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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. В сучасних філософських дослідженнях 
актуалізується проблематика щодо ідеї самореалізації особистості. Посилення 
уваги до цієї ідеї пов’язане з розумінням визначальної ролі особистості в 
соціальному процесі, завдяки її саморозвитку і самовдосконаленню відповідно 
до сучасних цивілізаційних викликів. 

Концептуалізація ідеї самореалізації особистості має власну історико-

філософську традицію. У цій традиції особливе місце займає творча спадщина 
Ф. Ніцше. Особливість цієї спадщини стосується, насамперед, концепту 

«надлюдина» в контексті самовдосконалення і реалізації особистості. 
Важливим етапом в розгортанні ідеї самореалізації особистості є вчення 
Е. Фромма про феномен «соціального характеру», «позитивної свободи», та 
екзистенціальних потреб. 

Вищевказане стало підставою для проведення теоретичної та історичної 
реконструкції теоретико-методологічних засад концептуалізації ідеї 
самореалізації особистості, представленої у філософських вченнях Ф. Ніцше і 
Е. Фромма. Історико-філософська реконструкція змістовних характеристик 
концептуалізації ідеї самореалізації особистості в філософській творчості 
Ф. Ніцше і Е. Фромма, проведення порівняльного аналізу їх концептуальних 
підходів, дозволяє істотно розширити уявлення про специфіку змісту ідеї 
самореалізації особистості у філософській спадщині Ф. Ніцше і Е. Фромма, її 
місця і ролі у формуванні цілісної теорії самореалізації особистості в сучасній 
філософії вцілому та філософської антропології зокрема. Незважаючи на 
значний доробок Ф. Ніцше і Е. Фромма з приводу прояснення сутності 
особистості та механізмів її самореалізації, ця ідея ще не опрацьована до кінця. 
Така теоретична реконструкція способів та інструментів концептуалізації ідеї 
самореалізації особистості в філософській творчості Ф. Ніцше і Е. Фромма, на 
нашу думку, дозволяє виявити і застосувати нові прийоми осмислення ідеї 
самореалізації особистості, урізноманітнити методологічний інструментарій та 
розширити межі історико-філософського пізнання цієї однієї з найбільш 
складних і базових ідей у філософському дискурсі сучасності. 

Крім того, філософські погляди Ф. Ніцше і Е. Фромма ще не достатньо 
повно досліджені у вітчизняній філософській літературі, а ґрунтовній 
реконструкції і порівняльному аналізу їх теоретико-методологічних підходів у 
контексті історико-філософського дослідження ідеї самореалізації особистості, 
досі в гуманітарних науках достатньої уваги не приділялося, що також робить 
тему дисертаційного дослідження актуальною. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є філософські праці 
Ф. Ніцше і Е. Фромма, а також роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, 
зокрема, В. Артюх, І. Архіпова, А. Баумейстера, Ж. Батая, А. Білого, 
Є. Бистрицького, А. Вайсбанда, Дж. Ваттімо, В. Вересаєва, Х. Вермалена, 
Л. Вєрченова, Б. Вульфсона, М. Гайдеггера, А. Гелена, П. Гуревича, 
Ю. Давидова, А. Данто, Ж. Дельоза, Ж. Дерріда, P. Дж. Еванса, Д. Зіглера, 
Б. Енглера, Дж. Кнапа, В. Лейбіна, К. Любутіна, А. Маслоу, Р. Пірі, 
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X. Плеснера, К. Роджерса, О. Руткевича, В. Табачковського, Г. Титаренка, 
П. Фіцсімонса, С. Франка, Л. Фрідмана, М. Фуко, Р. Функа, Х. Хара, 
Д. Хаусдорфа, Л. Хьелла, Р. Дж. Холлінгдейла, Н. Хомскі, С. Черкасова, 
Дж. Шаара, Л. Шестова, А. Шварцмана, В. Штегмайєра, Ф. Юнгера, К. Ясперса 

та інші. 
Крім того, широко залучені результати наукових розробок таких сучасних 

українських вчених як І. Бичко, Т. Горбаченко, Л. Губерський, А. Конверський, 
Л. Конотоп, Н. Кривда, В. Кушаков, А. Лой, М. Обушний, І. Огородник, 
В. Петрушов, Є. Причепій, Д. Прокопов, М. Русин, М. Савєльєва, В. Ярошовець 

та інші. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної наукової програми 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 
суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації», 

науково-дослідної теми філософського факультету 11БФ041-01 «Філософсько-

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 
суспільства».  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є історико-

філософська реконструкція та порівняльний аналіз змісту ідеї самореалізації 
особистості в філософських концепціях Ф. Ніцше та Е. Фромма. 

Досягнення мети зумовило постановку та вирішення наступних завдань:  
–  проаналізувати теоретичні засади і особливості концептуалізації ідеї 

самореалізації особистості в історико-філософській традиції на 
прикладі філософських вчень Ф. Ніцше та Е. Фромма; 

–  визначити теоретико-методологічне значення ніцшеанської концепції 
«надлюдини» в розвитку сучасної філософії людини; 

–  розкрити теоретичний потенціал поняття «соціального характеру» в 
гуманістичному психоаналізі Е. Фромма; 

–  розкрити універсальність ідеї самореалізації особистості в історії 
філософії, її продуктивність в поясненні шляхів і механізмів розвитку 

особистості сучасної епохи. 

Об’єктом дослідження є філософська спадщина Ф. Ніцше та Е. Фромма. 
Предметом дослідження виступає концепт самореалізації особистості в 

філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма. 
Методи дослідження. В дисертаційному дослідженні в якості 

методологічного інструментарію використовуються: системний метод (який 
забезпечував цілісний погляд на історію сучасної європейської філософії, а 
також усвідомлення поняття гуманізму як комплексного багатоскладового 
явища); герменевтичний метод (за допомогою, якого аналізувалися тексти 
представників антропологічної філософії, та гуманістичного психоаналізу); 
історичний метод (для розкриття виникнення та формування філософії життя та 
неофрейдизму); метод компаративного аналізу (для порівняння як концепцій в 
цілому, так і окремих понять у філософських дослідженнях Ф. Ніцше та 
Е. Фромма, а також використаних ними методів, передумов і культурних 
контекстів, в межах яких здійснювалось формування їхніх ідей); метод 
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реконструкції (який допоміг виявити внутрішні суперечності в підходах до 
поняття самореалізації особистості Ф. Ніцше та Е. Фромма, і одночасно 
показати єдність цих методологічних підходів).  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше у 
вітчизняній історії філософії здійснено комплексний аналіз ідеї самореалізації 
особистості у філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма, розкрито 
особливості теоретико-методологічного інструментарію, евристичні 
можливості та межі застосування гуманістичного психоаналізу та ніцшеанської 
антропології в розробці сучасної системної теорії самореалізації особистості.  

Наукова новизна дослідження конкретизується у таких положеннях:  
Уперше: 
–  на підставі критичного аналізу методологічних принципів ніцшеанської 

концепції надлюдини обґрунтовано положення про необхідність її теоретичної 
реконструкції. Визначено, що сутність такої реконструкції полягає у прийнятті 
індивідуально-вольового начала людини не тільки у якості основи формування 
особистості, але й імманентного джерела існування сучасного суспільства як 
самоорганізованої системи; 

–  з’ясовано, що серед теоретичних засад концептуалізації ідеї 
самореалізації особистості особливого значення набувають: а) філософсько-

антропологічні вчення Ф. Ніцше завдяки культивуванню понять «воля до 
влади», «надлюдина» та принципів віталізму і волюнтаризму, 
б) гуманістичний психоаналіз Е. Фромма, який зосереджує увагу на поняттях 
«соціальний характер», «позитивна свобода», «типологія екзистенціальних 
потреб». Доведено, що своєрідною «точкою перетину» цих вчень є 
позачасовий концепт особистісної самореалізації як мотивації людської 
поведінки; 

Уточнено:  

– на основі узагальнення і систематизації підходів Ф. Ніцше та Е. Фромма 
до проблеми соціалізації людини, робоче визначення поняттям особистості та 
шляхів її самореалізації. Особистість є елементом соціальної структури із 
соціально визначеними якостями, соціальними ролями, специфічними 
психологічними здібностями, які відрізняють одного індивіда від іншого. 
Самореалізація особистості визначається її індивідуально-вольовим і 
культурним потенціалом, соціальноекономічними умовами життя, тісно 
пов’язане із свободою вибору і самоіндетифікацією; 

Набуло подальшого розвитку: 
– визначення змістовних характеристик поняття соціального характеру 

Е. Фромма, окреслено межі й можливості його застосування в розробці 
сучасної моделі особистості. Обґрунтовано, що концептуальна новизна поняття 
соціального характеру полягає у його міждисциплінарному змістовному 
наповненні, що виявляється через контекст філософсько-антропологічного, 
соціально-філософського і психологічного підходів. 

Теоретичне і практичне значення дисертаційного дослідження. 

Результати дослідження допоможуть поглибити розуміння специфіки розвитку 

понять «воля до влади», «надлюдина», «соціальний характер», «позитивна 
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свобода», «типологія екзистенціальних потреб» та принципів віталізму й 
волюнтаризму, гуманізму. Дозволять створити передумови для подальшого 
вивчення проблем сучасного формування особистості та її самореалізації в 
соціально-антропологічному аспекті. Отримані в ході дисертаційного 
дослідження результати мають науково-теоретичне й навчально-методичне 
значення. Представлені наукові дані й узагальнення орієнтовані на широке коло 
використання та стануть у пригоді культурологам, філософам, психологам і 
педагогам, спеціалістам у сфері історії філософії, філософської антропології, 
філософії особистості, етики, методології мислення. Висновки й узагальнення 
дисертації можуть використовуватися для розроблення програм і спецкурсів із 
філософської антропології та етики, і тим, хто працює у сфері соціальних наук. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 
працею, у якій висвітлено власні ідеї й розробки автора, що дозволили 
вирішити поставлені завдання. Робота містить теоретичні й методичні 
положення та висновки, сформульовані дисертантом особисто. Використані в 
дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів мають відповідні 
посилання та використані лише для підкріплення ідей здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 
дисертаційного дослідження були оприлюдненні та обговорені на міжнародних 
та всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Дні науки 
філософського факультету» КНУ імені Тараса Шевченка (Київ, 2012), «Дні 
науки філософського факультету» КНУ імені Тараса Шевченка (Київ, 2013), 
Міжнародна наукова конференція «Шевченківська весна» (Київ 2013), «Дні 
науки філософського факультету» КНУ імені Тараса Шевченка (Київ, 2014). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 
6 статей, (1 – у закордонних наукових виданнях, 5 – у фахових виданнях 
України, із-поміж яких 3 – внесені до міжнародних наукометричних баз) і 4 тез 
виступів на наукових конференціях місцевого, всеукраїнського та 
міжнародного рівнів.  

Структура дисертації обумовлена метою дослідження, логікою розкриття 

проблеми і завданнями дисертаційного дослідження. Дисертація складається зі 
вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури. 
Загальний обсяг дисертації 200 сторінок, з яких основний зміст дисертації 
викладений на 179 сторінок. Список використаної літератури складається з 
234 найменувань на 21 сторінці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, аналізується 
джерельна база та ступінь наукової розробленості досліджуваної проблеми, 
визначаються мета і завдання дисертаційної роботи, об’єкт, предмет, методи 
дослідження, формулюються положення наукової новизни, які виносяться на 
захист, окреслюється теоретичне та практичне значення роботи, а також 
наводяться дані щодо апробації та публікації результатів дослідження. 
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У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження ідеї 
самореалізації особистості у філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма» 
аналізуються основні результати сучасних історико-філософських і 
філософсько-антропологічних досліджень ідеї самореалізації особистості у 
філософських вченнях Ф. Ніцше і Е. Фромма. Розкривається основний зміст 
базових методологічних принципів та категорій філософії особистості Ф. Ніцше 
та Е. Фромма. 

У розділі показано, що ніцшеанська ідея самореалізації особистості є 
квінтесенцією філософсько-антропологічного вчення Ф. Ніцше, в якій найбільш 
чітко відбилися основні методологічні принципи оригінального підходу 
філософа. На основі аналізу ідейних джерел і передумов становлення 
оригінальної ніцшеанської філософії людини, ідея самореалізації особистості 
Ф. Ніцше розглянута в дисертації як невід'ємний і закономірний етап розвитку 
гуманістичної традиції європейської філософії XIX ст. 

Центральними категоріями і поняттями, які конституюють ідею 
самореалізації особистості Ф. Ніцше є переоцінка цінностей суспільної моралі; 
воля до влади індивіда, яка проявляється в безмежних можливостях надлюдини 
і націленість на майбутнє особистості, яка самоактуалізується. 

Наступними фундаментальними принципами філософсько-

антропологічного вчення Ф. Ніцше, які стали методологічною базою розробки 
його ідеї самореалізації особистості, є концепт волі до влади. Ф. Ніцше 
запропонував якісно нову концепцію особистості, засновану на принципі 
волюнтаризму. Визнавши волю до влади вихідним принципом самореалізації 
особистості, Ф. Ніцше започаткував концептуальний поворот від раціоналізму 
до ірраціоналізму в європейській філософській і культурній антропології 
XIX ст. Визначаючи принципи віталізму і владно-вольового прагнення до 
самоствердження в якості головних рис нового типу особистості, Ф. Ніцше тим 
самим конституює віталістично-вольове прагнення до самореалізації як 
основну змістовну характеристику істинно людського способу існування. 

Філософсько-антропологічне вчення Ф. Ніцше, особливо його поняття волі 
до влади, надлюдини та принципи віталізму і волюнтаризму, істотно вплинули 
на розвиток європейської філософії людини ХХ ст. і стали вихідним 
методологічним пунктом пошуку сучасних шляхів осмислення особистості та 
способів її самореалізації. 

Надзвичайно вагомими для теоретико-методологічних основ 
дисертаційного дослідження виступили основні положення гуманістичного 
психоаналізу Е. Фромма, які виходять за вузькі рамки традиційного  
психоаналізу, акцентуючи не так на біологічних, як на соціокультурних 
детермінантах природи особистості. На думку Е. Фромма, самореалізація 
особистості являє собою результат соціального процесу, який творить 
особистість, а не визначається біологічною природою людини. До основних 
концептів гуманістичного психоаналізу, які Е. Фромм застосовує в дослідженні 
процесу самореалізації особистості відносяться поняття соціального характеру, 
класифікація продуктивних і непродуктивних для соціуму орієнтацій 
особистості, категорія позитивної свободи, типологія екзистенціональних 
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потреб. Під поняттям соціального характеру Е. Фромм розуміє тип особистості, 
тобто соціокультурно визначену психічну структуру індивіда, яка детермінує 
напрямки самореалізації особистості. До непродуктивних напрямків 
самореалізації особистості, згідно Е. Фромму, належать пасивний, 
експлуататорський, накопичувальний, ринковий і некрофілія, натомість до 
соціально-продуктивних – творча праця, любов як соціальне мирне 
співіснування, розсудливість і біофілія. 

Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма зосереджував свою увагу на 
потенціалі кожної особистості і підкреслив важливість самозростання і 
самореалізації. Прагнення до особистісної самореалізації є ключовим мотивом 
людської поведінки. Людина постійно шукає нові способи самореалізації, щоб 
стати краще, щоб пізнати світ. Гуманістичний психоаналіз додав ще один 
аспект у формування цілісного теоретичного уявлення про особистість, сприяв 
новому способу осмислення проблеми самореалізації особистості. 

Це дало всі підстави стверджувати, що філософсько-антропологічні вчення  
Ф. Ніцше і Е. Фромма можуть бути продуктивно використані у вирішенні 
сучасних теоретико-методологічних проблем дослідження особистості та 
механізмів її самореалізації. 

У другому розділі «Ніцшеанська концепція надлюдини: ідейно-

світоглядні витоки та основний зміст» вивчаються ідейно-світоглядні засади 
концепції надлюдини Ф. Ніцше, розкриваються методологічні аспекти 
застосування ніцшеанської концепції надлюдини в розробці сучасної моделі 
особистості та її самореалізації. 

Дослідження особистості та способів її самореалізації посідає одне з 
провідних місць у філософській спадщині Ф. Ніцше. Один з засновників 
філософії життя, Ф. Ніцше пропонує власну теорію особистості, засновану на 
принципах віталізму, волюнтаризму, гуманізму та елітаризму. Ці світоглядно-

ідейні принципи отримують свого остаточного теоретичного розвитку в 
ніцшеанській концепції надлюдини. Змістовним осереддям концепції 
надлюдини є процес самореалізації особистості, сутність якого полягає в 
сходження людини за допомогою вольового начала – волі до влади на вищий 
щабель особистісної самореалізації – рівень надлюдини. Ф. Ніцше наголошує 
на принципі елітарності самореалізації особистості, який полягає в тому, що не 
кожна людина може самореалізуватися, як особистість, тим паче стати 
надлюдиною. На це здатні лише обрані. Поряд з віталізмом, волюнтаризмом і 
елітаризмом, ніцшеанська ідея самореалізації особистості в своїх змістовних 
характеристиках визначається гуманістичною спрямованістю, оскільки в ідеї 
надлюдини особистість виступає найвищою цінністю. 

Ф. Ніцше висуває оригінальну схему поетапності процесу самореалізації 
особистості, яка складається з негативної і позитивної стадій. На етапі 
негативної стадії індивід здійснює критичну переоцінку цінностей, звільняється 
від традиційних звичаїв і стереотипів поведінки. Коли людина опиняється в 
нігілістичному стані абсолютного «ніщо», вона знову встає перед вибором або 
прийнявши світ і саму себе такою, якою вона є, або знайти нову мету і смисл 
свого життя, нову основу свого цілепокладання. Саме набуття нового типу 
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цілепокладання, усвідомлення власного «Я», як мети існування визначає зміст 
позитивної стадії становлення особистості. На етапі позитивної стадії 
самореалізації індивід виявляє самоцінність своєї особистості, значущість та 
унікальність свого «Я», що дозволяє людині відчути себе самодостатньою і 
вільною. 

Cоціальний вимір концепції надлюдини розкривається Ф. Ніцше через 
співвідношення особистості і суспільства як простору самоактуалізації 
особистісної волі. Ф. Ніцше вибудовує дихотомічну модель соціальних 
відносин, в якій категорія надлюдини протиставлена категорії «іншого» 
(соціальному масовидному суб’єкту). Ця дихотомія соціального буття 
особистості знаходить своє розв’язання у Ф. Ніцше в конструкті нового 
структурування соціального простору, заснованого на особистісних 
організаційних принципах. Таким чином, повна соціальна самореалізація 
особистості виявляється в особистісному опануванні над суспільством, коли не 
особистість існує заради суспільства, а суспільство виступає умовою життя 
особистості. Суспільство є результатом самореалізації особистості.  

Ф. Ніцше пропонує оригінальну персоналістичну концепцію особистості, 
згідно якої у процесі самореалізації особистості визначальним виступає 
індивідуально-вольове начало людини, яке формує не лише особистість в 
повному розумінні цього слова, але соціальність в цілому. Антропоцентричний 
методологічний підхід Ф. Ніцше одним з перших наголосив, що індивідуальні 
вітально-вольові начала людської природи лежать в основі становлення 
особистості і спрямовують її самореалізацію. Ця інтерпретація людської 
особистості один з найбільших внесків філософії життя Ф. Ніцше в розвиток 
філософських досліджень феномена особистості. 

У третьому розділі «Поняття соціального характеру у гуманістичному 
психоаналізі Е. Фромма» досліджується поняття соціального характеру, яке є 
центральною категорією філософської антропології в гуманістичному 
психоаналізі Е. Фромма, яке виступає теоретико-методологічною основою 
досліджень феномена особистості. 

Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма насамперед тісно пов'язаний з 
такими напрямами світової філософії і психології як неофрейдизм, марксизм та 
гуманістична психологія, яку можна визначити як сучасну альтернативу 
класичному психоаналізу і позитивістському біхеовіризму.   

Поняття соціального характеру в роботах Е. Фромма набуває не так 
психологічного, як філософсько-антропологічного і соціально-філософського 
смислу. Розглядаючи соціальний характер  в контексті різних культурно-

історичних епох, Е. Фромм констатує, що особистість формується під впливом 
соціокультурних факторів (насамперед, економіки і класової структури 
суспільства), які визначають ідейний зміст кожної історичної доби. Саме тому 
під поняттям соціального характеру вчений розуміє особистість. 

Соціальний характер визначає спрямованість індивідуальної самореалізації 
людини. Е. Фромм пропонує власну білатеральну модель непродуктивної і 
продуктивної спрямованості самореалізації особистості. Непродуктивна 
спрямованість або стратегія, не дозволяє досягнути  людині позитивної свободи 
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і повної самореалізації. До непродуктивних стратегій самореалізації 
особистості за визначенням Е. Фромма, належать рецептивна, 
експлуататорська, накопичувальна та ринкова. Рецептивна орієнтація 
особистості характеризується пасивністю, покірністю та лояльністю. 
Експлуататорська егоцентричністю, марнославством та імпульсивністю. 
Накопичувальна – відсутністю творчості і пунктуальністю. Ринкова орієнтація 
особистості характеризується відсутністю сталих принципів, опортунізмом і 
конформізмом. До продуктивних орієнтацій особистості Е. Фромм зараховує 
творчу працю, любов в соціокультурному розумінні і розсудливість. Ці 
орієнтації соціального характеру є результатом не біологічних інстинктів, а 
наслідком культурно-цивілізаційного типу суспільства. 

Логічно пов’язаною з поняттям соціального характеру та моделлю 
орієнтацій особистості в гуманістичному психоаналізі Е. Фромма є типологія 
людських або екзистенціональних потреб (соціальність, трансцендентність, 
прагнення до ідентичності, прагнення до усвідомлення власного призначення). 

В результаті аналізу вищеописаних ідей виявлено, що соціологізувавши і 
гуманізувавши біологізаторську психоаналітичну теорію особистості, Е. Фромм 
підкреслює провідну роль соціокультурних факторів у процесі формування 
особистості. Згідно з методологічною позицією Е. Фромма способи і напрямки 
самореалізації особистості залежать від вирішення антиномії вибору між 
свободою (продуктивною стратегією) і безпекою (непродуктивною стратегію). 
Відповідно до Е. Фромма, самореалізація особистості – це процес, в якому 
проявляється свобода вибору. Здійснюючи критичний аналіз поняття свободи, 
філософ концентрує увагу на розрізненні позитивної і негативної свободи, 
розглядає проблеми розвитку особистості в процесі реалізації цих двох типів 
свобод. У гуманістичному психоаналізі Е. Фромма категорія свободи 
аналізується в контексті певного типу соціального характеру. Е. Фромм 
з'ясовує, що процес розгортання позитивної свободи пов'язаний з формуванням 
гуманістичного типу особистості. Не кожна особистість здатна до вільної 
самореалізації. До істинної самореалізації спроможна тільки гуманістична 
особистість, в соціальному характері якої домінує продуктивна орієнтація. 
Вибір на користь втечі від свободи призводить до авторитаризму, руйнування 
особистості. Вирішення антиномії на користь позитивної свободи означає 
досягнення повної самореалізації особистості. 

Концептуальна новизна запропонованого Е. Фроммом поняття соціального 
характеру полягає у його міждисциплінарному змістовному наповненні, 
розглянутого в контексті філософсько-антропологічного, соціально-

філософського і психологічного підходів. Це дозволяє більш точно визначити 
методологічні основи концептуалізації ідеї самореалізації особистості, а тож 
суттєво уточнити категорійно-понятійний апарат.   

У четвертому розділі «Співвідношення антропологічних аспектів 
вчень Ф. Ніцше та Е. Фромма та місце ідеї самореалізації особистості в 
сучасному філософському дискурсі» розкривається взаємозв’язок 
філософсько-антропологічних підходів Ф. Ніцше і Е. Фромма в 
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концептуалізації ідеї самореалізації особистості та визначається місце і роль 
ідеї самореалізації особистості в філософському дискурсі. 

У цьому розділі стверджується, що філософсько-антропологічні підходи 
Ф. Ніцше і Е. Фромма є двома різними підходами до розв’язання проблеми 
особистості та її самореалізації. З одного боку, концептуалізація ідеї 
самореалізації особистості Ф. Ніцше ґрунтується на філософії життя, яка 
сформувалася в другій половині ХIХ ст. і стала альтернативою класичному 
раціоналізму. Ф. Ніцше спробував пояснити особистість виходячи з внутрішньо 
психічних особливостей існування і ціннісних орієнтацій індивіда. Провідними 
категоріями його антропологічного підходу були вітальність і воля до влади, 
основними методологічними принципами – гуманізм, індивідуалізм, 
волюнтаризм та ірраціоналізм. Самореалізація особистості – це процес 
нескінченного вольового становлення (концепція надлюдини), який має 
ірраціональну спрямованість. Суспільство створюється особистостями, які 
підкоряють собі соціальну масу, таким чином, соціум – це результат діяльності 
обраної особистості, наділеної волею до влади і здатної до переоцінки 
цінностей. У Ф. Ніцше особистість є абсолютною цінністю, первинною та 
унікальною, а суспільство є вторинним. Особистість не може бути зведена до 
суспільної  детермінованості, навпаки, суспільство розвивається через 
діяльність конкретних особистостей.  

З іншого боку, в гуманістичному психоаналізі Е. Фромма ідея 
самореалізації особистості набуває не індивідуалістично-волюнтаристського, а 
соціокультурного змісту. Гуманістичний психоаналіз водить в науковий 
дискурс поняття соціального характеру, підкреслюючи тим самим пріоритетну 
роль соціального у формуванні особистості. Соціальними за своїм змістом є 
основні категорії гуманістичного психоаналізу любов до життя в розумінні 
суспільної солідарності та праця. Проте обидва ці підходи подібні в одному – 

ідеї самореалізації особистості. У філософсько-антропологічних дискурсах 
Ф. Ніцше і Е. Фромма специфіку розуміння людини визначає проблематика 
самореалізації особистості в контекстах соціальних відносин, діяльності і 
спілкування. Відзначається, що Е. Фромм на відміну від Ф. Ніцше робить 
акцент на соціальному характері самореалізації особистості. Ф. Ніцше і 
Е. Фромм кожен по-своєму досліджували феномен особистості, але разом вони 
зробили значний внесок у вирішення цієї філософсько-антропологічної 
проблеми.  

Вже на наприкінці XIX ст. спроби концептуалізації ідеї особистості і її 
самореалізації стали смисловим центром філософської рефлексії, з чим було 
пов'язано кардинальне зміщення напрямку філософських досліджень – 

антропологічний поворот у філософії.  
Для XX ст. була характерна змістовна диференціація концептуальних 

підходів до розуміння особистості і проблеми її самореалізації в суспільстві. 
Перетинаючись один з одним в критиці і взаємному впливі, вони в сукупності 
сформували сучасну теоретичну систему поглядів на особистість, шляхи і 
способи особистісної самореалізації. Формування поняття особистості і моделі 
її самореалізації у всіх теоретичних концепціях XX ст. зазнало на собі суттєвий 
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ідейний вплив філософії життя Ф. Ніцше і гуманітарного психоаналізу 
Е. Фромма. Однак, якщо у ніцшеанстві і неофрейдизмі акцент робився на 
детермінованості (індивідуально-психологічними або соціокультурними 
чинниками) процесу самореалізації особистості, то в сучасних теоретико-

методологічних напрямах (символічний інтеракціонізм, розуміюча і 
феноменологічна соціологія, екзистенціональна версія гуманістичної 
психології), розроблений інтегральний підхід в якому визнається 
рівнозначність і рівноцінність всіх проявів самореалізації особистості.  

Зміст і смислова акцентуація сучасного філософського дискурсу 
відображають еволюційну динаміку ідеї самореалізації особистості, пов'язану 
насамперед із змінами самого концептуального апарату, що виразилися в тому, 
що фундаментальне місце в сучасному філософському дискурсі зайняли 
синтетичні поняття в яких ключові моменти внутрішнього життя особистості 
пов’язані з соціальною реальністю, екзистенційний досвід особистості включає 
інтерсуб’єктивний аспект.  

Синтетичний підхід, який ґрунтується на взаємодоповненні  
індивідуального і соціального в дослідженні особистості і її самореалізації став 
одним з основних сучасних напрямків соціогуманітарного знання. 

Сучасні напрямки в концептуалізації ідеї самореалізації особистості не 
тільки поставили під сумнів можливість розуміння особистісної тематики і 
проблематики самореалізації в  межах суто соціальної теорії або психологічних 
концепцій, але, будучи принципово орієнтованими на синтетичний аналіз, 
уникають екстремальної крайнощі диспозиції індивідуальне-соціальне, як 
методологічного конструкту, пояснювальні можливості якого є на сьогоднішній 
день вичерпаними. 
 

У висновках узагальнюються та систематизуються результати історико-

філософського аналізу концептуалізації ідеї самореалізації особистості у 
філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма. Висновки сформульовані згідно 
з поставленими в дисертації метою і дослідницькими завданнями. 

1. При всій відмінності філософських підходів Ф. Ніцше і Е. Фромма 

до теоретичного осмислення ідеї самореалізації особистості, обидва підходи 
розглядають цю ідею через призму філософської антропології, оскільки 
концептуалізувати зміст поняття особистості можливо тільки через осягнення 
людської природи. В історії філософії людська природа визначалася, 
переважно, на підставі змістовних ознак, які відрізняли її від тваринного світу. 
Ф. Ніцше та Е. Фромм спробували її визначити екзистенціонально-

гуманістично, тобто через визнання за людиною свободи в розбудові власного 
життя і здатності до цього. Ф. Ніцше став предтечою екзистенціалістської 
традиції, а Е. Фромм сприяв становленню екзистенціалізму у ХХ ст. 
розробивши типологію екзистенціональних потреб особистості.  

Виокремлення проблеми самореалізації особистості в самостійний предмет 
сучасних наукових досліджень пов’язано в значній мірі саме з філософсько-

антропологічними підходами Ф. Ніцше і Е. Фромма. У філософських роботах 
Ф. Ніцше і Е. Фромма застосування екзистенціонально-гуманістичного аналізу 
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дозволило виявити базові риси особистості (здатність до свободи вибору, 
ізольованість і взаємопов'язаність з іншими людьми, пошуку сенсу життя, 
унікальність та автономію, вольове начало як джерело змін у власному 
існуванні), які визначають і спрямовують процес особистісної самореалізації. 

В сучасній філософській і культурній антропології поняття самореалізації 
особистості розглядається як значимий методологічний засіб при дослідженні 
сучасних проблем культури.  

Евристичний потенціал поняття самореалізації особистості особливо 
наочно виявляється при аналізі культури в цілому, в дослідженні сучасних 
надзвичайно динамічних культурно-цивілізаційних змін, в розумінні 
співвідношення між культурою і особистістю. 

2. Дослідження концептуалізації ідеї самореалізації особистості в 
філософських працях Ф. Ніцше і Е. Фромма здійснено в формі реконструкції її 
як цілісної теоретико-методологічної системи. В дисертаційному дослідженні 
не ставилася мета відтворення конкретно-індивідуальних рис особистості та її 
самореалізації як емпіричного феномену, а насамперед, уточнення і 
систематизація типологічних і системоутворюючих ознак особистості та її 
самореалізації як теоретичної ідеї. 

Доведено, що визначальним в дослідженні особистісної проблематики є 
співвідношення індивідуального і соціокультурного. Способи вирішення цього 
співвідношення були покладені у фундамент конституювання диспозицій 
всередині філософсько-антропологічного дискурсу. Таким чином, в дискурсах 

філософської антропології і соціальної філософії специфіку підходу до 
розуміння особистості ідейно спрямовувала проблематика особистісної 
самореалізації, або в контексті соціальних відносин (індивідуальне є проявом 
соціального), або навпаки в контексті особливого, специфічного та 
автономного (соціальне є проявом індивідуального). В поняття особистості в 
кожному з цих дискурсів вкладає суттєво різний зміст.  

Констатується, що для індивідуалістично орієнтованої версії 
концептуалізації ідеї самореалізації особистості Ф. Ніцше особливе велике 
значення має виділення й аналіз внутрішньо психологічних комплексів, які 
мотивують та спонукають зміни як в самому індивіді, так і у формах його 
предметної та соціальної активності. Самореалізація особистості спирається на 
глибинні індивідуальні мотиви (волю до влади). Воля до влади і передвизначає 
способи самореалізації індивіда. Соціокультурно орієнтовну версію 

концептуалізації ідеї самореалізації особистості Е. Фромма ця проблематика 
цікавить в тій мірі, в якій вона допомагає аналізувати процеси самореалізації 
особистості в різних соціокультурних умовах. Особистість формується в 
процесі соціалізації людини на основі розвитку її здібностей і виконання 
суспільно корисних функцій (любові і праці). Кінцева мета самореалізації 
особистості сформувати її екзистенційні потреби і продуктивні орієнтації. 

Розгляд цих двох методологічних підходів дозволяє сформувати цілісне і 
більш масштабне концептуальне бачення ідеї самореалізації особистості, 
типологізувати її на підставі більш широкої системи критеріїв і ознак, пояснити 
становлення особистості і специфіку її самореалізації з точки зору соціальних 
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та індивідуальних факторів, перевести дослідження з русла дескриптивного 
опису в русло наукового пояснення. Синтезувати категорійно-понятійні засоби 
аналізу особистісної проблематики, тим самим розширити концептуальні рамки 
розуміння ідеї самореалізації особистості. 

3. З`ясовано, що ідея самореалізації особистості Ф Ніцше, знаходить 
своє повне відображення в його концепції надлюдини. Вона виступила 
філософським пошуком нетрадиційних форм концептуалізації феномена 
особистості, зверненням не до панівних на той час форм раціональності, а до 
аналізу людини в контексті її вітальності. Пошук нових форм і способів 
концептуалізації Ф. Ніцше був тісно пов'язаний з необхідністю осягнення 
початкового внутрішнього досвіду сприйняття реальності людиною, а також з 
розумінням недостатності раціонального дискурсу для осягнення цього явища 
без залучення таких категорій, як життя, воля до влади, ірраціональне. 

Впровадження цих категорій в науковий обіг означало визнання значимості 
індивідуального Я в процесі особистісної самореалізації. Саме в 

метафоричному образі надлюдини знаходить свою повну самореалізацію 

особистість. Поняття волі до влади у Ф. Ніцше – це внутрішній зміст, сутність 
особистості. Таким чином, для Ф. Ніцше, категорія волі до влади представляє 
змістовний фундамент і дієву передумову особистості і її самореалізації. Саме 
таке індивідуально-вольве, віталістичне розуміння особистості пронизує весь 
ідейний зміст концепції надлюдини Ф. Ніцше, причому головний акцент 
припадає на поняття волі до влади. Скерована волею до влади, людина не 
тільки протистоїть самій собі і робить себе предметом усвідомлення, але також 
переоцінює власні цінності, стає над самою собою, самореалізація особистості 
постає як безперервна боротьба проти завершеності і застиглості. Особистість 
завжди є «над-людина», «більше ніж людина». 

В цілому концепція надлюдини Ф. Ніцше містить глибокий ідейно-

гуманітарний зміст. Якби не змінювався контекст і теоретичні передумови 
осмислення і розробки ідеї самореалізації особистості, саме воно дозволяє 
подолати абсолютизацію раціоналістичного підходу, відійти від суб’єктно-

об’єктної дихотомії в дослідженні людини. Впровадження в філософсько-

науковий дискурс нових понять і засобів концептуалізації (надлюдина, воля до 
влади), а також методологічних принципів  (віталізм, волюнтаризм) можна 
визнати, як значний евристичний внесок Ф. Ніцше в розвиток філософського 
знання про особистість. 

4. На відміну від Ф. Ніцше, який спробував зрозуміти особистість та її 
самореалізацію через індивідуальне та психологічно-вольове, Е. Фромм 
пов’язує особистість з соціальною реальністю, аналізує, як унікальна 
особистісна структура вписується в конкретний тип суспільства, 
соціоекономічна система якого здійснює визначальний вплив на індивіда, 
перетворює його потреби і створює соціальні характери. Поняття соціального 
характеру є центральним в філософсько-антропологічному вченні Е. Фромма 
при дослідженні особистісної проблематики. Е. Фромм наголошував, що 
поняття соціального характеру не можна пояснити психологічно, оскільки на 
його формування в значній мірі впливають соціоекономічні чинники. Спільні 
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соціально-економічні умови існування формують у членів суспільства систему 
переконань, настанов і поглядів, які не можна пояснити специфічними 
особливостями індивідуального розвитку. В цілому соціальний характер 
раціоналізує поведінку людини. Сутність соціального характеру виявляється в 
орієнтації, яка визначає відносини людина-світ. Е. Фромм виокремлює два типи 
орієнтацій: непродуктивний (в межах якого розрізняються рецептивна, 
експлуататорська, нагромаджувальна і ринкова орієнтації) і продуктивний 
(любов в розумінні агапе і творча праця). Соціальний характер може сполучати 
в собі декілька орієнтацій, одна з яких є панівною. Справжня самореалізація 
особистості, згідно Е. Фромму, можлива, коли продуктивний тип  орієнтацій 
починає домінувати над непродуктивним типом. В разі панування 
непродуктивного типу орієнтацій виникає соціально-психологічний феномен 
втечі від свободи. Е. Фромм використовує поняття соціального характеру, як 
історично мінливу категорію, в якості основного фактору його змін розуміє 

суспільно-економічні умови.  
В результаті аналізу особливостей концептуалізації ідеї самореалізації 

Е. Фромма виявлено, що особистість розглядається ним як така, що постійно 
перебуває в стані екзистенційної суперечності, в цій суперечності проявляється 
людське. Особистість постійно постає перед вибором мати або бути. Е. Фромм 
в своїх філософсько-антропологічних міркуваннях звертається до типів 
особистості в контексті конкретних культурно-історичних епох від 
Середньовіччя до індустріальної доби, тим самим, намагається виявити 

змістовне осереддя особистості і культурно-ціннісні особистісні орієнтації на 
різних стадіях культурної історії людства.  

Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма можна розглядати як альтернативу 
біологізму класичного психоаналізу та позитивізму біхевіоризму. Сутнісний 

зміст його ідеї самореалізації особистості визначається поняттями соціального 
характеру, свободи, любові і праці, а також принципом соціальної 
обумовленості особистісного, зокрема, провідної ролі соціальних і економічних 
факторів у формуванні типу особистості (соціального характеру). 

5. На основі здійсненого автором порівняльного аналізу способів та 
принципів концептуалізації ідеї самореалізації особистості у філософських 
роботах Ф. Ніцше і Е. Фромма стверджується, що підходи цих двох філософів 
принципово відмінні один від одного, їхні концепції особистісної 
самореалізації взаємопокладають одна одну і в той же час взаємовиключають, 
вони втілюють собою взаємодоповнення і антиномічність індивідуального і 
соціального, діалектику єдності і множинності феномена особистості як 
складного цілого. Проте така дихотомічність в концептуалізації ідеї 
самореалізації особистості є необхідним компонентом історико-філософської 
рефлексії і філософсько-антропологічного дискурсу як такого. Нарешті, завдяки 
такий антиномічності у філософсько-антропологічному дискурсі виникли різні 
напрямки: індивідуалістичний, соціокультурний і синтетичний. Виявлено, що 
для філософсько-антропологічних праць Ф. Ніцше і Е. Фромма характерна 
тематична спільність, тобто їхні антропологічні теорії мають одну наскрізну 
спільну тему – ідею самореалізації особистості. Саме ця тема задає ідейний 
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орієнтир їхніх підходів, навколо якого вибудовується вся архітектоніка 
філососфсько-антропологічних дискурсів Ф. Ніцше і Е. Фромма. 

6. На основі узагальнення і систематизації підходів Ф. Ніцше та 

Е. Фромма запропоновано робоче визначення особистості та її самореалізації, 
як білатеральної структури, елементами якої є соціально визначені якості, 
соціальні ролі, специфічні психологічні здібності, які відрізняють одну 
особистість від іншої. Самореалізація особистості визначається її психологічно-

вольовим і культурно-ціннісним потенціалом, соціоекономічними умовами 
життя, тісно пов’язана з свободою вибору і самоідентифікацією. В цьому 
визначені враховується як зовнішній соціальний аспект, так і внутрішній 
психологічно-індивідуальний аспект. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Гречкосій Р. М. Концепт самореалізації особистості в філософських 
вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 
спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київ, 2017.  

У дисертаційному дослідженні представлені результати історико-

філософського аналізу теоретико-методологічних підходів до концептуалізації 
ідеї самореалізації особистості Ф. Ніцше і Е. Фромма. Здійснено експлікацію 
основного змісту поняття самореалізації особистості у філософсько-

антропологічних роботах Ф. Ніцше та Е. Фромма. На підставі критичного 
аналізу методологічних принципів ніцшеанської концепції надлюдини (волі до 
влади, елітаризму та подвійної індивідуалізації), обґрунтовано положення про 
необхідність теоретичної реконструкції її теоретико-методологічних засад, та 
застосування як одного з базових елементів в сучасних теоріях особистості. 

Показано, що на відміну від Ф. Ніцше, який спробував зрозуміти 
особистість та її самореалізацію через індивідуальне та психологічно-вольове, 
Е. Фромм пов’язує особистість з соціальною реальністю, аналізує, як унікальна 
особистісна структура вписується в конкретний тип суспільства, 
соціоекономічна система якого здійснює визначальний вплив на індивіда, 
перетворює його потреби і створює соціальні характери. 

Розгляд цих двох методологічних підходів дозволяє сформувати цілісне і 
більш масштабне концептуальне бачення ідеї самореалізації особистості, 
типологізувати її на підставі більш широкої системи критеріїв і ознак, пояснити 
становлення особистості і специфіку її самореалізації з точки зору соціальних 
та індивідуальних факторів, перевести дослідження з русла дескриптивного 
опису в русло наукового пояснення. Синтезувати категорійно-понятійні засоби 
аналізу особистісної проблематики, тим самим розширити концептуальні рамки 
розуміння ідеї самореалізації особистості. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Гречкосей Р. Н. Концепт самореализации личности в философских 
учениях Ф. Ницше и Э. Фромма. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук за 
специальностью 09.00.05 – история философии. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 
Украины – Киев, 2017.  

В диссертационном исследовании представлены результаты историко-

философского анализа теоретико-методологических подходов к 
концептуализации идеи самореализации личности Ф. Ницше и Э. Фромма.  

Обосновано, что при всем различии философских подходов Ф. Ницше и 
Э. Фромма к теоретическому осмыслению идеи самореализации личности, оба 
эти подхода рассматривают эту идею через призму философской антропологии, 
поскольку концептуализировать содержание понятия личности возможно 
только через постижение человеческой природы. Выделение проблемы 
самореализации личности в самостоятельный предмет современных научных 
исследований связано в значительной степени именно с философско-

антропологическими подходами Ф. Ницше и Э. Фромма.  
Доказано, что определяющим в исследовании Ф. Ницше и Э. Фромма 

личностной проблематики является соотношение индивидуального и 
социокультурного. Способы решения этого соотношения были положены в 
основание конституирования диспозиций внутри философско-

антропологического дискурса. Таким образом, в дискурсах философской 
антропологии и социальной философии специфику подхода к пониманию 
личности идейно направляла проблематика личностной самореализации, или в 
контексте социальных отношений (индивидуальное является проявлением 
социального), или наоборот в контексте особого, специфического и 
автономного (социальное является проявлением индивидуального). В понятие 
личности в каждом из этих дискурсов вкладывает существенно разный смысл. 

Констатируется, что для индивидуалистически ориентированной версии 
концептуализации идеи самореализации личности Ф. Ницше особо большое 
значение имеет выделение и анализ внутренних психологических комплексов, 
мотивирующих и побуждающих изменения как в самом индивиде, так и в 
формах его предметной и социальной активности. Самореализация личности 
опирается на глубинные индивидуальные мотивы (волю к власти). Воля к 
власти и предопределяет способы самореализации индивида. Социокультурно 
ориентировочную версию концептуализации идеи самореализации личности 
Э. Фромма эта проблематика интересует в той мере, в какой она помогает 
анализировать процессы самореализации личности в различных 
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социокультурных условиях. Личность формируется в процессе социализации 
человека на основе развития его способностей и выполнения общественно 
полезных функций (любви и труда). Конечная цель самореализации личности 
сформировать ее экзистенциональные потребности и производительные 
ориентации. 

Установлено, что идея самореализации личности Ф Ницше, находит свое 
полное отражение в его концепции сверхчеловека. Она выступила 
философским поиском нетрадиционных форм концептуализации феномена 
личности, обращением не к господствующим в то время форм рациональности, 
а к анализу человека в контексте его витальности. 

Показано, что в отличие от Ф. Ницше, который попытался понять личность 
и ее самореализации через индивидуальное и психологически-волевое, 
Э. Фромм связывает личность с социальной реальностью, анализирует, как 
уникальная личностная структура вписывается в конкретный тип общества, 
социоэкономическая система которого осуществляет определяющее влияние на 
индивида, превращает его потребности и создает социальные характеры. 
Понятие социального характера является центального в философско-

антропологическом учении Фромма при исследовании личностной 
проблематики. 

На основе проведенного автором сравнительного анализа способов и 
принципов концептуализации идеи самореализации личности в философских 
работах Ф. Ницше и Э. Фромма утверждается, что подходы двух философов 
принципиально отличные друг от друга, их концепции личностной 
самореализации взаимополагають друг друга и в то же время 
взаимоисключают, они воплощают собой взаимодополнение и антиномичность 
индивидуального и социального, диалектику единства и множественности 
феномена личности как сложного целого. 

Ключевые слова: Ф. Ницше, Э. Фромм, самореализация, личность, 
сверхчеловек, социальный характер, гуманистический психоанализ, философия 
жизни, социальное, индивидуальное, витализм, гуманизм, воля к власти, 
экзистенциональные потребности. 

 

ANNOTATION 

 

Grechkosey R. The contept of self-realization personality in the 

philosophical doctrines of F. Nietzsche and E. Fromm. – Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of philosophical sciences in specialty 

09.00.05 – нistory of рhilosophy. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of education and science of Ukraine. - Kyiv, 2017. 

In the thesis presents the results of historical and philosophical analysis of the 

theoretical and methodological approaches to the conceptualization of the idea of 

self-realization F. Nietzsche and E. Fromma. Done explication of the basic meaning 

of self-realization in philosophical and anthropological works of Friedrich Nietzsche 

and Erich Fromm. Based on a critical analysis of methodological principles 

Nietzschean concept of the overman (will to power, elitism and double 
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individualization) grounded position on the need for theoretical reconstruction of  its 

theoretical and methodological frameworks and application as one of the basic 

elements in modern theories of personality. It is shown that unlike F. Nietzsche, who 

tried to understand the personality and its self-realization through individual and 

psycho-volitional, E. Fromm connects personality with social reality, analyzes how 

personal the unique structure fits into a particular type of society, the socio-economic 

system which has a decisive influence on the individual needs and creates social 

characters. 

Consideration of these two methodological approaches allows to form a holistic 

and broader conceptual vision of the idea of self-realization, to develop its typology 

on the basis of a wider system of criteria and characteristics, explain the formation of 

personality and specificity of its fulfillment in terms of social and individual factors 

translate research on watercourse descriptive exposition in the mainstream scientific 

explanation. Synthesize of categories conceptual analysis tools the personal issues, 

thereby expand the conceptual framework of understanding the idea of self-

realization. 

Keywords: F. Nietzsche, E. Fromm, self-realization, personality, overman, 

social character, humanistic psychoanalysis, philosophy of life, societal, individual, 

vitalism, humanism, will to power, existential needs. 


