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ЯРОШЕНКО ТЕТЯНА 

 

ХАРАКТЕР ЯК ПРЕДМЕТ І ПРОБЛЕМА 

ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ 
 

Проблема одиничного, унікального завжди була в центрі уваги  

філософів та етично орієнтованих мислителів всіх часів і нашого сьогодення. 

Її дослідження сприяло кращому розумінню природи і будови світу, 

допомагало відповісти на питання, у чому полягає сенс багатоманітності 

явищ. У такому дослідницькому полі і займає особливе місце проблематика 

характеру. 

Що лежить в основі людських вчинків, чим зумовлена відмінність 

людської  поведінки і в чому полягає моральне значення людської 

самобутності, якою є природа індивідуального – ось головне коло питань, що 

служать призмою філософсько-етичних роздумів про характер та 

зумовлюють напрями його досліджень. 

В історії філософсько-етичної думки дослідження проблеми характеру 

має давню традицію. У Сократа це ідея даймона - божественної сили, що 

коріниться у внутрішній, індивідуальній природі людини, є її справжнім Я, 

тим, що оберігає від неправильних вчинків. Звідси і необхідність 

самопізнання, формування інтелектуального характеру для досягнення 

вищого блага. У Платона характер - певна глибинна структура душевної 

організації, сутнісне ядро людини, що єднає її з вічністю. У своїх знаменитих 

діалогах Платон говорить про особливу, трояку природу людської душі 

(афективна, вольова, розумна), її вищі  якості (поміркованість, мужність, 

мудрість) та  соціально-політичні форми їхнього втілення. Аристотель 

виводить поняття “етика” від “етос”, що вже тоді утримував значення 

звичаю, характеру. Філософсько-етичне розуміння характеру криється в 

Аристотеля під поняттями “етос”, “ентелехія”, “арете”, “чеснота”. Як 

етичне поняття це - сукупність природних якостей, що визначається  

індивідуальним набором доброчесностей. Доброчесність - втілена ідея добра, 

покликана привнести благо як самій людині, так і суспільству, космосу; 

позитивна якість людини; те, за що нас хвалять при її наявності чи 

критикують за її відсутність; те, що робить нас щасливими, а суспільство 

процвітаючим. Звідси і наголос на значенні та вихованні  характеру. Для 

стоїків характер людини визначає її долю. Прихильність чи неприхильність 

долі засвідчує правильне чи хибне розуміння людиною своєї індивідуальної 

природи (геній), доброї чи поганої якості характеру. Особливу роль при 

формуванні характеру стоїки відводили розуму і покірності, що було 



закарбовано у знаменитому вислові “покірного доля веде, а непокірного – 

тягне”.  

Подібного роду дослідження можна віднайти і в пізніші періоди 

культурного розвитку Європи - середньовіччя,  відродження, реформації, 

просвітництва і романтизму, постмодерну. Проте особливої  ваги і виразності 

проблема характеру набуває у філософсько-етичних розробках А. 

Шопенгауера. У нього характер пояснює природу багатоманітності життєвих 

форм світу. Знаменитий німецький філософ визначає його (характер) через 

індивідуально зумовлені властивості волі, завдяки яким її (волі) реакція на 

один і той самий мотив у кожної людини виявляється різною; це - 

різноманітність у взаємній комбінації і модифікації властивостей волі. 

Німецький філософ наголошує на індивідуальній природі характеру - у 

кожного він свій. Щоправда, у всіх індивідуальних характерів в основі 

лежить характер виду, тому головні властивості повторюються у кожному. 

Думки А. Шопенгауера про характер,  його індивідуальні та моральні 

різновиди підхоплює і розвиває Ф. Ніцше, згодом вони знаходять своє 

продовження у психоаналітичній традиції етики ХХ-поч. ХХІ ст. Зокрема, Е. 

Фром у книзі “Психоаналіз і етика” визначає характер антропологічно, як 

вроджені і набуті якісні властивості людини, котрі визначають її ставлення 

до того, що її оточує, і до самої себе, а також спосіб її мислення, життя і 

діяльності (1, с. 56-61); “відносно стабільну форму, в якій каналізується 

енергія людини у процесах асиміляції та соціалізації” (1, с. 59). Фром 

позиціонує себе радикальним гуманістом ХХ ст. і  акцентує, що для 

перспективного розвитку етичної теорії абсолютно необхідна 

психоаналітична характерологія, а предметом етики в майбутньому має стати 

саме характер. Знаний науковець наголошує, що “…лише з точки зору 

характеру як цілого можна висловлювати загально значимі етичні міркування 

з приводу окремих рис і вчинків. Доброчесний чи аморальний характер, а не 

окремі чесноти чи вади – ось істинний предмет науки етики” (1, с. 42). 

Таким чином, тривала філософська традиція (від Аристотеля, А. 

Шопенгауера до Е. Фрома) стверджувала, що при вивченні морально-етичної 

проблематики слід велику увагу приділяти знанням психології і що саме 

характер має стати відправним пунктом та головним предметом дослідження 

етики.  

Звернення сучасних філософів до теми характеру викликані   

необхідністю гуманізації науки, потребою посилити у ній антропологічні 

акценти. З цим пов’язаний і сучасний напрямок філософських досліджень, 

що дістав назву філософсько-гуманітарний, а також зародження та 

формування з кінця ХІХ-ХХ ст. таких нових його сфер, як характерологія, 

культурологія, міждисциплінарні науки. 

Загалом характер можна визначити як стійку сукупність кількісних і 

якісних, вроджених і набутих ознак, властивостей, що визначають природу і 

форму явища; особливу індивідуальну модифікацію ознак предмета чи 

явища, що дозволяє вирізняти його серед інших. Сучасне розуміння 

характеру споріднене з поняттями моделі, феномену, типу, внутрішньої сили, 

енергії й стилю життя тощо. Знання про характер використовують для 

підкреслення можливості та важливості різних філософсько-етичних світів, 



моделей, поліфонічного підходу до розуміння морального світу людини та 

необхідності  посилення відповідальності, самоконтролю за власний 

(індивідуальний) характер, самодіяльність і само-буття для збереження всіх 

форм життя, життя цілого. 
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