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АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ: 
МЕТОД, ТРАДИЦІЯ, ПРОБЛЕМАТИКА 

Історія української філософії природним чином 

віддзеркалює історичний розвиток тієї території, 

яка врешті-решт об’єдналася під національним пра-

пором української держави. Як у політиці, так і в 

філософії та культурі загалом українці більшу час-

тину своєї історії не стільки торували свій власний 

шлях, скільки зазнавали й адаптувалися до різно-

манітних зовнішніх політико-культурних впливів.

У царині філософії можна виділити три най-

важливіші хвилі таких впливів: це вплив греко-

візантійської філософії за часів Київської Русі, 

вплив полонізованої схоластики упродовж XVI—

XVII століть і, нарешті, вплив зрусифікованої ні-

мецької філософії упродовж XIX—XX століть. Тре-

тій з цих впливів, зокрема, позитивно відбився на 

сучасних українських студіях у галузі феноменоло-

гії (див., наприклад, ФД, 2009, № 1); другий саме 

зараз починає виринати з історичної пам’яті відро-

дженням якісних українських перекладів схолас-

тичних текстів (насамперед в Українському като-

лицькому університеті та Інституті Святого Томи 

Аквінського). Потроху відроджуються й українські 

студії та переклади греко-візантійської спадщини.

З аналітичною філософією ситуація в сучасній 

Україні склалася менш однозначно саме тому, що 

на жодному попередньому історичному етапі ця фі-

лософська традиція не була складовою зазнаних 

ук раїнцями макрокультурних зовнішніх впливів. 

Аналітична філософія 
як спосіб мислення 
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Але сама множинність і навіть строкатість такого роду впливів, зумовле на 

відповідними історико-географічними факторами, дає українцям певний 

«люфт» у плані того, яку саме з наявних у Європі філософських традицій 

ми можемо й хочемо взяти собі як відправний пункт наших власних по-

дальших філософських пошуків.

Отже, аналітична філософія в Україні є одним із можливих світогляд-

но-філософських виборів; одним із голосів, які можуть і мають звучати 

все редині української філософської спільноти, яка зараз має всі шанси 

про дуктивно змоделювати загальноєвропейський діалог філософських тра-

дицій на власному національному рівні.

Але що, власне, означає зробити вибір на користь аналітичної філо-

софії? Це питання не таке просте, як здається на перший погляд, бо саме 

визначення аналітичної філософії досі є предметом жвавого обговорен-

ня і навіть палких дискусій — як усередині самої аналітичної традиції, так і 

за її межами. У цьому числі ФД ми публікуємо два відлуння тих дискусій: 

статтю кембриджського філософа Майкла Потера «Історичні витоки ана-

літичної філософії» і статтю українського філософа Ярослава Шрамка «Що 

таке аналітична філософія?». Дискусійним є й питання історичних джерел 

аналітичної філософії, що також знайшло відображення у запропонованій 

нами тематичній добірці: в цьому аспекті матеріал того ж таки Майкла 

Потера доповнюється статтею Олексія Панича, що прагне вписати тра-

диційну історію аналітичної філософії від часів Фреґе—Расела—Мура у 

значно ширший історичний контекст, де ключову методологічну роль ві-

діграє філософська спадщина Аристотеля та Бейкона.

Не підмінюючи й не повторюючи тези всіх зазначених матеріалів, ска-

жемо лише, що складність окреслення змісту терміна «аналітична філо-

софія» безумовно пов’язана з тією невизначеністю вододілів у сучасній фі-

лософії загалом, яка склалася на початку XXI століття під впливом низки 

соціально-історичних, культурних та інституційних чинників. Долати цю 

невизначеність, певна річ, можна і треба, бо саме в цьому й полягає сучас-

ний творчий процес особистого та колективного філософського само-

визначення; але робити це можна у досить різні способи. Так, одна з версій 

того, чим є аналітична філософія сьогодні, полягає у ствердженні, що це 

не стільки дослідницький або світоглядний напрямок і навіть не сукупність 

певних засадових ідей, але насамперед стиль та метод філософування: 

стиль, що орієнтується на ясність формулювань і точність викладення, та 

метод, що понад усе цінує раціональність і логічність філософської арґу-

ментації. І саме задля того, щоби досягти відповідності цим стильовим та 

методологічним стандартам, аналітична філософія активно залучає сучас-

ну формальну логіку, вдається до аналізу мови, спирається на досягнення 

сучасного природознавства тощо.
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Звичайно, таке розуміння аналітичної філософії залишає місце для 

альтернативних тлумачень. По-перше, як зазначав Бертран Расел, точність 

не завжди вдається об’єднати з ясністю, тож рано чи пізно доводиться оби-

рати між першою і другою. По-друге, методологічне співвідношення логі-

ки, аналізу мови та залучення позитивних наук може бути доволі різним: 

деякі різновиди аналітичної філософії практично не застосовують фор-

мальну логіку, інші спираються радше на інтуїції повсякденної свідомості, 

ніж на науку, тощо. По-третє, аналітична філософія набуває відмінних іс-

торичних форм у різні часи та в різних культурах, здебільше визначаючи 

себе через критику конкретних напрямків «не-аналітичної» філософії. 

Аналітична філософська традиція, яка склалася у XX столітті в англо-

мовних країнах, становить найвідомішу історичну форму аналітичної фі-

лософії та її засадову модель. Серед ключових постатей цієї традиції — 

Ґотлоб Фреґе, Бертран Расел, Джордж Едвард Мур, Людвіґ Вітґенштайн, 

Рудольф Карнап, Вілард Ван Орман Квайн, Дональд Дейвідсон, Сол Крип-

ке, Джон Ролз, Майкл Даміт, Пітер Фредерик Стросон [The Philosophical 

Gourmet Report, 2009]. Однак навіть ця аналітична філософія у вузькому 

сенсі є надзвичайно неоднорідною не лише світоглядно чи тематично, а й 

методологічно. До того ж упродовж XX століття ця традиція зазнала низки 

радикальних зсувів. Згідно з А. Престоном [Preston, 2006], в її межах можна 

виокремити періоди домінування квазіплатоністичного реалізму (прибли-

з но 1900—1910), парадигми логічного атомізму та ідеальної мови (1910—1930), 

логічного позитивізму (1930—1945), аналізу повсякденної мови (1945—1965) 

та постлінґвістичного плюралізму (з середини 60-х). Останній період ха-

рактеризується поверненням до метафізики, а також розщепленням ана-

літичної філософії на окремі філософські дисципліни: аналітична метафі-

зика, епістемологія, теорія свідомості, теорія дії та етика, політична філо-

софія, філософія мови, філософія науки, філософія релігії. В результаті, 

зберігаючи вірність своїм методологічним засадам, за тематикою аналітич-

на філософія значною мірою зблизилася з «континентальною» традицією. 

Як зазначає Пітер Саймонс, аналітична революція виявилася не такою ра-

дикальною, як гадали спочатку [Simons, 1991: p. 31]. Відмова від радикаль-

ного розриву з «традиційною філософією», як це трапляється, виявилася 

більш плідною, ніж сам цей розрив, і зокрема привела до появи таких ціка-

вих напрямків досліджень, як аналітичний марксизм, аналітичний томізм, 

аналітичні реконструкції середньовічної філософії тощо. Вийшовши за 

вузькі межі логічного позитивізму та лінґвістичної філософії, сучасна «ост-

рівна» аналітична традиція стала більш відкритою до споріднених із нею 

течій «континентальної» думки. Адже на європейському континенті з ча-

сів Больцано, Брентано та Майнонґа існує власна аналітична філософія, 

однією з яскравих гілок якої є Львівсько-Варшавська школа.
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Залишаючи осторонь діяльність щойно зазначеної школи (яка, без-

умовно, є предметом окремого обговорення), можна стверджувати, що ак-

тивний розвиток сучасної аналітичної філософії в Україні почався у 60-х 

роках XX століття. Важливим сприятливим чинником цього розвитку став 

наукоцентричний рух «логіка та методологія науки», який поширювався в 

ті часи на території СРСР, створюючи певну інтелектуальну альтернативу 

офіційній марксистській філософії. Іншою особливістю власне української 

аналітичної філософії є інтерес до інтелектуальної спадщини Києво-Мо-

гилянської Академії та, внаслідок цього, тісна співпраця з українськими 

дослідниками схоластики, що плідно триває й понині. Ще однією важли-

вою рисою є зрозумілий інтерес українських дослідників до тієї ж Львівсько-

Варшавської школи та, разом із нею, до «філософії та логіки у Центральній 

Європі від Больцано до Тарського» 1. Зі сказаного вище також випливає 

природна відкритість українських прибічників аналітичної філософії до 

ідей феноменології, антропології, екзистенціалізму, комунікативної філо-

софії та інших новітніх загальноєвропейських філософських парадигм. 

Українські аналітичні філософи вже мають досвід спільних публікацій 

під обкладинками провідних філософських часописів. Так, українській 

аналітичній філософії були присвячені спеціальні випуски журналу 

«Synthese» (vol. 100, №1, 1994) р. і «Theoria» (№1, 1999). У 2008 році в Україні 

було створено Аристотелівське товариство, першим друкованим результа-

том діяльності якого став спільний історико-філософський спецвипуск 

журналів «Філософська думка» та «Sententiae» (№1, 2010), присвячений 

античній і середньовічній філософії. У добірці, що публікується в теперіш-

ньому числі ФД, аналітичні студії українських філософів сьогодення пред-

ставлені матеріалами Ігоря Алексюка «Ґрайс: у пошуках прихованих зна-

чень» та Олексія Вєдрова «Фіаско програми екстенсійної мови та його зна-

чення для соціальних наук».

Ми щиро сподіваємося, що це число ФД стане першим, але далеко не 

останнім з випусків, тематично присвячених історії та сучасному розвитку 

аналітичної філософії як в Україні, так і в загальноєвропейському філо-

софському просторі.
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