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compongono e ne’ quali vanno a risolversi) (SN, 454) [Vico 1744, c. 189]. 
Речення розчиняються (vanno a risolversi) в елементах мови (вигу-
ки, іменники, займенники, дієслова тощо), з яких вони складають-
ся, позаяк ці елементи є неподільними (indivisibili) й самі по собі 
значення не мають. Отже, у згоді з Віко значення слова або речення 
можливе лише на підставі цілого мови. У такий спосіб смертні, що 
мають обмежений час на опанування мови, потенційно здатні ро-
зуміти й формулювати нескінченну кількість речень.
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Тема слова і невисловлюваного є наскрізною для «Дао де цзі-
ну»: як відомо, ця книга починається з фрази «Дао, яке може бути 
виражене словами, не є постійним Дао» [Лао-цзи 1998, с. 118]9, а 

9 Слово «Дао» ми, щоби уникнути непорозуміння, всюди пишемо з великої 
літери.
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наприкінці її читаємо: «Той, хто знає, не доводить. Той, хто дово-
дить, не знає» [Лао-цзи 1998, с. 133]. Приблизно посередині (56-й 
чжан) міститься ще одне славнозвісне твердження: «Той, хто знає, 
не мовить. Той, хто мовить, не знає» [Лао-цзи 1998, с. 129]. Його 
парадоксальність помітив ще поет Бо Цзюй-і (772–846), який у 
своєму вірші «Читаючи Лао-цзи» дивувався – як же сам Лао-цзи, в 
такому разі, написав книгу у п’ять тисяч знаків [Танське небо 2003, 
с. 35]. Щоби відповісти на це питання, на наш погляд, слід зверну-
тися до значення самого слова «Дао» (道). Зазвичай його перекла-
дають як «шлях», але воно має й інші значення, у т. ч. «говорити». 
Саме це дає можливість перекласти першу фразу трактату (道可
道,非常道) вказаним вище чином: перший і останній ієрогліфи  
«道» тут просто транскрибовано («Дао»), а другий перекладено 
як «говорити», «виражати словами».10 Така інтерпретація до-
сить поширена11, проте зустрічається й інша, коли всі три ієрогліфи  
«道» витлумачено як «шлях».12 Це видається більш виправданим 
з огляду на те, що в наступній фразі – «名可名，非常名» – всі три іє-
рогліфи «名» (мін) витлумачено однаково – «ім’я», «іменувати», а 
отже, аналогічно слід вчиняти і з попередньою фразою в силу при-
таманного давньокитайським текстам паралелізму [Спирин 2006, 
с. 19–20]. Проте лишається ще одна можливість – витлумачити всі 
ієрогліфи «道» в першій фразі як «слово». Таке напозір незвичне 
тлумачення підтверджує традиція в китайському християнстві, 
започаткована ще в VI ст., – перекладати цим ієрогліфом термін 
«Логос» (варто згадати, що до числа найдавніших християнських 
текстів у Китаї належить і коментар до «Дао де цзіну») [Крюков, 
Малявин, Софронов 1984, с. 183]. Можливість такої інтерпрета-
ції підтверджують і деякі місця тексту. Так, у 35-му чжані сказа-
но: «коли Дао виходить з вуст» (道之出口); у 41-му чжані є вираз 
«слухати/чути Дао» (聞道). Таким чином, першу фразу можна пе-
рекласти і як «шлях, який може бути шляхом, не є постійним шля-
хом», і як «слово, яке можна висловити, не є постійним словом». 
На наш погляд, обидва варіанти є комплементарними. Зв’язок між 
концептами «шлях/дорога» і «слово» розкриває Т. Возняк, роз-

10 Ми користувалися текстом оригіналу «Дао де цзіну» на сайті Chinese Text 
Project: http://ctext.org/dao-de-jing [10].

11 Пор. Лаоцзы 1999, с. 148; Лукьянов 2000, с. 179.
12 Наприклад,  у Н. Конрада [Конрад 1995, с. 435].
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виваючи ідеї М. Гайдеґґера [Возняк 2011, с. 96–97; Хайдеггер 1993, 
с. XVIII, 239–240]. Відтак відкривається можливість нового про-
читання «Дао де цзіну» як трактату про Слово і Невимовне. Дао 
тут позначає сакральне, одвічне Слово, на противагу профанному 
слову – янь (言), від зловживання котрим Лао-цзи неодноразово 
застерігає: «Хто багато говорить, часто зазнає невдачі» (多言數
窮, 5-й чжан); «Треба менше говорити, прагнути природності»  
(希言自然, 23-й чжан) тощо. Саме це профанне слово й протиставле-
не знанню в 56-му чжані. Своє вчення Лао-цзи називає «вченням без 
слів» – бу янь чжі цзяо (不言之教, 2-й, 43-й чжани). У центрі філософії 
Лао-цзи – Невимовне. Слово тут вказує на Невимовне, окреслює його 
межу. Слово – обрій Невимовного. У свою чергу Невимовне вагітне 
Словом. Дао сполучає предковічне Мовчання та профанічну багато-
слівну омовленість світу, бо є Словом і невисловлюваним водночас. 
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