
Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 73 - 

Гурбанова Алтинджемал 
 

ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ АРТУРА ШОПЕНГАУЕРА 
 

Представники філософії життя були проти акцентування уваги на 
проблемах пізнання, логіки, методології. Вони вважали, що докладна 
філософія відривається від реальних проблем, заплутується в своїх власних 
ідеальних конструкціях, стає занадто абстрактною, тобто відривається від 
життя. Філософія повинна досліджувати життя. Філософією життя 
маються на увазі ті філософські течії XIX – початку XX століття, в яких 
висловився протест деяких філософів проти засилля гносеологічних і 
методологічних проблем у філософії Нового часу, перш за все, в німецькій 
класичній філософії. 

Артур Шопенгауер народився тисячі сімсот вісімдесят вісім року в 
Данцигу. Батько, Генріх Шопенгауер, був банкіром. Мати, Йоганна 
Шопенгауер, – письменниця. Мав сестру Адель. У 1793 родина пересе-

лилася до Гамбургаюоскількі Данциг. У 1799 Артур розпочав навчання в 
приватній школі. Через 4 роки вірушів з батьками в подорож Європою. 
Оволодів англійською, французькою мовами, а також давньогрецькою та 
латиною. Після цього навчався торгівлі в Данцигу й Гамбузі. 

У 1805 батько Артура загинув, син з матір’ю переселився у Веймар 
де відкрили салон. Глибоко вражений смертю батька, майбутній філософ 
певний час займався комерційною діяльністю, яка була йому глибоко 
огидною. Вже в юності в його характері виявляються задатки песимізму, 
які наклали відбиток на його життя та філософську рефлексію. 

Артур Шопенгауер був старим холостяком, славився своєю 
внутрішньою, душевною свободою, нехтував елементарними життєвими 
благами, здоров’я ставив на перше місце, відрізнявся різкістю суджень. 
Був вкрай честолюбний і недовірливий. Відрізнявся недовірою до людей і 
крайньої підозрілістю. Часом його охоплював з різних приводів страх: то 
він тікає з Неаполя зі страху перед віспою; то залишає Верону з 
побоювання, що йому підсунули отруєний нюхальний тютюн; то спить зі 
зброєю в руках і ховає в потаємні кути цінні речі зі страху перед 
грабіжниками. 

Шопенгауер, як і багато інших філософів, багато часу проводив за 
читанням книг. У його бібліотеці було 1375 книг. Однак Шопенгауер 
вельми критично ставився до читання – в своєму творі «Parerga und 
Paralipomena» він писав, що надмірне читання не тільки марно, так як 
читач в процесі читання запозичує чужі думки і гірше їх засвоює, ніж якби 
додумався до них сам, але і шкідливо для розуму, оскільки послаблює його 
і привчає черпати ідеї з зовнішніх джерел, а не з власної голови. Якщо світ 
є «арена, усіяна палаючими вугіллям», яку нам належить пройти, якщо 
найправдивішим його зображенням служить «Пекло» Данте, то причиною 
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цього є те, що «воля до життя» невпинно породжує в нас нездійсненні 
бажання; будучи активними учасниками життя, ми стаємо мучениками; 
єдиним оазисом в пустелі життя служить естетичне споглядання: воно 
анестезує, притупляє на час гнітючі нас вольові імпульси, ми, занурю-

ючись в нього, як би звільняємося від ярма гнітючих нас пристрастей і 
прозріває в таємну сутність явищ ... Прозріння це інтуїтивне, ірраціо-

нальне, тобто містичне, але воно знаходить собі вираз і повідомляється 
іншим людям у формі артистичної художньої концепції світу, яку дає 
геній. У цьому сенсі Шопенгауер, визнаючи цінність за науковою доказо-

вістю в сфері теорії пізнання, в той же час бачить в естетичній інтуїції 
генія вищу форму філософського творчості: «Філософія – це художній твір 
з понять. Філософію так довго марно шукали тому, що її шукали на дорозі 
науки замість того, щоб шукати її на дорозі мистецтва [3]. 

Е. Гартман писав: «Філософія Шопенгауера полягає в положенні: 
тільки воля є річ сама в собі, сутність світу. Звідси уявлення є, очевидно, 
випадковий продукт мозку, і в цілому світі є тільки той розум, який 
полягає в випадково виниклих мізках. Отже, якщо в безглуздому і 
нерозумному світі, який виник з абсолютно сліпого початку є якийсь сенс, 
то цей світ зобов’язаний існувати! 

У роботах мислителя міститься аналіз основних ідей і понять 
філософії Платона, І. Канта, І. Г. Фіхте, Ф. В. Й. Шеллінга, Г. В. Ф. Гегеля: 
феномена (речі для нас, явища) і ноумен (речі в собі); людини як центру 
буття та буття як антропоморфного світу; навколишнього світу як образу 
свідомості; пріоритету морально-етичних міркувань над суто теоретичним; 
місця людини в бутті і державі; місця і ролі філософії в житті людини. 

Світ – це мій світ, вигукує Шопенгауер. І я його бачу таким, яким 
мені дозволяє його бачити моя власна здатність подання. Сонце і планети 
неможливо побачити без очей, неможливо пізнати без пізнння розуму. Без 
очей і розуму сонце і планети можна назвати лише словами, іменами 
об’єктів – не більше. Шопенгауер погоджується з висновками 
природознавства, що тварини з’явилися раніше людей, риби – раніше 
тварин суші, рослини – раніше риб, неорганічне взагалі існувало раніше 
всього органічного. Первісна матеріальна маса повинна була пройти 
довгий ряд змін, перш ніж могло розкритися перше око, нехай це око 
належало навіть комахам. Тому, констатує Шопенгауер, світ – це не тільки 
мій світ, оскільки світ існує незалежно від мене. «І все ж від цього першого 
розкриття очей ... залежить буття всього світу, як від необхідного 
посередника знання». 

Шопенгауер вважає, що в побуті повинна існувати єдина внутрішня 
сутність світу, над якою не тяжіє розділеність суб’єкта та об’єкта, – це 
нерозв’язне протиріччя всієї західно-європейської філософії. Якщо буде 
знайдена точка істини, в якій світ тотожний людині, можна буде зробити 
висновок про можливість істини буття (міркує Шопенгауер в стилі Гегеля). 
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СПІЧРАЙТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ  

«ПОТУЖНОЇ» ПОЛІТИЧНОЇ ПРОМОВИ 
 
На сучасному етапі становлення політичної лінгвістики особливої 

актуальності набуває вивчення спічрайтингу як технології створення 
«потужної» політичної промови, функціональний діапазон якої виявляється у 
здійсненні впливу на потенційну цільову аудиторію шляхом барвистої 
палітри мовних засобів.   

На думку науковця Л. Семененко, політичним текстом є: «… складне 
і багатоаспектне утворення, організоване за законами й правилами 
політичної комунікації» [3, с. 89]. Одним із різновидів політичної 
комунікації є політична промова, яка є підготовленим виступом, у якому 
знаходять відлуння система думок, поглядів та оцінок, які є «відбитком» 
прихованих інтенцій певної політичної сили.  

Уперше термін «спічрайтинг» був уведений у вітчизняний науковий 
обіг у праці «Основи спічрайтингу» російським філологом-дослідником 
О. Кривоносовим [2]. Сам учений наповнює цей термін таким змістом: 
«… специфічна PR-технологія, представлена у вигляді підготовки й 
написання PR-тексту, призначеного для усного виконання, а також 


