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Тетяна Ярошенко  

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ І ПРОБЛЕМА АВТЕНТИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ В ДИСКУРСІ ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНИХ ВЧЕНЬ А. 

ШОПЕНГАУЕРА ТА С. К’ЄРКЕГОРА 

Сьогодення – екзистенційна присутність в часі. Його характерною 

ознакою є спалах неконтрольованoї агресії, ненависті та жорстокості, що в 

черговий раз змусило говорити про кризу людського в людині, гуманізму, 

занепад етики, а в колі спеціалістів - посилено рефлексувати на предмет 

емоційної культури індивіда, моральної розпущеності, здичавілого егоїзму 

та  ксенофобських настроїв; браку знань, належних контролю і регулятивів 

поведінки. 

Такі особливості сьогодення зумовили і доцільність поглибленого 

вивчення проблеми автентичного, а з ним і  ролі самобутнього, 

індивідуального в історії, культурі, природи його зв’язків зі світом. Для 

Європи, України це питання стоїть дуже гостро, і сформулювати його 

можна словами назви відомої праці Алена Турена «Чи здатні ми жити 

разом, такі рівні та різні?». Тому, визначення сьогодення як екзистенційної 

присутності в часі, дає можливість надати йому і певної конкретизації, 

доповнити характеристикою/екзистенціалом туги за органічністю, 

цілісністю, єдністю, спільним розумінням; дехто з соціальних філософів 

доповнив би цей смисловий ряд, сказав би - соборністю. Відтак, що таке 

світ індивідуалізованого буття і чи можлива єдність в ньому; як можливий 

єдиний простір життя в світі розрізнених суб’єктів? Яку роль в процесах 

становлення відіграють наші емоції, наша суб’єктивність - переживання, 

прагнення? 

Відповідь на ці питання досить переконливо прозвучали в 

недалекому минулому, у філософсько-етичних напрацюваннях А. 

Шопенгауера та С. К’єркегора, їхніх дискусіях з представниками 

просвітницького раціоналізму. Останні наголошували на вищості закону, 

загального, об’єктивного духу, спільнотного життя, часто нехтуючи при 

цьому цінністю кожного, окремо взятого суб’єкта, його індивідуальною 

природою, внутрішнім світом, чуттєвістю, суб’єктивністю. Просвітники 

вбачали своїм історичним завданням формування людини, чия сила 

визначається її суспільною вагою/значимістю (звідси, така увага до 

цінностей справедливості, честі, солідарності, права ...);  міцного 

теоретичного опертя філософії, наукового, критичного мислення; 

поширення знань загального блага; робили наголос на визначальній місії 

носія таких знань, що виступали від імені соціальних інститутів, держави 

як головних організаторів і натхненників кращого життя. Все для 



 

 

суспільства, все для держави! - так можна визначити напрямні/орієнтири 

просвітницького ідеалу благого. Проте такі прекрасні поривання породили 

і патерналістські настрої. Надмірні очікування від верхів, еліти 

суспільства, держави з часом обернулись розчаруванням, песимізмом, 

зневірою у власні сили, можливості щось змінити самостійно.  

А. Шопенгауер та С. К’єркегор підняли питання ілюзорної ваги 

такої/старої філософії,  ствердили її недієздатність, переорієнтували 

формування світогляду, цінностей, ідентичностей у сферу 

компетентностей самого індивіда, його самодіяльності, персонального 

вибору та відповідальності. Для них сила філософії – не у спекулятивному 

абстрагуванні, що досягається шляхом самозречення, відмови від 

індивідуального, чуттєвого, суб’єктивного духу, а у виразі/передачі 

цілісності людської природи, її єдності з життям. Оскільки такого зв’язку у 

неї немає, вона втрачає свою ціннісну якість і попадає в клас сумнівної, 

бездоказової вартості.  

Для А. Шопенгауера головним відправним пунктом пошуків 

справжньої, автентичної філософії та етики є життя у всіх його сутнісних 

проявах і людина, як його особливий та найяскравіший  феномен. Головне 

завдання своєї філософії та етики А. Шопенгауер вбачає у допомозі людині 

зрозуміти істинну природу своєї індивідуальності в системі зв’язків зі 

світом (різного і єдиного) життя, і на цій онтологічній основі (що виростає 

з життя самого суб’єкта) сформувати автентичну систему знань, цінностей, 

філософію, етику. Такі знання не приходять ззовні, не нав’язані індивіду 

ззовні, а народжуються з нього самого і стають природнім мотиватором, 

провідником добра і спонукають його до моральної поведінки,  

вдосконалення.  

Що ж Шопенгауер вважає за краще для людини? Це розкривається 

ним у контексті розуміння морально ціннісного. При його визначенні 

відправними моментами для філософа стають суб’єкт життя та притаманне 

йому страждання. На його думку, будь-яка цінність - мірна характеристика 

життя та його різних індивідуалізованих форм, а тому величина відносна і 

порівняльна. Відносна, бо для кожного окремо взятого індивіда розуміння 

ціннісного може бути своїм, а порівняльна, бо її завжди  «порівнюють з 

чимось іншим, за чим вона оцінюється» [3, c.170]. Проте як на 

індивідуальному, так і на родовому рівні цінність залишається лише 

уявленою. Це означає, що вона виражає волю епізодичну, обмежену та 

часткову, а не єдину, нічим не обмежену волю до життя.  

Природа обмеженості коріниться в хибному розумінні, що світ існує 

лише для кожного з нас по окремості. До цього нас спонукають інстинкти 

життя, дія ірраціональних імпульсів. Серед них визначальна роль 

відводиться егоїзму і злобі, що лише вбивають клин, проривають прірви, 

вибудовують стіни між різними суб’єктами/формами життя, створюють і 

загострюють конфлікти  між «я» і «не-я», прагнуть утвердити лише 

індивідуальну волю.  

Для того, аби цінність набула всієї повноти філософсько-етичного 

значення, вона повинна виражати не часткові інтереси індивіда і навіть не 



 

 

інтереси цілого людства, але всезагальну сутність, тобто бажання, волю 

всіх живих істот, для яких має місце страждання. Такої повноти, на думку 

А. Шопенгауера, можна досягнути лише у моральному, в якому людина 

прозріває глибинний зв’язок між всіма живими  істотами, доходить 

розуміння єдності всього світу життя, а з ним пробуджує бажання 

прокладати, зміцнювати, а не руйнувати мости, що існують між ними. 

 Істинна природа моральності (як дія безкорисної та єднальної сили 

багатоликого світу життя) розкривається людині інтуїтивно і через 

чуттєвість, дію імпульсу спів-чуття, його здатності відчувати не лише свій 

біль, але й страждання інших. Спів-чуття А. Шопенгауер називає  

містичним імпульсом і тим сутнісним/автентичним, природнім 

фундаментом етики, з якого виростають співприродні/адекватні йому 

головні вимоги морального життя, «допоможи! Не нашкодь!», віра у 

можливість змін на краще через вдосконалення людини, що схоплене у 

виразі «Світ лежить у злі, люди не такі, яким їм належить бути, але нехай 

це не збиває тебе з шляху істини і ти спробуй стати кращим [3, с. 194]. 

Таким чином, лише у моральному людина підноситься до розуміння єдиної 

сутності всезагального життя та відмовляється від обмежених інтересів; 

лише тут вона віднаходить справжню свободу.  

Філософія С. К’єркегора, теж стає однією із спроб демістифікації 

раціоналістичної реальності та відновлення сутності, формування 

автентичного світогляду людини. Сутність – це актуальний людський 

вимір, взятий у масштабі божественного творіння/буття, звільнена людська 

потенція, воля, пристрасть, любов, що стає актуальною як тільки виявиться 

фальшива природа встановлених цінностей, відносин та зв’язків. Звідси 

основні питання, що пробуджують людську рефлексію, пов’язані зі світом 

її індивідуальних переживань, незадоволення та мотиваційного бажання 

оздоровитись, змінити щось на краще, прагнути вдосконалення.  

С. К’єркегор відстоює релігійний, християнський підхід до 

морально-етичних проблем людини, розглядає всі питання автентичності 

буття, існування у площині відносин «людина-Бог». Центральне місце в 

його поглядах відводиться концепту першородного гріха, проблемі 

співвідношення досконалого і недосконалого, людського і божественного, 

одиничного перед Богом. За його словами, нова етика не повинна зрікатися 

ідеальності (релігійного опертя), проте її ідеальність має дещо відмінний  

векторної скерованості; її рух пролягає не зверху до низу, а з низу до верху 

[1, c.127]. Таким чином, як і у випадку з А. Шопенгауером, нова етика у 

розумінні С. К’єркегора має бути не дескриптивною, а прескриптивною, 

тою, що коріниться в природі людини, сприяє її свобідному 

волевиявленню, роз’яснює і вмотивовує моральну поведінку, а не 

наставляє лише зовнішніми обмеженнями, приписами і заборонами. 

Людство для С.К’єркегора, як і для А. Шопенгауера – цілком інше, 

аніж тваринний світ, де індивідуальне, одиниця завжди важить значно 

менше, ніж рід. Звідси і можливість автентичної філософії, етики 

з’являється лише за умови наявності одиничного суб’єкта і між-



 

 

особистісного діалогу, через набуття індивідуальної форми, що є 

самовиразом внутрішнього світу суб’єкта. 

Велич і автентичність людини (її природа) визначаються не на 

терезах об’єктивного мислення, а пізнаються в стражданнях, любові. 

Любов – міра людського і божественного в людині. Слідуючи 

християнському вченню, С. К’єркегор окремо зупиняється на різних типах 

любові, її природніх, соціальних та божественних рівнях/вимірах: егоїзмі 

(любов до насолод); обов’язку (любові до людей), вірі (любов до Бога; 

«стояти перед Богом»). Чим більша свідомість, тим більшого масштабу 

особистість і тим більше вона здатна включити у свій внутрішній світ 

зв’язки, розуміння, а з ними і можливостей впливати на них. Зростання 

свідомості - процес складний, пов’язаний з душевним напруженням, 

розривами, стражданнями, готовністю вийти за межі своєї обмеженості. 

Головним завданням істинної філософії та етики, яке висуває данський 

мислитель перед своїми сучасниками, це - вчитися любити й вірити,  бути 

готовими до життєвих випробувань на шляху духовного вдосконалення. 

Висновок. Погляд у сьогодення. Ми часто звинувачуємо оточення, 

суспільство, державу у наших проблемах (не ми винні, - світ такий); 

очікуємо, що хтось/щось прийде і вирішить все за нас. Гуманістичні 

філософія та етика у версіях А. Шопенгауера та С. К’єркегора 

стверджують, що вирішення конфліктів, причин наших негараздів 

залежать передусім від нашої доброї волі, бажання щось самостійно 

змінити на краще. 

Філософсько-етичний доробок А. Шопенгауера та С. К’єкегора 

можна розглядати як методологічне  обґрунтування автентичного світу 

цінностей. Автентичне – особливий тип відображення та творення 

дійсності, що достовірно передає сутнісні зв’язки людини у  світі різного. 

Спів-чуття, спів-страждання, милосердя і любов, є тими сутнісними 

силами/мостами добра, котрі залежать від нас самих, і які здатні поєднати 

нас в єдине ціле.  
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