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А. Шопенгауер, поза сумнівом велична постать у європейському 

культурному просторі 19- поч. 21 сторіччя. Підтвердженням цього вже є сама 

подія проведення міжнародного семінару, що присвячена цьому видатному, 

дуже неординарному і багато у чому суперечливому та неоднозначному 

філософу-інтелектуалу. Можна багато говорити про А. Шопенгауера як 

філософа, літературного діяча та критика, людину непростого життєвого 

шляху, феноменальних здібностей,   складного характеру, я ж зупинюсь на 

проблемі творчості А. Шопенгауера в руслі питань морфології культури та 

етики сучасності. 

На початку слід чіткіше окреслити і визначити поняття «сучасність», 

тобто ту проблемну площину на яку проектуватиметься творчість А. 

Шопенгауера. Для її виділення можна застосувати морфологічний метод 

аналізу до явищ культури та етики. Це передбачає розгляд сучасності як певної 

моделі, часової сфери ціннісного наповнення, що вирізняється своїм 

характером, набором типологічних ознак, генеруючих ідей, що виділяють її 

серед інших історичних форм буття культури. 

Роблячи маленький відступ в історію, зауважу, що виділення і 

формулювання морфології, як окремої сфери знання та наукового методу ми 

вже знаходимо в А. Шопенгауера, в  його основній праці «Світ як воля і 

уявлення» (5,  С. 129-131). Окрім цього, з біографії А. Шопенгауера нам стає 

відомо, що сам філософ певний час перебував під сильним впливом наукових 

ідей Гете (1, С. 48-52), який вважається одним з родоначальників сучасної 

морфології культури (Див. наприклад 3, С. 318). Цілком ймовірно, що власне 

від Гете Шопенгауер переймає інтерес до питань морфології і використовує 

морфологію в якості одного з методів для композиційної будови своєї 

філософсько-етичної системи. Недаремно в працях А. Шопенгауера можна 

зустріти весь основний спектр питань сучасної морфології культури; це – 

проблеми типології природних форм життя і культури; питання тілесності та її 

меж; характеру та його різновидів; проблема взаємозв’язку типу темпераменту 

(меланхолік, сангвінік…) і світогляду (песимістичний та оптимістичний); 

гендерних аспектів свідомості і культури (чоловічого та жіночого типів 

мислення та моралі); генія і натовпу, справжніх та ілюзорних цінностей; 

високої та приземленої (життєйської) типів моралі, тощо. Перелічені питання 

складають основу і сучасної морфології культури. Якщо зробити припущення, 

що морфологія культури, як окрема сфера наукового знання починає свій відлік 



з к. ХІХ – першої половини ХХ ст., на який припадають  дві знаменні для її 

історії події: перша - це творчість О. Шпенглера, який називає свої дослідження 

з філософії історії, культури: «Нариси морфології всесвітньої історії»; друга - 

заснування Леоном Фробеніусом в 1925 році інституту Морфології культури, 

дата початку наукової легалізації морфології культури, то їх ідейно-історичною 

передумовою можна з повним правом назвати і творчість А. Шопенгауера. Бо 

організмовий підхід до культури, розуміння культури (філософії, етики) як 

певної форми життя, типологія різноманітних природних форм культури у 

творчості згаданих осіб вже  присутні у філософії та етиці життя А. 

Шопенгауера. Таким чином А. Шопенгауера можна вважати і одним з 

родоначальників базового напрямку філософії культури та культурології – 

морфології культури, того, хто одним з перших звернувся до проблем 

культурного моделювання. 

Намагаючись визначити сучасність в поняттях морфології культури ми 

повинні окреслити її форму, визначити межі, розкрити зміст, з’ясувати 

характер. Це можна робити під різними кутами зору, об’єднавши їх 

культурологічно (культурологія – інтегративна наука про культуру). 

В дослідженнях науковців, - зокрема, філософів, істориків, -  категорія 

«сучасність» це певний «межовий час», момент загальної історії, що 

розгортається у площині між визначеним минулим і невизначеним майбутнім. 

Для наукової філософії сучасність завжди важко вловима для аналізу, це як 

екзистенційна мить, яку складно піймати сильцями об’єктивного розуму в силу 

її суб’єктивно забарвленого характеру. Для етиків, морально орієнтованих 

мислителів - як те, за що ми відповідаємо, за що звітуємо перед майбутнім і 

вічністю. Для соціологів – сучасність – це соціально визначена динамічна  

реальність, що схоплена у статистиці та репрезентована цифровим і 

процентним співвідношенням.  

Антропологічно визначена сучасність це - наше теперішнє, живе 

покоління людей, в якому суперечливо поєднані різновікові категорії: старість і 

молодість, дорослі і діти, юність і зрілість. Беручи до уваги різновікові категорії 

живих людей, сучасність визначається суб’єктними критеріями життя, межами 

від найстарішого до наймолодшого жителя (носія життя), що приблизно 

припадає на ХХ-ХХІ ст.. 

  Визначивши сучасність, як час живих, ми розуміємо, що це час, який  

безпосередньо пере-живається і про-живається нами. Це - ось тепер, зараз 

буття. Сучасність - це те з ким і чим ми себе ідентифікуємо, ті проблеми які ми 

сприймаємо як свої, те до чого ми не байдужі, що нас болить, хвилює, заставляє 

радіти чи плакати, переживати як своє. Тому сучасність - це час життєвої  

укоріненості, і в цьому сенсі вона завжди актуальна, тобто є спонукою до дії, 

потребує і виражає себе в дії. Через це синонімом до слова «сучасний» є термін  

«актуальний». Звідси, сучасність – це актуальність буття, життя в його 

переживаннях та дієздатності. 

Змістовним наповненням сучасності є процеси комп’ютеризації, 

глобалізації, постмодернізм; її оцінки є часто абсолютно полярними, від 

песимістично-апокаліптичних до оптимістично-ейфорійних. Сучасність 

подається в категоріях негації, кризової хворобливої свідомості, тобто певного 

ненормального, паталогічного, що загрожує життю людини, таїть небезпеку, 



наближує кінець. Звідси і відповідний термінологічний інструментарій: втрата, 

розрив, розлом, занепад, крах невдоволення, страждання, відчай, невроз 

(депресія, меланхолія). У філософській літературі з’являються відповідні 

концепції, такі як деконструктивізм, шизоаналіз, етика некрофільна та 

біофільна, в яких домінують методи-характеристики шоку, скандалу, ілюзій, 

маніпуляцій. Сучасність розглядають як час нових можливостей, добу 

«постмодерну» та «пост-постмодерну», як «філософію кардинального прориву 

в майбутнє», де у високій ціні неординарність особистості, її нестандартність, 

«неформат».  

Однією з найбільш поширених характеристик сучасності є криза. 

Природа і характер кризи споріднені з поняттями проблема і хвороба, 

відображають об’єктивний і суб’єктивний підходи, аспекти розгляду, 

дослідження. І можливо оперування такими поняттями як «об’єктивне-

суб’єктивне» це цілком очевидні речі для деяких «маститих» філософів 

сучасності, проте застосування такого розрізнення дозволяє нам, протягнути 

логічні місточки з філософією та етикою А. Шопенгауера, говорити 

спорідненою з ним мовою, а звідси краще зрозуміти його особистість, його 

творчість, хід його думок та оцінок. 

  Об’єктивно криза це – складний комплекс нерозв’язаних проблем, що 

утримує можливість небезпеки, загрозу руйнації цілого. У такому значенні 

сутнісними ознаками кризи є занепад, крах, розрив, вибух, межа. Суб’єктивне 

це суб’єктне схоплене в безпосередній даності; тобто те, що проходить через 

суб’єкт і є виразом його глибинної суті. Криза, як те, що визначено суб’єктно 

пов’язано з ризиком для життя людини, розглядається як «загроза її цілісності», 

«існування на межі» (межовий стан), у площині «бути чи не бути». Будучи 

визначена суб’єктивно, така криза безпосередньо виражає себе в  хворобливих 

переживаннях, негативних емоціях і сприймається людиною як патологія, не-

здоров’я, те що болить, небажане, що суперечить її потребам, надіям, помислам 

і сподіванням. Найбільш яскравими феноменами, суб’єктивно визначеної 

кризи, -  є  відчай, розпач, страждання, страх, сум, гнів тощо.  

  Це нагадує думки А. Шопенгауера, який писав: «Об’єктивне буття всіх 

речей, тобто їх буття у простому уявленні, в усіх відношеннях є втішним, тоді 

як суб’єктивне буття, яке полягає у волінні, в значній мірі пов’язано зі 

стражданнями і скорботою; тому в якості короткого формулювання подібного 

стану речей доведеться, очевидно, припуститися виразу: всі речі прекрасні, 

якщо на них дивитись, але жахливі якщо ними бути; отже перше є радісною 

стороною речей, а суб’єктивне – жахливою» (4, С. 405). Однією з великих 

заслуг А. Шопенгауера для нашого сьогодення є переведення проблеми кризи 

на внутрішній рівень людини. Тепер це не просто абстрактна проблема, що 

можливо і немає до нас жодного відношення, а проблема нашого 

індивідуального життя, здоров’я (те, що нас болить,  не залишає  у спокою, 

спонукає до роздумів, заохочує до пошуків, вимагає дії), вирішення якої 

залежить від самої людини, ліки від якої кожному належить знайти самостійно. 

Сучасність, як межова (розділяє і поєднує), історична категорія означає 

також діалог з минулим, з тими кого вже немає. Тому сучасність можна 

розглядати і як те, що тепер - , зараз-буття, так і віддалене у часі але ідейно, 

духовно, душевно споріднене з нами. У такому значенні, і Сократ, у ті хвилини 



коли не втікав від відповідальності, не зрікався своїх переконань заради 

перемоги Вищої Істини, і Конфуцій, Будда, Ісус, які утверджували прикладом 

свого життям Правду, Любов, Милосердність, Справедливість є нашими 

сучасниками, бо вони знаходяться у зв’язку з нами,  хвилюють нас, торкають 

наші душі, є співзвучні нам, надихають нас до дій. Звідси і доречність екскурсів 

в історію, повага до того, що пройшло перевірку часом і дійсно заслуговує 

нашої уваги. Чим же торкає, хвилює, не залишає байдужим А. Шопенгауер? Це 

передусім співзвучними роздумами про болючі проблеми життя, про природу 

багатоманітності, питаннями якими мають бути філософія і етика, що таке 

людина і який смисл людських страждань. 

А. Шопенгауер розпочинає з констатації духовної кризи, як розриву між 

життям і культурою (філософією, етикою, тощо), негативно визначеного життя 

та дисонуючого з ним оптимістичного світогляду раціоналістичної філософії 

(етики). Акцентуючи на такій не відповідності він відмовляє в довірі старій 

філософії та етиці як таким, що не виконують своє основне призначення і не 

допомагають людині у пошуку істини, розумінні та утвердженні добра, а лише 

ціннісно дезорієнтовують. Причини такого занепаду А. Шопенгауер вбачає у 

надмірному захопленні ними  абстракціями та теоретизуванням, умоглядній 

спекулятивності, відірваності від життя і потреб людини. Життя, пише він, 

постійно знущається над абстрактними комбінаціями розуму, філософії та 

етики, які позбавлені усякого реального фундаменту і вільно повисають у 

повітрі зі своїми чистими поняттями (6, С. 155)  На його переконання, 

філософія та етичне знання для того, щоб бути значимими, повинні 

орієнтуватись на життя та його феномени і з них черпати матеріали для своїх 

досліджень. Звідси і побажання: «Я повинен дати етикам парадоксальну пораду 

– насамперед трохи роздивитись у людському житті» (6, С. 188).  

А. Шопенгауер різко критикує законодавчу форму  раціоналістичної 

філософії та етики, з гнівом запитуючи: « Хто сказав вам, що існують закони 

яким слід підкорятись? Хто сказав вам, що повинно відбуватись те, що ніколи 

не відбувається? Що дає вам право наперед приймати це і відповідно до цього 

одразу ж нав»язувати нам, як єдино можливу, етику в законодавчо-

імперативній формі?» (6, С. 136). На його думку основним завданням етики має 

стати пояснення розмаїтого світу людських діянь і вчинків. Тому філософи 

повинні займатися не стільки тим, що повинна робити і як повинна чинити 

людина, скільки роз’ясненням, звідки взялось це «що» і «чому» вона має діяти 

так, а не інакше. Таким чином, етика розуміється А. Шопенгауером не як 

дескриптивна дисципліна, яка формулює моральні правила, а як прескриптивна 

наука, що інтерпретує і пояснює людську поведінку. Більшість мислителів, 

зауважує філософ, йшли коротшим шляхом, вони «свідомо ігнорували цю 

різницю, очевидно, це пояснюється тим, - продовжує він, - що вказати на «що» 

є значно легше, а визначити та пояснити «чому», являє собою надзвичайну 

складність» (6, С. 149). Таке розуміння стало головною спонукальною 

причиною для обгрунтування нової етики і закарбувалось у знаменитому девізі 

«Проповідувати мораль легко, важко її обґрунтувати» ( 6, С. 125)  

Світ явищ, зовнішнього існування, множинно-індивідуальної дійсності 

малюється А. Шопенгауером як арена виживання, «війна всіх проти всіх», де 

різноманітні сили, індивідуальні природні форми виборюють одне в одного 



матерію, життєвий простір, бажаючи якнайповніше реалізувати свої прагнення. 

Що стоїть за цим різним, чи є між ними якийсь зв’язок, спільна основа і як це 

проявляється на рівні людини? Відповідь на ці питання є для А. Шопенгауера 

передумовою народженню справжньої, а не надуманої етики, що має своїм 

фундаментом знання про істинну природу світу і людини, та про глибинні 

механізми моральної поведінки. 

Проаналізувавши світ множинних форм життя та розмаїтої поведінки, А. 

Шопенгауер приходить до висновку, що за цим, на перший погляд, нічим не 

пов’язаним «різним» лежить єдина основа всякого життя, що є воля у всьому. З 

волею він ототожнює «енергію життя», інстинкт, прагнення.  

Воля, як сутнісна сила життя присутня у кожній речі внутрішньо, тобто 

дана суб»єктивно. Тому кожний індивід відчуває її лише всередині себе як 

«свою волю». Це приводить А. Шопенгауера до думки, що головним, 

визначальним для життя людини є її суб»єктивне. Цей бік людської 

індивідуальності виступає у філософа в поняттях характер, серце, внутрішнє 

почуття. 

Характером А. Шопенгауер називає індивідуально визначені властивості 

волі, наголошуючи, що характер людини індивідуальний, емпіричний, 

постійний і вроджений (7, С. 80-91). Особливості характеру, його змістовне 

наповнення він визначає типом темпераменту, фізичними та інтелектуальними 

задатками особи.  

При аналізу характеру Шопенгауер особливе місце відводить 

темпераменту; звідси і психологізм, як основна риса його філософії та етики. 

Темперамент розглядається ним як «енергія волі», «сила психічного 

збудження». Власне темперамент, на глибоке переконання німецького 

філософа, репрезентує у людині ті корінні, а тому незмінні властивості 

організму, які в силу своєї первинності визначають та пояснюють тип її особи, 

її характер, рівень емоційних та духовно-інтелектуальних здатностей. 

Звертаючись до різновидів темпераменту, А. Шопенгауер наголошує на 

значенні меланхолійного темпераменту. Різність темпераменту, індивідуальних 

властивостей волі, пояснюють у Шопенгауера різність сприйняття та поведінки, 

відмінні реакції людей на один і той самий мотив (подразник); наприклад, чому 

«меланхолік бачить трагедію там, де сангвінік вбачає лише цікавий конфлікт, а 

флегматик – щось малозначиме. (4, С. 263)   

У вродженому характері людини заздалегідь визначені всі цілі, до яких 

вона прагнутиме і які намагатиметься реалізувати у житті. Змінити ці цілі, як і 

вроджений характер, неможливо, бо це означало б «перевернути людині серце» 

(4, С. 83). Аналогічна ситуація вимальовується і з індивідуальними здібностями 

людини. Подібно до характеру чи серця людини інтелект, голова у своїх 

корінних властивостях є вродженими, - наголошує А. Шопенгауер. Проте вони 

не завжди залишаються незмінними як серце. У таких випадках, зауважує він, 

ми говоримо: «Голова прояснюється, а серце залишається без змін» (6, С. 242-

243). На думку філософа, характер ми успадковуємо по батьківській, чоловічій 

лінії, а інтелект від матері (7, С. 84).  

Розкриваючи природу і мотиви людської поведінки та акцентуючи на 

вроджених ознаках людської індивідуальності Шопенгауер наголошує на 

значенні пізнання, що розпочинається з самопізнання. Щоб передбачити 



вчинок, знання лише одного мотиву є недостатнім, і для цього потрібно ще 

точно знати характер людини, зазначає А. Шопенгауер. Знання про наш 

характер дається нам не а priori, а лише з досвіду, завдяки емпіричному 

характеру. Тому, «виключно через те, що ми робимо, ми взнаємо, що ми таке», 

наголошує філософ (7, С. 90). І хоча характер людини індивідуальний, 

постійний і незмінний, все ж таки наше пізнання може покращитись, а це веде 

до кращого розуміння «що ті чи інші засоби , що раніше застосовувались 

людиною не дозволяють досягти мети, чи несуть більше збитків аніж користі, 

тоді людина здатна змінювати засоби, цілі ж у неї залишаються незмінними». 

(7, С. 83)  

Так А. Шопенгауер підходить до розуміння, що окрім вродженого, 

незмінного характеру, поруч з умоглядним та емпіричним є ще і набутий 

характер. «Останній, - зазначає філософ,- є ніщо інше, як досконале пізнання 

власної індивідуальності, - абстрактне, а значить, виразне знання незмінних 

властивостей нашого власного емпіричного характеру, знання ступеня і 

напрямку духовних і тілесних сил, тобто всіх достоїнств і слабкостей власної 

індивідуальності. ……. Це оберігає нас від багатьох страждань. …Пізнавши, у 

чому наша сила і слабкість, ми будемо прагнути до всебічного використання і 

розвитку своїх очевидних природних задатків і будемо спрямовувати їх туди, 

де вони пригодні і цінні, - але рішуче і, переборюючи себе, будемо уникати 

таких стремлінь, для яких у нас від природи мало задатків».(5, С. 293) Таким 

чином набутий характер, як адекватне знання від усвідомлення особливостей 

свого власного вродженого характеру дарує людині можливість менше 

страждати від болю своєї безпомічності, принижень і частіше відчувати радість 

своєї сили, спроможності. 

Шопенгауер розглядає проблему людської індивідуальності, типу її  

світогляду через співвідношення темпераменту та інтелекту. На його думку чим 

вищий інтелект, тим яскравіша індивідуальність. Проте інтелект черпає свої 

сили в темпераменті (психічна сила). Меланхолійний темперамент, узгоджено з 

поглядами Шопенгауера, утримує в собі найбільший енергетичний потенціал 

(«понаднормову нервову силу»), і служить для філософа природно-біологічною 

основою песимізму, що полягає у відчутті життя як страждання (5, С. 297). 

Песимістичне світосприйняття, будучи помноженим на інтелект формують 

найвищий тип людської індивідуальності, якого німецький філософ іменує 

генієм.  Геній – це той, що володіє адекватним сутності життя розумінням і 

знанням, що життя це – страждання. Ознайомившись з працями Шопенгауера 

можна прийти до розуміння, що песиміст – це передусім людина чоловічої статі 

(чоловік оцінюється А. Шопенгауером вище аніж жінка. Див. наприклад праці 

«Максими», «Афоризми життєйської мудрості», «Метафізика статевого 

кохання»), той, хто наділений меланхолійним темпераментом та 

інтелектуальними задатками генія.      

Загальні філософські положення про сутність життя, природу різного, 

індивідуального, людини Шопенгауер проектує в русло етики. Визначивши, що 

страждання є домінуючим та найбільш адекватним вираженням волі до життя, 

власне його Шопенгауер робить відправним пунктом своєї етики. Відтепер такі 

основні поняття, як добро і зло, моральне і антиморальне, справедливе й 

несправедливе, чесноти і вади тощо повинні стати у пряме відношення до 



визначального феномену життя – страждання, за яким стоїть вічно голодна 

воля, прагнення жити. Для німецького філософа цілком зрозуміло, що 

присутність у світі страждань свідчить про наявність у ньому зла. Ця життєва 

істина має метафізичне значення і дана людині суб»єктивно і безпосередньо, де 

те, що узгоджене з власною волею, оцінюється нею як добре, а протилежне їй – 

як зле. Переведенням цієї аксіоми на всезагальний рівень, на відношення між 

індивідами А. Шопенгауер окреслює проблемне поле етики. Інтерес такої етики 

вже не обмежується лише людським існуванням, воно заторкує всі рівні 

природного життя, поширюється на всіх живих істот; відтепер це не просто 

етика, а еко-етика, яка стоїть на захисті всього живого. І у цьому величезна 

заслуга Шопенгауера для свого часу і для нашого сьогодення, про що пізніше 

відмічав А. Швейцер у своїй книзі «Етика і культура», обґрунтовуючи свою 

етику благоговіння перед життям.   

Проектуючи вчення про вроджений характер в етичну площину, 

Шопенгауер продовжує критикувати раціоналістів, наголошуючи, що лише 

«вроджені» властивості, як такі, можуть бути справжніми чеснотами чи 

моральними вадами; виходячи ж з рефлексії та засвоюючись умисно, вони 

зведуться лише до облудності, будуть «неістинними» (7, С. 85). Усвідомлюючи, 

що моральне, як і антиморальне мають бути вродженими, укоріненими у 

вольовому він визначає їх як безсвідомі, інстинктивні сили, що тяжіють або до 

зла, або до добра (7, С. 84-84). Ці сили філософ називає антиморальними - 

егоїзм, злобу та моральну - співстраждання імпульсами волі. Звідси як 

доброчесність так і моральні вади мають своєю природною основою характер 

людини, в якому міра співвідношення моральних та антиморальних сил 

визначає добру чи погану якість індивіда. Проте і тут, – зауважує Шопенгауер, - 

«..має місце така значна різниця у ступені, така різноманітність у взаємній 

комбінації та модифікацій властивостей, що моральну різницю характерів 

можна визнати рівною різниці в інтелектуальних здібностях, котра дуже 

значна, а обидві ці різниці є незрівнянно більшими, аніж фізична різниця між 

велетнем та карликом». (7, С. 80)  

Егоїзм і злоба лише вбивають клин між різними індивідами, породжують 

конфлікти, ворожнечу, а значить примножують біль і страждання. Лише 

завдяки імпульсу співстраждання відбувається свого роду ототожнення Я і Ти, 

щезають межі, кордони, які провела сама природа: «Ми бачимо, - пише 

Шопенгауер, - що у цьому процесі та перегородка, яка по світочу природи …. 

абсолютно відділяє одну істоту від іншої, зникає, і «не-я» до певного ступеня 

перетворюється в «я» (6, С. 206). Цей процес філософ називає містичним, 

гідним великого подиву, у ньому «обставини іншого, його нужда, його горе, 

страждання стають безпосередньо моїми; тоді я не розглядаю вже його, як … 

подає його мені емпіричне споглядання, як певне чужорідне, байдуже, 

абсолютно відмінне від мене, а разом страждаю у ньому, незважаючи на те, що 

мої нерви не закладені у його шкірі» (6, С. 222-223). Таким чином А. 

Шопенгауер наголошував, що етичне знання не може бути байдужим людині, 

абстрагованим від неї, її чуттєвості. 

Вчення А. Шопенгауера про моральний характер продовжило своє життя 

у психоаналітичний традиції етики ХХ – поч. ХХІ ст.. Показовими у цьому 

відношенні є погляди німецько-американського мислителя Е. Фрома. Так 



знаменитий  філософ-гуманіст ХХ ст. у своїх етичних працях вже заявляє, що 

психоаналітична характерологія абсолютно необхідна для розвитку етичної 

теорії, а предметом етики має бути власне характер. Фром наголошує, що 

«…лише з точки зору характера як цілого можна висловлювати 

загальнозначимі етичні міркування з приводу окремих рис і вчинків. 

Доброчесний чи аморальний характер, а не окремі чесноти чи вади – ось 

істинний предмет науки етики» (2, С. 42). Погляди А. Шопенгауера про 

природу моральності, імпульс співстраждання можна прослідкувати і у 

сучасному вченні про емпатію, феномен морального вчування, сприяли 

розвитку герменевтичної та комунікативної (діалогічної) етики у ХХ ст..   

Вся творчість А. Шопенгауера пронизана гострим відчуттям і тонким 

розумінням природи зла. А це видається дуже важливим для кризової доби. 

Недаремно сам філософ зауважував, що для того щоб війна зі злом була 

успішною необхідно добре, адекватне знання про ворога.  

Одними з самих небезпечних проблем кризової доби є не-правда, обман, 

створення подвійної реальності, яким теж велику увагу приділив А. 

Шопенгауер. Описуючи та аналізуючи феномени злої волі він виділяє її головні 

інструменти - насильство і хитрість. На його думку, завдана хитрістю 

несправедливість знаходить свій вираз у пролазстві і лукавстві, обмані та зраді. 

Основною формою всякої хитрої несправедливості він називає не-правду. Щоб 

заперечити чужу волю, вона йде обхідним шляхом через інтелект останньої, 

який всіляко намагається збити з пантелику і обманює, примушуючи волю 

іншого шляхом надуманих мотивів, які вона представляє інтелекту, чинити для 

своєї власної невигоди. До цього приєднується ще і те, зазначає німецький 

філософ, що неправда зі страхом уникає відкритого насильства, тому докір у 

неправді заключає у собі докір не лише в несправедливості, але і у боягузтві. ( 

6, С. 216-220) 

Шопенгауер загострює увагу на моральних вадах характеру - 

марнославстві, честолюбстві, гордині. У нього ми можемо зустріти дуже влучні  

характеристики та визначення цих явищ,  що залишаються актуальними і по 

нині. «Гордість - це укорінене у свідомості почуття власної вищості. 

Марнославство- це бажання привити подібне переконання іншим», прагнення 

дістати це визнання, визнання своєї власної високої значимості ззовні (6, С. 

299). Слідуючи за Епікуром Шопенгауер розрізняє справжні та надумані 

(ілюзорні) цінності. До справжніх цінностей він відносить життя, здоров’я, 

самопізнання, співстраждання, самоконтроль, справедливість тощо, до 

надуманих «честь», бажання, славу, любов до похвали (6, С. 294-338). 

Філософ акцентує на внутрішніх цінностях і застерігає від надмірної 

залежності від оточення, його хибних думок та ідей «… Надавати надміру 

великого значення думці інших – ця манія володіє всіма, чи коріниться вона в 

самій нашій натурі чи виникла в результаті суспільного життя і цивілізації, у 

будь-якому випадку вона чинить на всі наші вчинки і стосунки зовсім 

неправомірний і ворожий нашому щастю вплив. За цим криється готовність 

жертвувати людьми заради майбутньої слави спокоєм, багатством, здоров»ям і 

навіть самим життям. Щоправда це безумство дає зручну зброю тим, кому 

потрібно повелівати людьми чи якось по-іншому керувати ними, тому, що у 



всіх розділах мистецтва дресирування людьми на першому місці значиться 

правило підтримувати і загострювати почуття честі (6, 296-297).  

Больові точки сучасності. Ми живемо в споріднені з А. Шопенгауером 

часи затяжної кризи, кризи людини, суспільства, держави; кризи культури, 

філософії, етики; в часи домінування песимістичного світогляду, актуалізації 

страждань; в добу, моральний характер якої все більше визначається формулою 

«з двох зол обирають найменше». У філософському і культурологічному плані 

це часи  нігілізму,  термінологічного блуду та провокації, часи, коли слово 

перестає бути особливою енергоформою, життєдайною силою і служить 

здебільшого інструментом літературних маніпуляцій, ідеологічних спекуляцій 

та політичної риторики. Йде девальвація і підміна понять: філософія 

заміняється ідеологією; етика – кодексом корпоративних норм моралі та 

етикетом; моральна оцінка – громадською думкою; громадська думка – 

плітками; культура - смисловим фарсом (ток-шоу) і ціннісною кон’юнктурою; 

історія - міфотворчістю правлячої верхівки. 

Фальсифікація, спекуляція, маніпуляція - такі злободенні характеристики 

є визначальними для нашого сьогодення, а подвійна реальність та явища 

скритого насильства – це, на мій погляд найбільш вузлова проблематика 

нашого сьогодення, увагу на яку ще у свій час звернув А. Шопенгауер. Під 

кінець ХХ ст. люди ніби як втратили здатність розрізняти і протиставляти все 

те, що вважалось непохитними протилежностями: добро від зла, правду від 

вимислу, праведність від фарисейства. Нормою стають брехня, лукавство, 

лицемірство та підлабузництво, що підміняються поняттями дипломатичності, 

компромісу, сприймаються як вміння адаптуватись до несприятливих обставин 

і вижити будь-якою ціною, нехтуючи голосом сумління, совісті. Це призводить 

до того, що природня доброта серця, щирість, душевність оцінюються як 

наївність, йолопство, дурна провінційність, нездатність до пристосування, а 

чутливість до чужого болю – як недоречна або удавана сентиментальність. 

Фальсифікація дійсності, створення подвійної реальності створюють хаос, 

хворобливу напругу, накликають біду. 

Пізні романтики, такі як Артур Шопенгауер, Сьорен К’єркегор, Фрідріх 

Ніцше були одними з перших в Європі, хто розглянув кризу в культурі через 

феномен страждання. Тому їх етику,  філософію цілком можна класифікувати 

як філософію та етику кризової доби, страждання. До цього ряду можна 

долучити і такі імена, напрямки, школи, як М. Бердяєва, філософію життя та 

екзистенції, фройдизм та неофройдизм. Їх доробки зберігають свою значимість 

і для нас, є співзвучні нам, а значить і сучасні. 

Проте, якщо в А. Шопенгауера ми зустрічаємо загострення та 

фокусування філософії та етики на проблемі страждання, то для нас страждання 

актуалізується в категоріях споживацької, консюмеристської культури, як 

об’єкт спекуляцій, маніпуляцій та наживи. Це знаходить підтвердження у 

штучному розпалюванні ворожнечі, провокуванні соціальних негараздів, сіяння 

розбрату, війн з метою досягнення вищого ступеня  влади, здобуття 

політичного чи будь-якого іншого капіталу. Ми можемо спостерігати, як 

страждання поступово стає предметом бізнесу, засобом фінансового 

збагачення. Сьогодні це особливо можна простежити у сферах оздоровчого 



характеру, медицині, психології, релігії для яких проблема здоров’я тіла, душі, 

духу – є традиційно визначальною і прибутковою.  

Більшість дослідників-моралістів у ХХ-поч. ХХІ ст.. вірять в благу 

природу людини і акцентують, що моральна криза свідчить не стільки про 

перемогу сил зла, як про інфантильність, безпринципність, пасивність, 

інертність добра. Відтак морально-етичною оцінкою кризи і нашого 

сьогодення є надміру життєвої волі при недостатності моральної, благої 

волі. А. Шопенгауер наголошує, що базовими моральними настановами такого, 

кризового часу повинно стати: «не зашкодь!», яке передбачає посилення 

внутрішнього самоконтролю, свідоме обмеження злої волі; і, - «допоможи!», 

яке включає емпатію, здатність відчувати чужий біль і бажання його розділити 

(тобто буквально зменшити біль, вчасна підримка). Це стає можливим через 

етичне гартування волі, набуття знань, формування характеру. При цьому 

великої ваги набувають моральні принципи, тобто міцність і стійкість добра в 

опозиції до зла. 

Підсумовуючи виділимо. Сучасність, як об’єктивно-історична категорія 

це – відтинок часу, що займає проміжне місце між минулим і майбутнім. Це 

актуальність історії, що сприймається, як «тепер»-, «зараз»-, «сьогодні»- буття. 

В антропологічному вимірі сучасність – це «Я-», «Ми - », «Наше - » живе 

покоління, люди народжені у ХХ - поч. ХХІ ст..; а також те, з ким і чим ми 

сьогодні себе ідентифікуємо. Під таким кутом зору сучасність це -  сфера і 

спосіб екзистенційної укоріненості, суб’єктності, що безпосередньо 

переживається, проживається і твориться нами. Основною змістовною 

характеристикою сучасної доби в період ХХ – поч. ХХІ ст. є криза. Тому 

сучасна доба типологічно визначається як межова, амбівалентна, психологічно 

напружена, недовершена. Вона є місцем зустрічі старого і нового, розділяє і 

поєднує, служить одночасно прірвою і мостом. 

А. Шопенгауер був одним з перших у Європі, хто розглянув питання 

кризової соціокультурної дійсності під антропологічним кутом зору, на 

глибинному рівні свідомості окремої людини. Відтак його творчість завжди 

буде близькою тим людям, які пережили чи переживають  нелегкі часи, часи 

кризи, людям яким болить, які знаходяться в ситуації зла і потребують 

підтримки, допомоги. Це робить А. Ш. надзвичайно близьким до  сьогодення, 

сьогодення світу, Європи, України, нас самих З огляду на тему конференції, з 

повагою до А. Шопенгауера. 

В кризові, межові періоди історії етика розвивається у тісній 

взаємодії  з релігією, психологією, медициною. Їх єднає основний предмет 

дослідження і завдання, що фокусуються довкола проблематики людини 

страждаючої, людини, якій болить, людини, яка знаходиться на краю 

прірви, «в темряві ночі» і людини, яка потребує допомоги, світла, зцілення, 

перемоги над хаосом. Сучасності, в такому морально-етичному аспекті, з 

огляду на її межову природу належить стати прірвою для Зла і мостом для 

Добра (правдивість, співстраждання і справедливість); будити нетерпимість до 

будь-яких проявів насильства, лукавства, неправди, подвійних стандартів 

поведінки і плекати любов до істини, свободи, справедливості, формувати 

почуття відповідальність за наші діяння перед наступними поколіннями і 

вічністю.  



З огляду на вище сказане, добавимо, що у сучасної етики, як і в етиці будь-

якої кризової доби, незважаючи на її фундаментальну оціночно-

нормативну та регулятивну всезагальність є й своя особлива місія. Ця 

місія полягає в актуалізації завдань або функцій віталістського (їй 

належить виражати життя, сприяти його творенню і відтворенню), 

психотерапевтичного (лікувати добротою, любов’ю, спів стражданням), 

герменевтичного (у значенні розуміння іншого через спроможність 

поставити себе на місце іншого, буквально вжитись у світ та проблеми 

іншої людини), комунікативного характеру. 

Хочеться завершити словами самого філософа, які переповнені вірою 

в людину, в кожного з нас: «Світ лежить у злі, люди не такі, якими їм 

належить бути, але нехай це тебе не збиває з шляху, і ти будь кращим» (6, 

С. 194)  

Постскриптум. Шопенгауер складна постать, відтак і відношення до 

нього, його творчості може бути різним. Що захоплює у його творчості – це 

ерудованість, енциклопедичність знань, тонке відчуття людського в людині, 

знання основ  психології моралі, моделювання етики, сміливість і увага до 

злободенних питань життя, щирість та літературний характер філософування. 

Що дає нам філософія і етика А. Шопенгауера: краще розуміти проблему 

єдності та багатоманітності природнього світу, людини, культури; глибинну 

природу добра і зла, вміння виділяти та класифікувати основні моральні 

феномени, варіанти можливих засобів протистояння злу. Що хотілося б 

залишити у минулому – не завжди коректні висловлювання в адрес опонентів, 

нищівну, часто озлоблену критику, абсолютизацію страждання, культ 

пасивності волі, недооцінку особистісного типу любові (любові як еросу), ролі 

жінки.  
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