючи

феноменологічну термінологію (ноема, ноеза, інтенція т ощо), однак
у т ой же час дослідження мови б ез заст осування герменев тичного
підходу для нього позбавлене сенсу (про щ о особливо в иразно
св ідчить робота Шпета «Герменевтика и ее проблемы»: «О светит ь
философск ое и мет одологическое значение приемов герменевтики и
их роль в развитии наук о слове, показат ь, какие перспективы
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открываются для фил ософии при угл ублении этой темы…– только в
этом и сост ояла моя задача…» [42]).
Крім своєрідного синтезу методів роботи Шпета вирізняє ще й
широка дисциплінарна варітивність. Густав Шпет вияв ив себе не
лише як філософ, але й психолог, культуролог, театрознавець тощо.
Філософські
присвячених

питання
не

часто

зовсім

порушуються

філософській

ним

у

проблематиці.

робот ах,
Втім,

таке

розмежування для Ш пета є лиш е умовним, адже філософію він
розглядає як засадничу дисципліну, що має витворюв ати ґрунтуючі
принципи д ля інших наук («В основ у науки о языке должна быт ь
положена не психология и не история, а только философия языка, а
в основу всех наук о культуре или духе – философия культуры или
духа» [40, С.56].). Не стали тут в инят ком і мовно-філософські
питання. Приміром, у роботі «Введение в э тническую психологию»
Ш пет широко полемізує із представниками психологічної думки
св ого часу, однак у той же час звертаєт ься до таких суттєвих –
філософських по суті – пит ань як, наприклад, взаємостосунок мови і
духу народа. Шпет мот ив ує цей свій аспект розгляду одразу на
початку роботи, зауважуючи, що «язык – не просто пример или
илл юстрация, а методический образец» [40, С.8]. Слово як архетип
культ ури, культура як своєрідна мова дійсно відіграють для Шпет а
принципове

значення

і

в

його

філософських

роботах,

і

в

дослідженнях з інших дисциплін гуманітарного циклу. Мова, як
пише філософ у «В ведении в э тническую психологию», значною
мірою

є

природним

і

найближчи м

для

нас

прототипом

і

репрезентантом будь-якого вира ження, що «прикриває» собою
значення. Мова при цьому ще й розглядається як одна з форм
об’єктивації духу, Шпет називає її «об’єктивною системою духу».
Розвиток мов и, держави, прав а, релігії та інших об’єктивних форм
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духу виходить далеко за межі одиничної душі, яку б участь у
їхньому розвиткові не приписували індивіду.
Н айбільше

під

визначення

«філософії

мови»

підходят ь

розвідк и, що їх провадив Шпет у 20-ті роки минулого ст оліт тя.
Результатом цих розробок стала розглянута вище праця «Внут ренняя
форма слова», у якій Шпет розвиває ідеї Вільгельма Г умбольдта.
Дошукуючися причин такого «діалогізму» (а як ми вже зазначали,
Ш пета через це навіть звинув ачували у неспроможност і мислити
самост ійно), одна з найактивніших сучасних дослідників творчості
філософа Тетяна Щедріна у своїй монографії «Я пишу как эхо
другого…», визначає такий підхід як багато в чому вимушений:
«Мне кажет ся, что такой стил ь вырабатывал ся прежде в сего во
враждебной в нешней атмосфере, складывавшейся вокруг Шпета в
академических кругах философской Москв ы. Он сам неоднократно
писал об этом публичном одиночестве» [52, С.27]. Вт ім, незважаючи
на таку специфіку стилю викладу, самостійні ідеї Шпета достатньо
масштабні та глибокі, щоб їх можна було легко виокремити з
павут ини полемічних розважань.
О тже, підсумовуючи, зазначимо, що філософський розгляд
мови завжди залишався у центрі уваги Густава Ш пета. Мовне
питання постійно поставало в його творах, щ о й не дивно,
зважаючи на т е, якої важливості сам філософ надавав цій темі.
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ВИСНОВКИ
Метою

даної

робот и

було

заявлено

ст ворення

систематичного викладу мовно-філософських поглядів Густав а
Шпета. Автор вважає, що цієї мети було досягнуто. В даній роботі
нами було докладно розглянуто всі центральні мовно-філософські
праці Шпета (зок рема, працям «Эстетические фрагменты» т а
«Внутренняя форма слова», зважаючи на їхню значущ ість, було
приділено увагу у в ідповідних окремих розділах). Також нами
було показано, яке важливе місце посідає мовно-філософська
тематика у загальному спектрі тем, що їх порушує Ш пет у своїх
роботах.

У

ході

написання

даного

дослідження

нами

було

виконано кожне із чотирьох поставлених на початку завдань.
Ми з’ясув али, що слово виступає для Шпета архет ипом всієї
культури, відповідно й ст руктура слова значною мірою висвітлює
структурну

будову

культури

сприйняття

будь-якої

як

просторової

такої.
та

Будь-яке

часової

чуттєв е

форми,

якого

завгодно обсягу та тривалості може сприйматися як знак, як
слово. Слово – це є диний абсолют но всезагальний з нак, яким
може бути замінено будь-який інш ий знак і будь-яку соціальну
річ, розглянуту як

знак. Навіть

людина,

за

Шпетом,

може

виступати як знак, коли її розглядати в соціокультурному аспекті.
У слові можна умовно в иокремити (абст рагуват и в процесі
дослідження) форму та зміст. Форма мислиться не як дещо
зовнішнє, що накидаєт ься змістові, а як його власна незаперечна
вимога. Форма передбачає зміст, а зміст – форму. У структурі
слова Шпет виділяє форми зовнішні та внутрішні. До зовнішніх
він в ідносить фонетичні, морфологічні та с инт аксичні форми, а до
внутрішніх – насамперед логічні, потім (як можливу надбудову)
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внутрішні

поетичні.

Крім

цього

Шпет

виділяє

ще

онтичні

(онт ологічні, предмет но-речові) форми, а також окремо говорит ь
про

в нут рішні

експресив ні

форми

слова,

але

їхнє

місце

в

не

як

структурі слова є окремішнім т а доволі специфічним.
Внутрішні

логічні

форми

слов а

Ш пет

визначає

стат ичну формулу, а як правило утворення понят тя, певний
принцип,

метод

відбору.

Внут рішня

форма

слова

є

співвіднош енням зовнішньої сигніфікативної форми та предметно
оформленого смислового змісту. Іманентний керівний принцип у
розвитку смислу закорінений саме в законах внутрішньої форми.
Досліджув ати закони, що керують рухом та розподілом смислів
Шпет пропонує, застосовуючи методи експозиції та інт ерпретації.
Шпет запроваджує в своїх роботах розрізнення т ермінів
«смислу» та «значення» і, відповідно до цього розрізнення, –
номінативної

та

(концептивної)

семасеологічної

(смислової)

функції слова. Термін «значення» має позаконтекстовий відтінок
загальності і, швидше, прагматичне спрямування. Термін «смисл»
говорить про конкретність розгляду слова у контексті та про його
сутнісне напов нення. Смисл – це стосунок речі, яку називают ь і
предмета, який мают ь на увазі.

Розрізнення речі і предмета т ак

само суттєве для Шпет а: річ розуміє ться дуже широко, практично
як будь-яке явище, процес, подія тощо. Предмет – це точка, на
якій

фокусується

наша

свідомість

і

з

якої

вона

починає

працювати, зосередившися на речі. Проблематику значення і
смислу Шпет розробляє, починаючи з перших своїх робіт.
Слово і думка, з т очки зору Шпет а, нерозривно пов’язані.
Шпет називає слов а плоттю думки. Слово уможливлює мислення,
воно народжує ться разом з думкою, навіть більше того – думка
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народжується у слові. Для того аби підкреслит и цілісність думк и
та слова Ш пет вводить у обіг термін «слово-понятт я».
Мова є водночас динамічною, процесуальною (ενεργεια) т а
стат ичною (εργον). Це протиріччя вирішується у мові та самою
мовою

завдяки

діалект ичному

характеру

її

руху,

що

його

приписує мові характер самого її предмета. В повсякденному
вживанні мови людина керує ться своєрідною мовною свідомістю,
яка є частиною ще об’ємнішого цілого – культурної свідомості
загалом.
І нарешті ще однією важливою темою, без якої неможливе
адекват не

розуміння

філософії мови

Густава

Шпет а

є

його

розважання про суб’є кта. Місце суб’є кта у Шпет овій філософії
мови

доволі

специфічне.

Його

пропонується

розглядати

як

соціальну річ, як своєрідний об’єкт та як знак і носія знаків. Будьяку

соціальну

річ

можна

розглядати

як

об’єкт ивовану

суб’єктивність і разом з тим як суб’єктивовану об’є ктивність. По
суті, соціальний зміст суб’єкт а вичерпує ться сукупністю його
об’єктивацій. В дослідженнях мови та творчост і суб’єкта, як
вважає Шпет, слід розглядати саме в такому аспекті.
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ДОДАТОК 1
Структура слова
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ДОДАТОК 2
В иди внутрішніх форм і типологія повсякденної мови
З види внутрішніх форм:

1 + 2 + 3 = поетичний тип мовлення
1 – 2 + 3 = словесна творчість (риторичний тип мовлення)
1 – 2 +/– 3 = науковий тип мовлення, технічний тип мовлення
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