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170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОТЛОБ ФРЕГЕ

КАМЕН ЛОЗЕВ

ЛИНГВИСТИЧНИЯТ ОБРАТ И РАЖДАНЕТО НА ЛОГИЧЕСКИЯ
АНАЛИЗ НА ЕЗИКА: ГОТЛОБ ФРЕГЕ (1879–1890)

Abstract: Accepting in principle Michael Dummett’s view that the linguistic turn
was first taken by Gottlob Frege in Die Grundlagen der Arithmetik, § 62, 1884, the
article argues that de facto the specific “mentality” of the linguistic turn was formed
in Frege’s thought earlier, during the years 1874–1879, while he was reading philo-
sophical and mathematical texts, criticizing then current views on number and
arithmetical truths, and preparing his Begriffsschrift for publication. The article sur-
veys the logical breakthroughs made by Frege and argues that, during the years
1879–1890, Frege was practicing logical analysis of language mainly in the form of
functional-argument presentation of conceptual contents and sentences, anticipating
his own important writings from the beginning of the 1890s, when the concepts of
Sinn and Bedeutung were introduced and a new semantic theory was formed, which
further affected his analysis of language.

Keywords: Frege; the linguistic turn; analysis; Begriffsschrift; the context princi-
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На Тодор Полименов, 
бащата на българското фрегезнание, 
с пожелание да намери време за превод 
и анализ на останалите творби на Фреге. 

 
Това са фрази, глупави фрази. Няма философски чудеса. 

Сър Карл Попър (Попър 1993: 92) 

Термини като обрат (а понякога поврат) или обрати, точка на обрат 
или точки на обрати и пр. така усилено се експлоатират във философската 
литература и толкова разнообразни смисли в себе си побират, че познава-
телната им стойност често се поставя под въпрос. Има позитивистки обрат, 
лингвистичен обрат, аналитичен обрат, обрат към реализма (Бешкова 2010: 
37), феноменологичен, херменевтичен, структуралистки и прочие обрати. 
Освен това има обрати, осъществени от Фреге, Мур, Ръсел, Витгенщайн, 
Хусерл, Хайдегер, Дерида и др. Налице са интересни и амбициозни опити с 
тези термини, заедно с термини като философски традиции, парадигми и 
революции (Кънев 2010), да се осмисли цялостното развитие на философс-
ката мисъл и се разгърне „проект за исторична философия на философия-
та“, който в крайна сметка трябва да доведе до създаването на една „теория 
на философското развитие“1. 

                                                         
Доц. д-р в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Email: 

kamenlozev@abv.bg 
1 С тази мотивация в съвременната българска философия работи повече от десет 

години Александър Кънев. 
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Изброените разнообразни употреби на термина „обрат“ вероятно могат 
да се увеличат, поради което мнозина смятат, че епистемологичната енер-
гия на понятието е на привършване. За разлика от тях моята позиция е ли-
берално-толерантна. Разнообразието от смисли и употреби на този термин 
не ме притеснява – разбира се, при условие че всеки път, когато се употре-
бява, авторът се е постарал колкото може по-ясно и разбрано да определи 
смисъла на обсъждания „обрат“ и в цялото свое изложение не се отклонява 
от този смисъл. С редовете по-долу се опитвам да изясня едно конкретно 
разбиране на „лингвистичния обрат“, характерно най-вече за Майкъл Дамет 
и неговите последователи. Няма съмнение, че в резултат на драматичния и 
много важен във философски план епизод, който се разиграва на страници-
те на Die Grundlagen der Arithmetik (Основите на аритметиката), 1884, 
изследване колкото логико-математическо, толкова и философско по харак-
тер, се ражда нещо, което повлиява развитието на философията през дваде-
сетото столетие до днес. Появява се „един революционен подход за реша-
ването на философските проблеми, свързани с природата на човешкото раз-
биране, мисълта и съжденията“ (Bell 2013: 174), на основата на който се 
слага нова (аналитична) философска традиция. Амбицията на опита, който 
предприемам, е да очертая същността на този „революционен подход“ в 
първоначалния му фрегеански вид и проследя неговите първи резултати. 
Така ще задам изследователската перспектива и към другите „титани“ 
(Скот Соумс) и „герои“ (Анат Билецки)2, които стоят в основата на анали-
тичната философия – Мур и Ръсел, Витгенщайн и Карнап, Куайн, Остин, 
Стросън, Крипке и др.  

Опитът ми върху Фреге освен това цели хронологически по-точно да 
разположи епизода „лингвистичен обрат“. В случая ще защитавам тезата, 
че при Фреге нагласата към критически анализ на обичайния език, който по 
определен (неправилен според него) начин облича мислите, се ражда в пе-
риода преди излизането на Понятописа, т.е още преди 1879 г, когато про-
учва трудовете и на математици, и на философи по въпросите за характера 
на логиката, математиката, математическите истини и числото. Именно та-
зи нагласа през 1884 г. „произвежда“ в Основите на аритметиката „линг-
вистичния обрат“.  

Дали и днес, след повече от сто и тридесет години, „революционният 
подход“ все още характеризира аналитичната традиция и все още „снабдя-
ва“, така да се каже, с differentia specifica аналитичната философия? Трудно 
е, разбира се, да останем глухи за твърденията на водещи аналитични фило-
софи, че „аналитичната философия вече няма един-единствен признак“ и че 
„(...) аналитичната философия като такава е определено твърде многообраз-

                                                         
2 Става дума за двете книги: Аналитичната традиция във философията, том 1: 

Гигантите основатели (The Analytic Tradition in Philosophy, vol. 1: The Founding 
Giants), 2014, от Скот Соумс и редактираната от Анат Билецки и Анат Матар книга 
Историята на аналитичната философия: съзаклятие и герои (The Story of Analytic 
Philosophy: Plot and Heroes), 1998. 
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но движение, за да може да бъде характеризирана посредством една-
единствена особеност“ (Вагнер 2010: 74). И все пак вярвам (заедно с Питър 
Хилтън), че „революционният подход“ все още пребивава в дълбините на 
днешната аналитична философия. Естествено, много променен и видоизме-
нен от редицата сменили се и сменящи се поколения аналитични философи, 
които израстват и оформят физиономията си, като покрай всичко друго се 
връщат и към изворите и началната история на тази велика философска 
традиция.  

* * * 
There is the linguistic turn3. 

Michael Dummett (Dummett 1991: 111) 

Понятието „лингвистичен обрат“ навлиза във философския свят благо-
дарение на редактираната от Ричард Рорти антология Linguistic Turn: Recent 
Essays in Philosophical Method („Лингвистичният обрат: последни есета за 
философския метод“). Тя излиза през 1967 г., т.е. преди Майкъл Дамет да 
публикува своите забележителни изследвания върху Фреге и неговата фи-
лософия. Това обяснява защо в антологията „лингвистичният обрат“ се 
свързва преди всичко с „лингвистичната философия“, като въведеният от 
Бергман термин е открит във философията на логическите позитивисти от 
Виена и Оксфордската школа; Фреге не е споменат (Bergman 1967). От този 
момент тръгва изначалното дву-, а след време и много-смислие на въпрос-
ния термин. 

Според мен обаче след книгите на Майкъл Дамет за Фреге, и особено 
след Frege: Philosophy of Mathematics („Фреге: философия на математика-
та“), 1991, се налага възгледът за същността на логическия обрат като осъ-
ществен за първи път от Фреге4. Този възглед напълно приемам. 

В глава десета със заглавие „Стратегията на Фреге“, и по-специално на 
стр. 111 от Фреге: философия на математиката, Дамет възкликва: „Ето го 
лингвистичния обрат!“ Тази страница запечатва едни от най-възторжените 
слова за Фреге, сравними само с отзива на Ръсел за създателя на модерната 
логика (Лозев 2016: 35). Думите на Дамет намирам за много важни и затова 
предлагам по-разширен превод: 

„Твърде незадоволителният откъс от § 55 до § 61 на Grundlagen е пос-
ледван от най-блестящия и философски плодотворен откъс в книгата, който 
е и най-важният за Фрегевата философия на математиката, и наистина за 
философията му в цялост. Откъсът обхваща § 62 до § 69 и е много значим 

                                                         
3 Ето го лингвистичния обрат. Майкъл Дамет. 
4 Наясно съм, че този възглед не е общоприет. Много интересни в това отноше-

ние са статиите на Хакър „Лингвистичният обрат в аналитичната философия“, 2012, 
(The Linguistic Turn in Analytic Philosophy) и „Аналитичната философия: отвъд линг-
вистичния обрат и обратно“, 2007, (Analytic philosophy: Beyond the linguistic turn and 
back again), но тук не мога да ги коментирам.  
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не просто за разбирането на самата философия на математиката на Фреге, 
но и за философията на математиката по принцип. 

След като в § 61 прави онова, което по-късно в §§ 56–57 отхвърля като 
неправилен старт, Фреге сега възприема нова стратегия. От тези вдъхнове-
ни секции, § 62 несъмнено е най-съдържателният философски параграф, 
който някога е писан. Той не просто въвежда важното понятие за критерий 
на идентичността, мислен като свързан с някакво собствено име или друг 
сингуларен термин: това наистина е първият пример за онова, което става 
известно като лингвистичният обрат във философията. Фрегевата 
Grundlagen справедливо може да се нарече първата творба на аналитич-
ната философия“ (к.м. – К.Л.) (Dummett 1991: 111). 

В параграф § 61 Фреге показва, че числата са обекти и трябва да се разг-
леждат именно като такива. От тази представа за тях обаче следва кантиан-
ският въпрос: „Как са ни дадени числата?“ В изследването до момента Фре-
ге вече е отхвърлил възможността за привичния отговор на Кант, който се 
свежда до сетивността и създаваните на нейна основа нагледи за обектите. 
Числата за Фреге са обективни, но не са реални в смисъла на нещо сетивно, 
те не принадлежат на света, който познаваме. Тогава? Какъв е отговорът на 
Фреге? В този момент, казва Дамет, Фреге се обръща към един от изложе-
ните в предговора принципи, които ръководят изследването му – принципа 
на контекста, съгласно който думата има значение само в рамките на из-
речението, в което се среща: 

„По силата на това Фреге превръща проблема в изследване на това как 
значенията (senses) на изреченията, съдържащи термини за числа, трябва да 
бъдат разбрани. Ето го лингвистичния обрат. Принципът на контекста е за-
явен като изрично лингвистичен принцип, принцип относно смислите 
(meanings) на думите и тяхната поява в изреченията. По такъв начин един 
епистемологичен проблем, с онтологични оттенъци, сам по себе си е пре-
върнат в проблем относно смисли (meanings) на изречения“ (Dummett 1991: 
111). 

Според Дамет принципът на контекста е можел да получи и не-
лингвистична формулировка. Фреге обаче още от самото начало му придава 
лингвистична формулировка и затова, когато прибягва до използването му, 
за да дефинира числото, осъществява „лингвистичния обрат“: 

„Той [Фреге] не предлага никакво оправдание за осъществяването му, не 
разглежда никакви възражения спрямо него и не прави опити да го защити: 
той просто изпълнява маневрата, сякаш в нея няма нищо непознато, и прави 
това толкова изкусно, че читателят едва ли долавя новостта. И все пак това 
на практика е безпрецедентно в историята на философията. Мнозина фило-
софи – Аристотел например – са задавали лингвистични въпроси и са връ-
щали лингвистични отговори: Фреге е първият, който задава не-
лингвистичен въпрос и връща лингвистичен отговор. Дори предвид само на 
Grundlagen, единствено заради параграф 62 и неговото продължение, той 
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все пак заслужава да бъде преценен като родител (grandfather) на аналитич-
ната философия“ (Dummett 1991: 112). 

В този последен откъс Дамет някак си внушава, че Фреге така умело из-
вършва „маневрата“, че читателят не „долавя новостта“. И човек остава с 
впечатлението, че може би и самият Фреге не осъзнава пробива, който сам 
извършва – лингвистичния обрат. Подобно неявно внушение според мен е 
неоснователно. Първо, защото своите текстове Фреге с години е обмислял, 
преди да реши да ги публикува. Второ, защото до конкретното място в кни-
гата Основите на аритметиката, където лингвистичният обрат е осъщест-
вен, той, Фреге, вече е критикувал и отхвърлил редица възгледи и подходи 
в опитите да се дефинира числото и напълно съзнателно предприема имен-
но тази, неизпитана от никой до момента маневра. И трето, защото най-
вероятно многобройните му последващи анализи и философски рефлексии 
върху лингвистичния обрат, върху този интересен (а може би и най-
интересен) епизод в живота му като мислител, в крайна сметка довеждат до 
задълбочаване на изследванията на езика в посока на въведените от него 
понятия Sinn и Bedeutung, познати и наложени на български от преводите 
на Тодор Полименов съответно като „смисъл“ и „значение“. 

* * * 
A revolution of sorts resulted from these developments, 
often known as the „Linguistic Turn“ in philosophy5  

Michael Wolf (Wolf 2017) 

Извършеният от Фреге лингвистичен обрат доказва фундаменталното 
значение на лингвистичните феномени: именно те държат, така да се каже, 
ключа към въпросите относно разбирането, смисъла, съдържанието, мисле-
нето и пр. (Bell 2008: 177). 

Как лингвистичният обрат позволява на Фреге да формулира удовлетво-
ряваща го дефиниция на числото? Отговорът е: чрез съсредоточаване върху 
разбирането на изречения, в които участват числителни или думи за числа. 
Да разгледаме един предложен от Фреге пример: „Кралската каляска е тег-
лена от четири силни коня“6 (Frege 1884/1960: 59). Привидно естественото 
предположение, че думата „четири“ като думата „силни“ се отнася към ду-
мата „коня“ в качеството на прилагателно, т.е. като свойство на „предмета“ 
коне, Фреге отхвърля: прилагателното „силен“ се отнася за всеки кон поот-
делно, но очевидно „четири“ не се отнася за всеки кон поотделно7, което 
показва, че числителните, както и думите за числа от рода на „многоброен“, 

                                                         
5 Резултатът от тези развития е своеобразна революция, често позната като „лин-

гвистичния обрат“ във философията. Майкъл Уолф. 
6 Този цитат на Фреге е „условно“ точен, в смисъл че в използваното от Фреге 

изречение като пример („Кралската каляска е теглена от четири коня“), за целите на 
моя анализ, добавих и прилагателното „силни“ към „коне“. Така избягвам нуждата от 
допълни примери за разликата между числителните и прилагателните думи. 

7 Граматически неправилен, и невъзможен, е изразът „всеки кон е четири“ за 
разлика от граматически правилния израз „всеки кон е силен“. 
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„малоброен“ и пр., не функционират като прилагателни, не обозначават 
свойства на предмети. Тогава можем ли да формираме „наглед“ за „чети-
ри“ по начина, по който можем да формираме наглед за „силни коне“? Фре-
ге отхвърля и тази възможност; вместо нея обаче можем да се опитаме да 
осмислим онова, което се твърди в „Кралската каляска е теглена от четири 
силни коня“ от по-обща гледна точка, т.е. от гледна точка на принципа на 
контекста. Заедно с още два принципа Фреге го излага още в предговора на 
Основите като важно ръководно начало в работата му: 

„В изследването по-долу се придържам към три фундаментални принци-
па: 

– винаги ясно да разграничавам психологическото от логическото; 
– никога да не питам за смисъла на една дума в изолация, а само в кон-

текста на дадена пропозиция; 
– никога да не губя от очи разликата между понятие и обект. 
(...) Позволявам си надеждата, че дори философите, ако без предразсъ-

дък проучат онова, което съм написал, ще открият в него нещо от полза за 
себе си“ (Frege 1884/1960: XXII–XXIII). 

В следваната от Фреге стратегия на осмисляне на изречения, съдържащи 
думи за числа, освен посочените принципи имплицитно се предполага и 
валидността на още един принцип, а именно: всяко изречение, в което чис-
лителното или думата за число се среща под формата на привидно прила-
гателно, може еквивалентно, без загуба на смисъла, да се преобразува в из-
речение, в което числителното или думата за число приема формата на син-
гуларен термин, собствено име. Така нашето изречение „Кралската каляска 
е теглена от четири силни коня“, за да се осмисли по-добре, може да приеме 
вида „Силните коне, теглещи кралската каляска, са четири“ или „Четири е 
броят на теглещите кралската каляска силни коне“. Ако сега от гледна точ-
ка на цялото изречение се опитаме да схванем смисъла му, осъзнаваме, че 
числителното „четири“ се отнася до понятието „теглещи кралската каляска 
силни коне“: изречението казва, че в конкретния случай под това понятие 
попадат четири „предмета“, а именно, четири силни коня. Тоест думите за 
числа винаги се отнасят до понятия, а не до предмети; с тези думи „инс-
танциираме“, посочваме колко предмета от дадено нещо попадат под поня-
тието за това нещо. „Да кажем например, че има един Бог, означава да ка-
жем, че понятието Бог е уникално инстанциирано“ (Beaney 1997: 5). Да ка-
жем, че нормалният човек притежава два крака или че в Слънчевата систе-
ма има дванадесет планети, означава да кажем, че в първия случай под по-
нятието „крака на нормалния човек“ попадат два предмета (крака), а във 
втория случай – под понятието „планети на Слънчевата система“ попадат 
дванадесет предмета (планети). 

Най-важният момент в това разбиране на числото е, че благодарение на 
него можем да формализираме логически всички твърдения за числа (num-
ber statements) (Beaney 1997: 5). Както по-общо се изразява Брандън: „Той 
[Фреге] за пръв път прави възможно математическото характеризиране на 
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значението и концептуалното съдържание и по този начин и на структурата 
на самото мислене“ (Брандън 2010: 151). 

* * * 
След „философския шедьовър“ (Дамет) Основите на аритметиката 

Фреге вдъхновено използва получените резултати в опит чрез своята логи-
ческа система да демонстрира законите на аритметиката. Както е известно, 
неговият magnum opus „Основни закони на аритметиката“, 1893, 1903 
(Grundgesetze der Arithmetik) остава незавършен, без планирания трети том. 
Каква е причината? По думите на самия Фреге, през юни 1902 г., когато 
вторият том на magnum opus е под печат, той, Фреге, „е поразен от мълния“: 
в своето първо писмо до него младият Ръсел му съобщава, че конструира-
ната система аксиоми в първия том на magnum opus произвежда парадокс. 
По-късно парадоксът е наречен на името на Ръсел (Russell’s paradox) и по-
лучава различни формулировки, но първоначално е установен в резултат на 
внимателното проучване на първия том на Основни закони, 1893. В Прило-
жение към втория том Фреге се опитва да отстрани парадокса, но неуспе-
хът така го отчайва, че за повече от десетилетие той остава творчески „па-
рализиран“ (Лозев 2016). След няколко десетилетия в блестящо написани 
статии (които Ръсел вече е неспособен да разбере) Курт Гьодел предлага 
своето решение на проблема. 

Един от плодотворните ръководни принципи на Фреге при търсенето на 
правилна дефиниция на числото е категоричният му анти-психологизъм. В 
съчетание със специфичната фрегеанска онтология обаче, свързана с мате-
матическите обекти, този принцип го води до нов проблем: в параграф 46 
на Основите Фреге утвърждава представата за числото като абстрактен 
„обект“, или „предмет“ – наистина, не-актуален и не-сетивен, т.е. не от 
пространствено-времевия свят,– но все пак обективен, населяващ свят от 
рода на Платоновия свят на Идеите или Формите. Фрегевата „депсихологи-
зация“ (Вагнер) го извежда и до представата за мислите като населяващи 
отделен „трети свят/райх“ (drittes Reich), за който говори в „Мисълта“ 
(Фреге 1918/2001: 35) Както Дамет подчертава, подобна онтологична ми-
тология, т.е. радикално обективизиране на мислите, води до трудности в 
представата за тяхната поява, формулиране (formulation), и достигане, 
схващане (grasp). Дамет използва термина „extrusion of thoughts from the 
mind“ (Dummett 1993: 22) „изхвърляне“ (по превода на Моллов/Полименов 
– Вагнер 2010: 56) (или „изтласкване“ според мен) на мисълта от съзнание-
то, за да опише възгледа на Фреге. Тази трудна и проблематична доктрина 
за характера на мисълта все още е предмет на усилени дискусии. 

* * * 
В лингвистичния обрат често се вижда събитиеТО, съдбоноснаТА точка, 

от която тръгва новият „революционен подход“ във философията, стартЪТ 
на аналитичната традиция, която с пълна сила се разгръща през ХХ век и 
продължава до днес. 
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Тази представа за лингвистичния обрат бих искал да обърна, тя според 
мен е неправилна. Лингвистичният обрат не е стартова точка, а просто екс-
плицитно следствие или по-скоро добре демонстриран резултат, плодот-
ворно приложение на подхода, който Фреге следва още преди да се появят 
Основите на аритметиката, 1884, и съответно, още преди да е написан 
откъсът, в който Дамет локализира „лингвистичния обрат“. Формираната от 
Фреге критико-аналитична нагласа спрямо езика се слага в мисленето му 
според мен още в годините между 1874–1879-а, когато упорито изучава ма-
тематическа и философска литература, за да избере конкретната област, на 
която ще посвети професионалната си кариера и когато де факто е сътво-
рен Понятописът, 1879. Именно в този период, след четене на Лотце и 
Тренделенбург (и вероятно Лайбниц8) и след критичен размисъл над Кант, 
у Фреге се формира „логицистката“ амбиция. Несъмнено именно тогава 
Фреге чете и работите на математиците, чиито неприемливи за него предс-
тави за числата и природата на аритметичните истини мотивират допълни-
телно стремежа му чрез критика на възгледите им да внесе яснота по тези 
въпроси. Нещо, което успешно постига в Основите на аритметиката, 
1884, и първия том на Основни закони на аритметиката, 1893. 

Така според мен именно в този начален етап, когато все още нищо важно 
не е публикувал, Фреге в мисленето си постига най-важното – лингвис-
тичния обрат като изследователски метод. Изграденият специфичен „ман-
талитет“ на Фреге, в анализа на лингвистичните феномени да вижда ключа 
към разбирането и схващането на смисли, му помага да завърши и издаде 
радикално новаторската, неприета и неразбрана от съвременниците му пър-
ва творба Понятопис, 1879, чиято дата на публикуване честваме сега като 
рождена дата на модерната логика (Kneale, W., Kneale, M. 1985: 511). 

Моята теза се подкрепя освен това и от факта, че според изследователите 
на Фреге принципът на контекста, душата на лингвистичния обрат (ако ми е 
позволена тази метафора), присъства още в Понятописа. Принципът веро-
ятно е заимстван от Лотце и несъмнено подпомага Фреге при писането на 
Понятописа. Николай Милков посочва, че Фреге следва Лотце с оглед на 
лотцеанското предусещане на контекстуалния принцип, съгласно който 
думата има смисъл не изолирано, а само в контекста на пропозицията, в ко-
ято се появява: „Утвърждаването на едно-единствено понятие“, пише Лот-
це, „няма смисъл, който можем да определим; нищо друго не можем да ут-
върждаваме освен съждение, в което съдържанието на едно понятие е пос-
тавено в отношение към това на друго“ (цит. по: Milkov 2016). В случая 
може би е удачно да добавя и спомена на 70-годишния Фреге, който споде-

                                                         
8 В случая приемам изказаната в частен разговор от Тодор Полименов хипотеза, 

че понеже в Понятописа Фреге не цитира дословно Лайбниц, а се позовава на него 
чрез Тренделенбург, вероятно Лайбниц е прочетен в оригинал след издаването на 
Понятопис, т.е. след 1879 г. Това сигурно е така, но то не разколебава мнението, че 
Понятопис е „лайбнициански проект“. Аз дори смятам, че всъщност самият Фреге 
(1848–1925) е един Лайбниц (1646–1716), родил се точно двеста и две години след 
Лайбниц и развил идеите му в модерния им вариант на ХІХ век.  
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ля, че именно в тези ранни години е споходен от щастливото озарение, пре-
допределило пътя му в областта на логиката и философията на езика:  

„Скоро осъзнах, че числото не е някаква купчина, последователност от 
неща, нито пък е свойство на купчина, а че с твърдението за число, което 
сме получили в резултат на броене, ние утвърждаваме нещо за някакво по-
нятие... Така от математиката стигнах до логиката“ (Frege 1919/1997: 362). 

С други думи, новият манталитет на анализ на езика заедно с основната 
интуиция за природата на числото като „утвърждаващо нещо за някакво 
понятие“ още в ранните години оформят в съзнанието на Фреге двете рево-
люционни творби – и Понятописа, 1879, и Основите на аритметиката, 
1884. 

* * * 
Without Frege’s new system of logic, the project of 
deriving arithmetic from logic would have looked quite unrealistic…9 

(Beaney 1997: 12) 

If Frege had died in 1880, his place in the history of philosophy, as the  
founder of modern mathematical logic, would still be secure10.  

Michael Dummett (Dummett 1981: 665) 

От моята перспектива към логическия обрат и анализа на езика при Фре-
ге следва, че макар да получават експлицитен израз в Основите на арит-
метиката, те присъстват още в Понятописа, който според мен е и по-
важната творба както за логиката, така и за философията на езика на Фре-
ге. Всъщност специфично фрегеанския вариант на логически анализ на ези-
ка трябва да виждаме в две неща: първо, във всичко онова, с което в Поня-
тописа, 1879, е затворен прозорецът на Аристотеловата силогистика и е 
отворена вратата на модерната математическа логика; и второ, в нововъве-
денията от началото на 90-те години на XIX век, когато в серия от четири 
статии между 1891-ва и 1895-та Фреге ревизира идеи от Понятописа и 
формулира нова семантична теория, далеч по-прецизна и действена. В този 
смисъл приемам виждането на Марк Текстър (Textor 2013: 5) за ранния 
Фреге от периода на Понятописа и зрелия Фреге от периода на 90-те годи-
ни на XIX век. В съответствие със заглавието на статията по-долу ще се 
съсредоточа върху Фреге от периода 1879–1890, а в друга статия ще разгле-
дам зрелия Фреге в контекста на анализа на езика. 

Дори да си бе отишъл на трийсет и една години, Фреге според Дамет би 
останал в историята на математиката и логиката – толкова революционен е 
Понятописът и толкова категорично е отхвърлена логиката на Аристотел, 

                                                         
9 „Без Фрегевата нова система на логиката проектът за получаването на аритме-

тиката от логиката би изглеждал твърде нереалистичен...“ – Майкъл Бийни. 
10 „Ако Фреге бе умрял през 1880 г., мястото му в историята на философията като 

основател на модерната математическа логика все пак щеше да е осигурено“ – Май-
къл Дамет. 
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обявена от Кант за завършено, неизменно тяло от доктрини11. (Интересна е 
бележката на Хакър, който смята мнението на Кант за ‘illusion (which, inci-
dentally, displayed complete ignorance of Stoic and medieval logic)’ (илюзия, 
която между другото издава пълно невежество относно стоическата и сред-
новековната логика) (Hacker 2013: 429). 

Какво прави малката книжка Понятопис толкова значима творба за ло-
гиката и философията на езика? Не толкова негативизмът, скъсването с 
аристотелианството в логиката, а позитивизмът, въвеждането на нов „све-
тоглед“ и метод в логиката, които са в основата на Фрегевия вариант на ло-
гическия анализ на езика. Понятописа можем да разберем само в светлина-
та на логицизма, който го извиква на живот, и някои обособености в мисле-
нето на Фреге. Творбата е първата, но решително важна, крачка в устрема 
да се реализира програмата на логицизма. Както заглавието пояснява, в 
книгата читателят ще открие „писмо“ (запис) на език на формулите (фор-
мулен език) на чистата мисъл по модела на аритметиката (Begriffsschrift, 
eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens). Така 
още на корицата Фреге характеризира своя нов логически символизъм, нов 
логически език. Но защо му трябва нов език? Отговорът на този въпрос е 
даден в самото начало на предговора на книгата: 

„Курсът, който възприех, бе най-напред да редуцирам понятието под-
реждане в ред към това на логическия извод, за да продължа след това към 
понятието число. Така че нищо интуитивно да не може незабелязано да 
навреди, всичко трябваше да зависи от веригата умозаключения, в която 
няма пропуски. В стремежа да изпълня това изискване по най-строгия на-
чин открих препятствие в неадекватността на езика: колкото по-усложнени 
ставаха отношенията, толкова по-тромави ставаха изразите и толкова по-
малко точност, каквато целта ми изискваше, постигах. Именно от тази нуж-
да дойде идеята за настоящия Begriffsschrift“ (Frege 1879/1997: 48). 

С други думи, поради „неадекватността на езика“, поради неговата логи-
ческа немощ, понятописът се оказва необходимо средство за постигане це-
лите на логицистката програма. Какви са те, обяснява Тодор Полименов: 

„Крайната цел – така както тя е била съзирана първоначално в Понято-
пис-а от 1879 г. – е да се получат знаци за логическите отношения между 
('атомарни') пропозиционални съдържания, които правят експлицитни 
всички ходове в дадена верига от умозаключения (Schlussketten) и позволя-
ват така да се вникне в характера на съответните валидни преходи от (ис-
тинни) съждения към други (истинни) съждения. Само с помощта на по-
добно безостатъчно (lueckenlos) проверяване на веригите от умозаключения 
– както е смятал Фреге – ние бихме могли да проверим дали аритметиката е 
по-широко разгърната логика (т.е. дали понятията на аритметиката са де-

                                                         
11 Изказването на Кант от предговора към второто издание на великата му творба 

буквално звучи така: „Забележително при нея [логиката на Аристотел] е още, че до-
сега не е могла да направи нито крачка напред и следователно, както личи по всичко, 
изглежда да е приключена и завършена“ (Кант 1787/1992: 51). 
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финируеми чрез чисто логически понятия и дали истините на аритметиката 
са изводими от чисто логически истини)“ (Полименов 2015: 66). 

Развитият в Понятописа понятопис е странен, двуизмерен, писмен, из-
куствен, символен език, който израства от дълбокото чувство на съмнение, 
недоверие и подозрение към възможностите на обичайния език – чувство, 
споделяно както от Декарт и Лайбниц преди Фреге (Лозев 2017: 49), така и 
от Ръсел и Витгенщайн след Фреге. В предговора на Понятопис Фреге е 
пределно откровен, като споменава, че почти всички неудачи в логиката 
произтичат от прекаленото следване на обичайната граматика, която не е 
логическата граматика: „Езикът не е детерминиран от логическите закони 
по такъв начин, че следването на граматиката да гарантира формалната ва-
лидност на нашите движения на мисълта.“  

По отношение на всекидневния език Фреге едва ли с нещо е бил изнена-
дан, защото още Лотце предупреждава, че лингвистичният синтаксис често 
е неадекватен на логическата структура, че „може да изостане от логичес-
ката артикулация“. Тогава този синтаксис става отговорен за известна ми-
тология, привнесена в човешкото мислене. Дори пълната измислица може 
да ни измами с помощта на привидната коректност на граматическата фор-
ма, предупреждава Лотце (Sluga 1980: 52). Затова ситуацията на сблъсък с 
езика не е уникална: без съмнение, и преди Фреге математици и логици се 
изправят пред езиковия проблем, т.е. пред неспособността на всекидневния 
език да предава адекватно „логическия аспект на мислите ни“ (Полименов). 
Никой от предшествениците на Фреге обаче не успява да открие решение, 
сравнимо по ефективност с неговото.  

Интересно е, че „справянето с езика“ при Фреге е радикализирано до 
своеобразна „борба с езика“. Наистина едва ли Фреге би споделил мнение-
то, че всички проблеми на логиката идват от езика, но според мен едва ли 
му е било чуждо мнението, че голяма част от проблемите в нея са резултат 
от неспособността ни да откриваме и „лекуваме“ несъвършенствата на ези-
ка. Това, струва ми се, става ясно от края на предговора на Понятопис, ко-
гато Фреге се обръща към философите с недвусмислено послание: 

„Ако задачата на философията е да прекърши силата на думите над чо-
вешкия ум, като разкрие заблудите, които често почти неизбежно се появя-
ват чрез използването на езика при отношенията между понятията, осво-
бождавайки мислите от замърсяването на обичайните лингвистични значе-
ния на изразите, тогава моят Begriffsschrift – допълнително развит за тези 
цели – може да стане полезно средство за философите“ (Frege 1879/1997: 
50–51). 

Понятописът е „полезно средство“ да се „прекърши силата на думите“, 
казва Фреге. Но как да стане това? Краткият отговор е: като се проникнем 
със съзнанието, че в комуникацията, но най-вече в логиката, е налице дви-
жение, предаване на нещо обективно, обективни съдържания, които не са 
зависими от средствата, с които ги изразяваме. Това е една от най-
характерните черти в мисленето на Фреге, слагаща отпечатък върху най-
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важната особеност на понятописа: той е език на „чистите мисли“, изразява-
ни чрез обективни понятийни съдържания. 

Така голямата цел на понятописа е не само полицейска функция с оглед 
пропуски или пробойни във веригите от умозаключения, но и непрестанен 
мониторинг за изключване на контрабанда и поява на нелегитимни елемен-
ти, т.е. на всичко емпирично, външно съзерцаемо. И логицистката програма 
на Фреге, и разработеният за нейните цели понятопис могат да се разберат 
само с оглед на споменатия вече фрегеански анти-психологизъм. Логичес-
кото изследване започва тогава, когато се разграничат идеите като психо-
логически феномени от идеите като обективно съдържание, т.е. от идеите 
в обективния смисъл на думата. Това положение е императивът, твърдата 
основа, на която Фреге изгражда своя Понятопис. Понятието за обективно 
„понятийно съдържание“ (Begriffsinhalt) е ключово за логическите възгледи 
на Фреге. Как трябва да разбираме тези съдържания, научаваме от нагледен 
пример:  

„Двете пропозиции „При Платея гърците разбиха персите“ и „При Пла-
тея персите бяха разбити от гърците“ се различават по първия начин [т.е. 
последиците, изводими от първата пропозиция, когато се съчетае с опреде-
лени други съждения, винаги следват и от втората пропозиция, когато се 
съчетае със същите съждения]. Дори да сме в състояние да прокараме нез-
начителна разлика в смисъла, съгласуваността преобладава. Аз наричам та-
зи част на съдържанието, която е еднаква и в двете, понятийно (концепту-
ално) съдържание (Begriffsinhalt, conceptual content). Тъй като единствено 
тя има значение за понятописа, няма нужда да правим разграничение меж-
ду пропозиции, които имат едно и също понятийно съдържание“ (Frege 
1879/1997: 53). 

В Понятописа понятописът е език на обективните понятийни съдържа-
ния. Това е език, формиран в резултат на отказа от, или по-скоро на пре-
небрегването на, „всичко, което няма значение за логическия извод“ (Frege 
1879/1997: 49). На преклонна възраст Фреге преценява създаването на по-
нятописа като необходимост, едва ли не принуда, дошла от осъзнаването на 
риска да се прави логика на всекидневния език.  

„Ако езикът ни беше логически по-съвършен – споделя той, – вероятно 
повече нямаше да се нуждаем от логика или щяхме да я отпишем от езика. 
Все още обаче сме далеч от това положение. Работата в логиката до голяма 
степен е борба с логическите недостатъци на езика, макар че за нас той все 
пак остава необходимо средство. Едва след като логическата ни работа е за-
вършена, ще притежаваме по-съвършен инструмент“ (Frege 1915/1979: 252). 

* * * 
„По-конкретно, аз вярвам, че заместването на понятията 
субект и предикат с аргумент и функция в края на краищата 
ще се утвърди. Лесно е да се види как схващането на едно съдържание 
като функция на аргумент води до формирането на понятия.“ 

Готлоб Фреге (Frege 1879/1979: 51) 
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Основите на аритметиката от 1884 г., където лингвистичният обрат е 
осъществен, е втората важна творба на Фреге. Революцията в логиката 
обаче, чрез която по афористичния израз на Уолф „картата на философията 
ефективно e преначертана“ (Wolf 2017), е извършена в първата му творба 
от 1879 г. Понятопис. Дейвид Бел нарича Основите „манифест“ (Bell 2008: 
180), но истинският манифест на Фреге според мен е Понятописът, защо-
то именно тук, на основата на пробива в логиката, е зададена рамката на 
неговите бъдещи изследвания. С оглед на нашата тема Понятописът е изк-
лючително интересен, защото съдържа първия вариант на анализ на езика 
чрез приложението на заимствани от логиката техники.  

Без да навлизаме в подробностите на Фрегевите логически постижения, 
можем да изкажем догадката, че всъщност революцията в логиката идва в 
резултат на формирания вече манталитет на лингвистичния обрат: при 
писането на Понятописа главният и основен фокус за Фреге става „цяло-
то“, пропозицията, съждението, умозаключението, намерили езиков израз в 
смисленото изречение. Това е „светогледно“ скъсване с Аристотел, който 
най-вече се занимава с „частите“, елементите, съставките, понятията, които 
изграждат съждението, чиито езиков израз са думите. В по-късните години 
Фреге много характерно подчертава: 

„Почти всичко е свързано с понятописа. Понятието, схванато като функ-
ция, отношението като функция на два аргумента, екстензията на едно по-
нятие или клас не е първичното за мен, ненаситеността както на понятията, 
така и на функциите, разбирането на истинската природа на понятието и 
функцията“ (Frege 1906/1979: 184). 

Понятописът е пряк резултат от специфично фрегеанската „холистка“ 
нагласа спрямо лингвистичните феномени. Съгласно нея приоритет има 
пропозицията, а не понятието (принцип на приоритета). Именно тази нагла-
са води до най-важното прозрение, променило хода на логиката. Още при 
четенето, обмислянето и подготовката на Понятописа, вероятно когато 
размишлява върху причините за ограничеността на Булевата алгебра, Фреге 
открива главното препятствие за логиката: строгото следване до момента на 
повърхностната граматика, т.е. на граматиката на обичайния език. Как 
отговоря на препятствието Фреге, ни казват няколко важни изречения в 
предговора на Понятописа: 

„В първия ми вариант на езика на формулите бях заблуден от примера на 
всекидневния език при конструирането на съждения с помощта на субект и 
предикат. Скоро обаче се убедих, че това е пречка за специфичната ми цел 
и води само до излишно многословие... Разграничението между субект и 
предикат не намира място в моето представяне на съждението“ (Frege 
1879/1997: 53, 54). 

Така е отхвърлен господствалият с векове в логиката модел на субект-
предикатно структурирани съждения, въведени в Аристотеловия Органон. 
Фреге се убеждава, че характерните за аритметиката умозаключения не мо-
гат задоволително да се анализират с помощта на познатите силогистични 



 Камен Лозев 149 

принципи. Той прави „решително важния ход“, който се състои в разширя-
ване, екстраполиране на „функционално-аргументния анализ от математи-
ката към логиката“ (Beaney 1997: 10). Фреге вижда „функционално-
аргументната“ аналогия между изрази като „две плюс (.)“ и „столицата на 
(.)“, която го води до възможността за функционално-аргументен анализ на 
прости изречения като „Сократ е смъртен“ или „Калоян плени Балдуин“. 
Подходът дава резултати: бързо е преодоляна тясната рамка на субект-
предикатните съждения, за да се открият широките възможности на функ-
ционално-аргументния анализ. Как е дефиниран той за езика? 

Ако в даден израз (чието съдържание може и да не е отсъдимо съдър-
жание) се появи един прост или сложен символ на едно или повече места, и 
мислим за него като заменяем на всички или на някои от неговите появява-
ния от друг символ (но навсякъде със същия символ), тогава наричаме 
частта на израза, която в този случай е непроменлива, функция, а заменя-
емата част – неин аргумент (Frege 1879/1997: 67). 

Да разгледаме нашия пример „Калоян плени Балдуин“. Ако мислим „Ка-
лоян“ като заменяемата част, т.е. като аргумента, можем да получим 
съждения от рода на „Ивайло плени Балдуин“ или „Асен плени Балдуин“, 
или „Крум плени Балдуин“, и пр. Всички те са изрази (стойности) на неп-
роменливата част, т.е. на функцията „плени Балдуин“ при различни аргу-
менти. По аналогичен начин можем да мислим „Балдуин“ като непромен-
ливата част, т.е. като аргумента, и съответно да получим съждения от рода 
на „Калоян плени Филип“ или „Калоян плени Анри“, или „Калоян плени 
Луи“ и пр. Всички те са изрази (стойности) на непроменливата част, т.е. на 
функцията „Калоян плени“ при различни аргументи. Близо до ума е, че из-
речението „Калоян плени Балдуин“ можем да представим като функция на 
два аргумента под формата „(.) плени (.)“. Така Фреге представя обичайните 
отношения – те са функция на два аргумента. 

Очевидно е, че за различните конкретни аргументи функцията съответно 
получава различни конкретни „стойности“, т.е. всяко конкретно изречение 
(а това означава насищането на функцията, попълването на свободните 
места, с определени аргументи) е или истинно, или неистинно. Така е фор-
мирано понятието „стойност по истина (истинност)“ – Истинното или Не-
истинното. В тях по-късно Фреге вижда „предмети“ и ги превръща във 
важни елементи на своята онтология и семантична теория. 

Най-общо Фреге реформира Аристотеловата логика в две важни отно-
шения – структурата на съжденията и формирането на понятията. Внесе-
ните промени създават особено единство на логиката. Антъни Кени особено 
набляга на този момент, на тази способност на Фрегевата нотация „да дава 
еднообразен израз на общността където и да се среща и колкото и често да 
се среща в едно изречение“. Именно тя е в основата на „големия („гигантс-
кия, казва Хадок (Haddock 2006: 15)) напредък в областта на традиционната 
силогистика“ (Kenny 2000: 21). 
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От опита да реши проблема за общността се ражда кванторната тео-
рия, едно от най-големите постижения на Фреге, с което идва решението на 
най-трудния проблем за Аристотеловата логика – многократната общност. 
Теорията на силогизмите работи добре в простите случаи, но е безпомощна 
в случаите на многократна общност, т.е. при изречения от рода на „Всеки 
син е дете на някой баща“ или „Всяко четно число е сбор от две прости 
числа“. Макар да не са често срещани в ежедневните разговори, за аритме-
тиката и теоретичните науки тези изречения са типичен случай. В Аристо-
теловата логика „20 е сума от четири квадрата“ и „Всяко положително чис-
ло е сума от четири квадрата“ имат една и съща субект-предикатна струк-
тура, като в първия случай субектът е „20“, а във втория – „всяко положи-
телно число“. По същия начин твърденията от всекидневния език като 
„Сократ е човек“ или „Сократ е грък“ се смята, че с нищо не се различават 
от твърденията „Всеки човек е смъртен“ или „Някои хора са гърци“. Кван-
торната теория на Фреге решава загадката, свързана с представянето и ана-
лиза на подобен тип изречения. 

Да разгледаме като пример изречението „Всеки философ се възхищава 
на някой логик.“ За Аристотел анализът му е загадка, но във Фрегевата ло-
гика „неяснотата“ му може да се изрази чрез различния обхват (област на 
действие) на кванторите. В съвременна нотация първият прочит (интерпре-
тация) на изречението изглежда така: 

(1) (∀x) ((Px → (∃y) (Lу & Axy)), което можем да прочетем така: за вся-
ко х, ако х е философ, съществува такова y, че у е логик, и х се възхищава на 
у. При втория прочит изречението може да се разбере в смисъл, че същест-
вува такъв логик, на който всеки философ се възхищава. Тогава в съвре-
менна логическа нотация изречението добива вида: 

(2) (∃y) ((Ly & (∀x) (Px → Axy)), т.е. съществува у, такова, че у е логик 
и за всяко х, ако х е философ, то х се възхищава на у. 

„При първия прочит (1) универсалният квантор има по-широка област на 
действие от екзистенциалния, докато при втория прочит (2) екзистенциал-
ният квантор има по-широка област на действие от универсалния“ (Beaney 
1997: 12). Този конкретен пример показва голямото значение, което област-
та на действие на кванторите играе в логическата теория на Фреге. 

Нашият общ и неизчерпателен преглед на новата логика на Фреге все 
пак дава представа за начина, по който той анализира езика в периода на 
Понятописа. Основното в тази фаза на развитие, когато семантичната му 
теория все още е неясна и бедна, е функционално-аргументният анализ, 
като тук нововъдените понятия и знаци обикновено се схващат на равнище-
то на „имената“. След десетина години, след публикуването на няколко ста-
тии, това ще се промени и новото разбиране на знаците с техните смисли и 
значения ще прецизира съдържанието на „понятийните (отсъдимите) съ-
държания“; това на свой ред ще доведе до ревизия на част от идеите в По-
нятописа и така ще се открие възможността за извършване на по-
задълбочен логически анализ на езика. 
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