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Завдання вивести філософію на певний шлях точ-

ної науки вже застаріло. Щоправда, на цьому шляху 

аналітична філософія розробила методи, які є неза-

мінними, якщо сьогодні йдеться про орієнтування 

університетської філософії на наукові стандарти. До 

цього приєднується також другий аспект: універси-

тетська філософія, як і раніше, ставить перед собою 

привабливе завдання здійснювати у міждисциплі-

нарному діалозі з іншими науками критичну реф-

лексію їхніх результатів і методів, коментувати їх, 

виступати модератором між різними дисциплінами, 

а також між наукою і громадськістю. Щоб відповісти 

і на цей виклик, ми потребуємо відповідного оснащен-

ня. Філософія мови, науки і теорія пізнання нале-

жать до основних компетенцій того, що ми назива-

ємо аналітичною філософією. Отже, зацікавлений 

такими завданнями знайде тут не тільки привабливі 

можливості, однак необхідною передумовою для 

цього є вимога одягнути аналітичні окуляри й поди-

витися крізь них на нинішні дискурси, наприклад, 

щодо поняття знання або пояснення того, як опи-

сують теорії, який статус мають природні закони, 
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або як визначають теоретичні поняття. Хто замислюється над тим, якими 

можуть бути наукові стандарти для університетської філософії і як в рамках 

університету вона може взяти на себе завдання бути рефлексивним центром 

для інших наук, — не зможе обійтися без аналітичного філософування.

Аналіз, застосування і філософська освіта — це три великі сфери за-

вдань університетської філософії. Мабуть, розпочати краще з підготування 

філософів, що вимагає від нас аналізу й застосування. Те, що аналітичне 

філософування завдяки його методології, міждисциплінарності, традицій-

ній відкритості й зверненості до формальних і емпіричних наук, а також 

його історично сформованому прагматичному профілеві, є добре озброє-

ним, щоб відповідати високим домаганням аналітичної філософії, я хочу 

проілюструвати на прикладі аналітичної етики.

Ефективність аналітичних методів торкається не тільки метаетичних 

проблем. Також коли йдеться про змістовні питання, про осмислення духу 

нашого часу, в багатьох випадках не вдається просунутися так далеко, як за 

допомоги філософського аналізу. Моральні конфлікти виникають у акторів 

інколи саме тоді, коли вони дізнаються, що їхня система переконань є су-

перечливою. Теорії моралі прагнуть не тільки описувати status quo (напри-

клад, наші актуально наявні інтуїції про моральне поводження з тварина-

ми, припустимість терапевтичних клонів), а й здатні поза цим кориґувати 

переконання, що суперечать іншим позиціям або є недостатньо обґрунто-

ваними. Добрі моральні теорії вказують на неузгодженість у нашій системі 

переконань і з’ясовують, які наслідки мають певні припущення.

Спосіб філософування, котрий намагається якомога чіткіше відділити 

один від одного дескриптивні й нормативні елементи і розглянути їх самі по 

собі, котрий ретельно обґрунтовує емпіричні основи, котрий прояснює свої 

поняття і намагається арґументувати зрозуміло, — може сподіватися на ува-

гу з боку інших дисциплін та людей, далеких від науки, і бути визнаним як 

раціональний метод, орієнтований на розв’язання проблем. Іншим прикла-

дом є «Теорія справедливості» Джона Ролза. Крім того, у праці Ролза йдеть-

ся про щось більше, ніж можна очікувати від наративного методу. Для нього 

важливо не розповідати, що ми думаємо або повинні думати про справед-

ливість, а знайти підстави для доказу, що його концепція справедливості є 

міцним фундаментом сучасного суспільства.

Я вважаю, що аналітичне філософування може прислужитися для роз-

вит ку освіти молоді. Це твердження ґрунтується на двох арґументах. Ана-

літичне філософування може зробити значний внесок до розуміння цілі 

філософської освіти. Окрім того, воно здатне надавати нові імпульси для 

визначення нових шляхів освіти для розробки нових концепцій навчання.

Звернімося спершу до цілі філософської освіти. У визначенні її «про-

фесійних перспектив» припустімо, що невдовзі стане неможливим обме-
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жуватися тільки формуванням інтелектуальних компетентностей і споді ва-

тися, що ці здатності знайдуть застосування у будь-яких професійних сферах. 

Ураховуючи сучасну ситуацію на ринку праці й усвідомлюючи свою відпо-

відальність за студентів, філософія покликана прояснити сфери свого за-

стосування. Зміст філософських курсів слід переглянути під кутом їх внеску 

до чітко визначеної мети філософської освіти, виявити, яку «користь» вони 

можуть принести. Багато філософів, особливо ті з них, котрі не є прихиль-

никами аналітичного філософування, скаржаться на нові тенденції в освіті, 

що обумовлюють значні втрати у навчальному плані зі спеціальності «фі-

лософія» для бакалаврату. Принципово тут нічого заперечити. Безперечно, 

в рамках таких скорочених студій уже неможливо роками занурюватися у 

читання праць філософів (наприклад, Аристотеля, Геґеля та інших) і на свій 

розсуд — змістовно й у часі — зорганізувати філософську освіту. Напевно, 

скорочення курсів з філософії неґативно вплине на глибину і широту під-

готування професійних філософів. Проте водночас виникають нові можли-

вості, коли філософія може виявити повної мірою свою всебічність. Вона 

може разом з іншими дисциплінами йти цілковито новими шляхами, тим 

самим посилюючи свій зв’язок з практичним застосуванням. Формування 

аналітичних здібностей у процесі професійно зорієнтованої освіти займа-

тиме більше місця, ніж це було дотепер. При цьому центральні дослідниць-

кі поля аналітичного філософування, а саме логіка, теорія арґументації, 

теорія пізнання і знання, а також етика, прикладна етика, систематично-

епістемологічно викладена історія філософії, — посилять своє значення. 

Аналітичне філософування буде внеском до формального вишколу мислен-

ня, а також до упорядкування його змісту.

Тепер розглянемо шлях філософської освіти. Впровадження новітніх 

студій — бакалаврату і маґістратури — відкриває нові можливості для філо-

софії. Саме у комбінації з іншими дисциплінами філософія може значно кра-

ще описати й, тим самим, поліпшити професійні перспективи випускників 

філософських факультетів. Відтак від філософії вимагають відмовитися від 

того уявлення про свій фах, що його вона мала дотепер, а також про ситуацію 

тих, хто її вивчає. Навчальний курс, який розробляють відповідальні філосо-

фи, характеризується відмовою від розуміння філософії як «чистої науки про 

людський дух», що її можна вивчати тільки разом з іншими гуманітарними 

дисциплінами. Відповідальні філософи-викладачі прагнуть систематично 

поліпшувати професійні перспективи студентів, шукають розумні можли-

вості поєднати філософію з іншими дисциплінами. Аналітична філософія 

завжди розуміла себе як інтердисциплінарний діалог, її не лякають зустрічі 

з методами і змістами інших дисциплін, насамперед економіки, правознав-

ства й політології, а також природознавства. Отже, тематично і змістовно зо-

рієнтована на міждисциплінарність концепція бакалаврату й маґістерських 
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курсів на основі аналітичної дослідницької діяльності сприятиме викорис-

танню можливостей, обумовлених реформою сучасної вищої освіти.

Наостанку я хочу запропонувати невеличкий мисленнєвий експери-

мент. Уявімо, що станеться, коли одночасно закриються всі філософські ін-

ститути, і філософуванням займатимуться як хобі або на самоті. Найгірше, 

що може трапитися, — це те, що нічого не трапиться. Філософською екс-

пертизою, напевне, тоді займатимуться дилетанти: філософуючі природо-

дослідники, теологи, юристи, медики, езотерики, політики й не останньою 

чергою актори та шоумени, котрі у різних ток-шоу висловлюватимуть свою 

думку про питання моральної леґітимності клонування, суспільних імплі-

кацій дослідження мозку та інших суперечливих проблем і тем. А згодом 

поступово зростатиме неясність щодо того, чим поганий арґумент відрізня-

ється від доброго, і колись, напевне, настане час, коли виникне враження, 

що ми взагалі не потребуємо арґументів, важливішим радше видаватиметься 

емоційний вплив промовця. Філософські питання і надалі обговорювати-

муться (це буде завжди), гра продовжуватиметься, але без правил і суддів. 

Мабуть, цю ситуацію можна порівняти з таким самим контрфактичним 

припущенням, що в один момент закриють одночасно всі театри, оперу й 

фі лармонію (мрія багатьох політиків), а вистави ставитимуть і гратимуть ама-

тори. Напевне, інколи можна буде насолоджуватися добрим інсценуванням, 

однак зрозуміло, що таке аматорство неминуче наразиться на свої межі: при-

міром, непрофесійній співачці не вистачить сил витримати навантаження в 

операх Ваґнера, що тривають від чотирьох до п’яти годин. Дуже складні опе-

ри і вистави аматори не зможуть виконати так, як це роблять професіонали. 

Досягти певного рівня, необхідного для реалізації цієї справи, можуть тільки 

професіонали. Проте особливо важливим це є для вибагливих проектів. Тому 

аматори дуже швидко спробують професіоналізуватися: покращити своє 

підготування, почнуть займатися професійно акторською діяльністю тощо.

Саме це трапиться і з філософією. Насамкінець я сформулюю, напевне, 

мою найсміливішу тезу: я стверджую, що ця ситуація — коли кожний каже 

те, що він думає, — колись комусь набридне. Колись хтось почне вимагати 

встановлення правил, масштабів для духовних суперечок. Він вимагатиме 

також уточнення понять, прояснення арґументів, «систематичного» аналізу 

проблем. Однак уже ніхто не знатиме, що це означає. Тоді ті, хто поділятиме 

такі вимоги, почнуть об’єднуватися. Ви вже здогадалися, про що йдеться: 

про народження філософії з духу туги за завершенням необґрунтованої ба-

лаканини. В усякому разі це було б чудово.
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