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ВСТУП 

 

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 
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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, 

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-
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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 
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контекстів, в межах яких здійснювалось формування їхніх ідей); метод 

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 
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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 

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 
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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 178 сторінок. Список використаної літератури 

складається з 234 найменувань на 22 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІДЕЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФСЬКИХ 

ВЧЕННЯХ Ф. НІЦШЕ ТА Е. ФРОММА 

 

В рамках даного розділу буде здійснена спроба проаналізувати основні 

результати сучасних історико-філософських і філософсько-антропологічних 

досліджень ідеї самореалізації особистості у філософських вченнях Ф. Ніцше та 

Е. Фромма. Зазначений аналіз не можливо здійснити без розкриття базових 

методологічних принципів та понять філософії особистості Ф. Ніцше і 

Е. Фромма. Важливими базовими категоріями антропологічних вчень 

досліджуваних мислителів є «особистість», «характер» «самореалізація», 

«творчість», «людина», «нова людина», «надлюдина» та ін.. 

Сучасні філософські дослідження людини беруть свій початок у ХІХ 

столітті. Одним із засновників філософської антропології можливо вважати 

І.Канта, який своєю працею «Антропологія з прагматичної точки зору» (1798) 

переносить існуючий до того антропологічний дискурс на новий теоретичний 

рівень, підкріплюючи його новою, на той час, методологією. В ХІХ столітті, як 

відомо, філософський дискурс значно ускладнюється, з’являється велика 

кількість прогресивних філософських ідей, які, стикаючись, утворюють 

напружене поле дискусії. До того ж саме в ХІХ столітті відбувається 

«зіткнення» двох визначних парадигм філософування: класичної та 

некласичної.  

Філософсько-антропологічний дискурс того часу також відображає в собі 

всі зазначені вище особливості загально філософського дискурсу ХІХ століття: 

«класичні», (сутнісні, есенційні) філософські уявлення про людину стикаються 

з «некласичними» (ірраціональними, екзистенційними) спробами осмислити 

феномен людини. Кантове уявлення про всезагальну сутність людськості – 

розум, Гегелеве уявлення про абсолютну духовну розумну сутність світу та 

людини скеровували антропологічні пошуки в сферу загального. Натомість 

перші спроби поглянути на людину під іншим кутом, здійснені Сереном 

К’єркегором, Артуром Шопенгауером, Фрідріхом Ніцше скеровують 
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антропологію в царину індивідуальності, особистого самопізнання. Саме в 

момент появи на історико-філософській «арені» некласичних, орієнтованих на 

індивідуалізацію, спроб визначення людської природи та окреслення якостей 

людського існування, вперше постає проблема самореалізації особистості. 

Даній проблемі присвятили багато уваги класики філософії життя 

(А. Шопенгауер та Ф. Ніцше. В. Дільтей), окремі представники шкіл 

неокантіанства (Е. Кассірер, В. Віндельбанд, Г. Ріккерт та ін..), представники 

поступово сформованих течій школи філософської антропології М. Шелер, 

Г. Плеснер, які у своїх філософських розмислах перетнули межу ХХ століття. 

В ХХ столітті антропологічна філософія розвивається в рамках декількох 

ґрунтовних філософських напрямків, які поступово формують ґрунтовні 

парадигми філософії людини: філософська антропологія та філософія 

існування (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Гайдеггер та ін.. Їх специфікою, на думку 

сучасної української дослідниці Г.О. Нестеренко «є розуміння відношення 

людського буття до трансценденції». [Нестеренко Г. О. Особистість у 

нелінійному суспільстві] Визначною особливістю філософської антропології є 

визначення особливостей буття людини через протиставлення людина - 

тварина. Людина на думку дослідниці, «є трансценденцією вже тому, що 

вийшла за межі тваринного світу, тобто реалізувала себе як людина.» [Там 

само, с. ] На думку екзистенційних філософів ХХ ст., специфіка людського 

існування полягає в «виході за межі» наявного буття, за межі буденності. 

Атеїстичні версії екзистенціалізму синонімізують «екзистенцію» і 

«трансценденцію», а релігійні розмежовують на людську та «божественну» 

царини. 

Окрему віху в розвитку філософсько-антропологічних студій ХХ ст.. 

складають вчення таких видатних мислителів як К. Маркс, З. Фройд та 

Е. Фромм, якому вдалося поєднати в своїй теоретично-потужній системі 

поглядів продуктивні ідеї двох своїх видатних попередників.  

К. Маркс своє антропологічне вчення будував виходячи із відкритих ним 

історичних та економічних закономірностей життя та розвитку людського 



11 

 

суспільства. Хоча Марксова антропологія загалом підкорювала людину законам 

суспільства, встановлюючи чіткі лінії суспільної детермінації розвитку 

індивіда, тим не менш, поступово стає зрозумілим, що антропологічний ідеал 

К. Маркса – це людина всебічно і гармонійно розвинена, це індивід який діє 

творчо і утверджує себе у всіх формах людської активності: фізичній та 

інтелектуальній діяльності, участі у суспільному і культурному житті. 

З. Фройд створює психоаналітичну антропологію, яка намагається 

прослідкувати та дослідити визначальну роль несвідомого у детермінації всіх 

тих особливостей та якостей, які ми традиційно пов’язуємо із людською 

сутністю. В інтерпретації людської природи З. Фройдом простежується значна 

схильність до психологічного натуралізму, але в обраній царині йому цілком 

вдалося досягти ґрунтовних результатів. Схожість філософських поглядів 

К. Маркса і З. Фройда полягає в тому, що К. Маркс, як і З. Фройд, вважли, що 

свідомість людини значною мірою є «хибною». Людина вірить, що її думки їй 

належать, що вони – продукт її мисленнєвої діяльності, тоді як у дійсності вони 

визначаються об'єктивними факторами, що діють за її спиною. 

Вихідним пунктом антропологічного філософування Е. Фромма постає 

індивід в певній ситуації – історичній, соціальній, психологічній, 

екзистенційній тощо. Відкидаючи або виправляючи спроби розкриття таємниці 

людини, здійснені Л. Фойєрбахом, К. Марксом, З. Фройдом, філософ розробив 

цілісне вчення про людину яка відчуває, страждає і є мислячою істотою. 

Людина, її сутність, соціальна обумовленість – суть основоположні принципи 

світорозуміння Е. Фромма. Спадщина Е. Фромма містить багато оригінальних 

ідей, що істотно вплинули на антропологічний дискурс XX століття: про 

людину як чи не найексцентричніше створіння універсуму, про історичну 

обумовленість пристрастей і переживань людини, про соціальний характер як 

відображення синтезу біологічних і культурних факторів, про неминучість 

універсального, всепланетного гуманізму.  

Е. Фромм обґрунтував можливості різнобічного вдосконалення людини 

як живої, мислячої та здатної відчувати істоти. 
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На перший погляд видається достатньо проблематичним віднайти «точки 

дотику» таких різних за своєю суттю філософських систем як системи 

Е. Фромма та Ф. Ніцше. На думку автора це можна здійснити саме в царині їх 

філософсько-антропологічних вчень, оскільки саме у поглядах на людину 

простежується спільна інтенція цих двох видатних філософів – інтенція до 

формування у індивіда продуктивного прагнення до самореалізації. Звичайно 

погляди на суть, зміст та характер самореалізації у Е. Фромма та Ф. Ніцше 

різні, але намітити шляхи продуктивного взаємодоповнення та використання 

здобутків антропологічних вчень даних філософів цілковито можливо. 

Можемо погодитися з розповсюдженою думкою про те, що більшість 

досліджень філософії Ф. Ніцше вибудовано так: розглядаються власне 

ніцшеанські ідеї, а саме, ідея «Надлюдини», «волі до влади», «вічного 

повернення», «великої політики», «перспективізму» і, в міру необхідності, 

проводиться аналіз критичної позиції Ф. Ніцше. Подібним чином структуровані 

фундаментальні праці дослідників Б. Маркова [103; 104], О. Перцева [60], Р. 

Соломона [231; 232; 233], М. Гайдеггера [196; 197; 198], Е.В.Де Роберті [49], 

Р.Дж. Холлінгдейла [200], Ф. Юнгера [215], К. Ясперса [218].  

Той же принцип побудови зустрічається і в дослідженнях, присвячених 

якомусь одному аспекту творчості Ф.Ніцше: критику метафізики Ф.Ніцше 

можна побачити в роботах А. Геворкяна [25], аналіз етики Ф. Ніцше С. Франка 

[172; 173] та ін. Деякі автори, виділяють окремі глави в своїх роботах, які 

безпосередньо присвячені критиці окремих проблем філософії Ф. Ніцше. А 

саме: Ж. Дельоз [50] досліджує критичне ставлення Ф. Ніцше до проблем 

науки, філософії волі; К. Левіт [87] розглядає критику християнської моралі та 

культури, системи освіти Ф.Ніцше; Ж. Гран’є [27] аналізує питання критики 

мислення Ф.Ніцше.  

Дослідники практично не визнають критичну позицію Ф. Ніцше саме як 

критицизм. Так, у дослідженні А. Данто [48] критицизм Ф. Ніцше розглядається 

в якості Пролегомен до власне філософії, як її інструмент; критицизм і нігілізм 

представлені як початок творення, творчості, законодавства істинного 
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філософа. У статтях А. Лаврової [83; 84; 85] висвітлені мовні аспекти 

ніцшеанського «радикального критицизму». Критицизм Ф. Ніцше 

представлений в монографії К. Левіта [87], в контексті революційного зламу в 

мисленні ХІХ ст. за допомогою порівняльного аналізу критицизму 

представників класичної німецької філософії від І.Канта до Ф. Ніцше. Як 

критику Ф.Ніцше моралі буржуазного суспільства, розглядає його творчість Т. 

Манн [102]. Порівняння критицизму Ф. Ніцше з класичним і 

постмодерністським варіантами критицизму зробив Е. Елізбарашвілі [213]. 

Культурний критицизм Ф. Ніцше як крайню форму сцієнтистського догматизму 

аналізує В. Візгін [19; 20].  

Дослідження теоретико-методологічних підстав критичної позиції Ф. 

Ніцше виходить з того, що в якості відправної точки аналізу покладається 

критицизм і нігілізм як філософські принципи Ф. Ніцше, а також їх 

методологічні та світоглядні характеристики. Як наголошує Асоль Кампос: «Ф. 

Ніцше, одним з перших виступив з послідовною критикою духовних реалій 

буржуазного суспільства, розкрив глибоку антиномічність ціннісних установок 

суспільства нової формації і, в цьому зв’язку, нігілістичний критицизм 

ніцшеанської філософії сьогодні як ніколи актуальний. Людство, яке опинилося 

не в ситуації вибору, а в ситуації повної ціннісної дезорієнтації, відчуває 

нагальну потребу переоцінки всіх цінностей, досвід якої може дати саме Ф. 

Ніцше» [63, с. 3]. 

Як зазначає Мартін Хопенхайм в статті «Нова людина в тропіках: 

ніцшеанські коріння концепції багаторасової тотожності Ж. Фрейре», 

критикуючи волю до істини як прагнення шукати істину, а не створювати її, Ф. 

Ніцше окреслює альтернативний існуючому метафізичному стиль мислення. 

Такий стиль він називає «перспективізм як «інтерпретативна інтенсивність». 

Така інтенсивність, наголошує А. Кампос, визначає, що істина не єдина, вона не 

«закладена» в предметному світі. Філософи-метафізики «засновують» волю до 

істини як основну силу в сфері пізнання, при цьому приховують за ідеалом 

істини, який важно досягти, нездатність до творчості, віддаючи перевагу 
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«пригорщу» достовірності «цілому возу прекрасних можливостей». Так 

здійснюється відмова від інтерпретативного характеру пізнання. В результаті 

воля до істини заміщає творчість – пошуком, а істина, за Ф. Ніцше, повинна не 

відкриватися, а твориться [63, с. 8]. Саме цей процес, врешті решт, дає 

можливість розкрити сутнісні сили особистості в процесі її самореалізації аж до 

Надлюдини.  

Критицизм Ф. Ніцше, в першу чергу ставить питання про Надлюдину. Він 

розгортається як критика влади розуму, натхненної волею до істини. 

Поставивши питання про процес утвердження влади розуму, з необхідністю 

виникає питання про результат цього процесу. Тобто питання про ті цінності, 

що утвердилися в епоху культу розуму. Ф. Ніцше ставить діагноз епосі розуму, 

констатувавши кризу цінностей, і назвавши цю кризі – нігілізм. Така 

постановка питання про нігілізм існувала і до Ф. Ніцше, але він побачив 

нігілізм по-особливому, включивши це поняття у вчення про переоцінку 

цінностей: суспільство, яке нездатне зробити нові цінності, є декадентським 

[Там само, с. 9]. 

У філософії Ф. Ніцше, на думку А. Кампос, нігілізм представлений 

неоднозначно: як етап у становленні західної культури, як концепція 

переоцінки цінностей, яка базується на деструкції сущого, як «глибинна логіка 

всієї історії Європи», як протилежне «життю» культури Європи [Там само, с. 

10] . 

Частіше за все автори розглядають поняття «нігілізм» в філософії Ф. 

Ніцше в двох іпостасях – активний та пасивний. На їх думку, активний нігілізм 

Ф. Ніцше оцінює позитивно, як здатність говорити «ні» традиції, авторитету, 

спільноті, як протест проти слабкості духу. В той же час, нігілізм як песимізм, 

безсилля, хворобливість, істеричність, млявість та лінь духу, за Ф.Ніцше, є 

нігілізмом пасивним, який виражає «фізіологічний декаданс». Таким чином, 

споріднені нігілізму, на перший погляд, поняття «песимізм» і «декаданс», 

мають відношення тільки до одного типу нігілізму – пасивного. Саме цей вид 

нігілізму  й створює кризу цінностей, про яку весь час говорить Ф.Ніцше. 
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Подолати цю кризу – пасивний нігілізм – можна шляхом затвердження нових 

цінностей з урахуванням волі до влади як принципу всього існуючого. 

А. Камю аналізуючи методологічні аспекти нігілізму, наголошував, що 

він означає щось більше, ніж методичний сумнів. Нігілізм Ф.Ніцше є 

методичним запереченням [65]. Але, власне нігілізм самого Ф. Ніцше – є 

активним, який, трансцендентує нігілізм творчої сили (К. Ясперс) [218]. Досвід 

подібного ніцшеанського «філософствування молотом», за К.Ясперсом, дає 

сили для творчості, для створення нових, принципово інших цінностей, що є 

необхідною умовою розвитку людини до Надлюдини. 

Також проблема нігілізму в філософії Ф. Ніцше була в центрі уваги таких 

дослідників, як Т. Адорно [2], С. Аккорінті [219], Дж. Ваттімо [234], А. Данто 

[48], Ж. Дельоз [50], А. Камю [65], В. Кучевський [82], Б. Марков [103; 104], М. 

Мурзін [113], А. Папіашвілі [135], А. Тімошкін [162], С. Франк [172], М. 

Гайдеггер [196; 197; 198], В. Штегмайєр [210]. 

Більшість з них зазначюють, що в якості методу Ф. Ніцше використовує 

активний нігілізм, сутність якого полягає в подоланні кризи цінностей 

(пасивного нігілізму людини) шляхом діяльного заперечення вищих цінностей 

західної культури, в запереченні ідей, які заважають повноті життя. Критицизм 

Ф. Ніцше визначає мету його критичної діяльності – постановку питання про 

Надлюдину, а нігілізм на певному етапі її життя дає Надлюдині силу 

деконструювати владу розуму та цінності гуманізму. 

Наступними важливими проблемами, які стали предметом обговорення в 

історико-філософській думці – імморалізм та індивідуалізм в філософії Ф. 

Ніцше. Ніцшеанський імморалізм та індивідуалізм, на думку М. Лінченко, є 

провідними характеристиками філософії Ф. Ніцше [94, с. 90-92]. Інтерес 

Ф.Ніцше до ірраціоналізму був характерною рисою європейської філософії 

останніх десятиліть ХІХ ст. Саме в цей час долається тривала традиція 

західноєвропейського Просвітництва – раціоналізм, натомість формується 

антираціоналістична, антимеханістична, екзистенційна альтернативна 

програма, що стала одним із провідних світоглядних орієнтирів історії 
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філософії в подальшому. Як наголошує український філософ І.Бичко, 

представниками цього руху були: Ф. Шлегель, Ф. Харденберг (Новаліс), Р. 

Вагнер, А. Шопенгауер, С. К’єркегор та інші, проте саме творчій спадщині Ф. 

Ніцше судилося найпомітніше вкарбуватися у новий дух минулого століття 

[15]. М. Лаврова називає його «Перший декадент, поет-безумець, поет-пророк», 

який «своїм талантом сколихнув ірраціональні шари європейської культури, які 

так довго дрімали» [85, с. 211.]. На думку П. Христюка, філософія Ф. Ніцше 

руйнує всі авторитети, розвиває художницьку сміливість, збуджує думку й уяву 

багатьох інтелектуалів Європи кінця ХІХ – початку ХХ ст.ст. Вона стала 

«суворим Євангелієм сили, влади і могутності» [201, с.281].  

Сам філософ у травні 1887 р. зауважував, що його думки почнуть 

доходити до суспільства не раніше 1901 року, але він помилився: уже в той час 

з’являється п’єса шведа А. Стріндберга «Батько», яка була написана під 

впливом філософії Ф. Ніцше. Дехто знаходить аналогії між дендізмом О. 

Уайльда та імморалізмом Ф. Ніцше: «багато які із прибраних в афористичну 

форму парадоксів О. Уайльда могли б вийти з під пера Ф. Ніцше», вважав Т. 

Манн [102, с.388]. Відлуння ідей німецького філософа відчуваються у творчості 

Г. д’Аннунціо, К. Гамсуна, Г. Гауптмана, М. Горького, Г. Ібсена, С. 

Пшебишевського та ін. Власне, під впливом Ф. Ніцше «сформувалося духовне 

життя цілої епохи» [102, с.350]. 

В Україні показовою в цьому розумінні є творчість В. Винниченка, адже, 

починаючи з його драми «Щаблі життя» (1907 р.), роману «Чесність з собою» 

(1910 р.), на адресу автора постійно закидали щодо «імморалізму» та 

«індивідуалізму» його героїв. У цих характеристиках були на диво одностайні і 

старі українофіли (І. Нечуй-Левицький), і російські соціал-демократи (М. 

Горький), й українські демократи різних течій (С. Єфремов, С. Петлюра, М. 

Гехтер та ін.). Проте й багато інших творів не раз викликали полемічні 

збурення, змушуючи шукати витоків Винниченкового імморалізму й 

індивідуалізму. Першим паралель творчості В. Винниченка з ідеями Ф. Ніцше 
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започаткував П. Христюк в статті «В. Винниченко і Ф. Ніцше» у журналі 

«Українська хата» в 1913 рік [201].  

Але подальший розвиток подій в Україні, на думку М. Линченко, був 

малосприятливим для неупереджених наукових обговорень щодо впливу Ф. 

Ніцше на українську культуру, історія відсунула розгляд цієї проблеми до 

останніх років ХХ ст., коли починають з’являтися розвідки І. Бичка, О. 

Гриценка, В. Панченка, Г. Сиваченка та інших [94, с. 91]. 

На відміну від філософії Ф. Ніцше, яка була спрямована на подолання 

кризи сьогодення, творчість Е. Фромма була присвячена питанню життя 

майбутнього суспільства, його якості і перспектив. Автори, які вивчали 

спадщину Е. Фромма, наголошують, що для себе він визначив одну з 

найактуальніших проблем сучасності – відчуження людини. Саме відчуження 

він визначив як діагноз духовної хвороби сучасного суспільства, явище, що 

пронизувало західну культуру початку та середини ХХ ст.  

Е. Фромм поставив за мету проаналізувати поняття відчуження стосовно 

різних сфер людської життєдіяльності, а також встановити зв’язок між 

відчуженням і гуманістичним поняттям людської природи і душевного 

здоров’я, причини загострення даної проблеми в XX ст. На думку Е. Фромма, ці 

причини можуть стати початком тієї епохи, коли загострюється проблема 

дегуманізації людини і виникає небезпека нового, «дегуманізованого» 

суспільства.  

Багато мислителів XIX і XX ст.ст., серед яких і Ф. Ніцше, вже 

передбачали той стан, в якому знаходилася, на думку Е.Фромма, сучасна 

людина. Занепад, дегуманізація, явища масовості і стандартизації, в якому 

проявиться сучасне суспільство, пророкували мислителі самих різних 

філософських і політичних поглядів (Т. Манн, Т. Драйзер, А. Жид, Дж. Оруелл, 

X. Ортега-і-Гасет, Ж.-П. Сартр). Не можна сказати, що дана проблема не 

хвилювала і сучасників Е. Фромма. Подібна критика сучасного суспільства та 

ідентичний діагноз його духовної хвороби (тема «самотнього натовпу», 

«одновимірної людини») присутній в працях Л. Мемфорда, Д. Рісмена, Г. 
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Маркузе. Проблема відчуження в тій чи іншій мірі розкривалася 

представниками екзистенціалізму (Ж.-П. Сартр, М. Гайдеггер, К. Ясперс,), 

неофрейдизму (К. Хорні), Франкфуртської школи (Т. Адорно, Г. Маркузе), 

західні соціологи (Г. Зіммель, В. Зомбарт, Р. Мертон). В.Лейбін, зазначає, що 

даний феномен розкривається переважно у двох смислових категоріях: як 

суб’єкт-об’єктне відчуження (коли людина (суб’єкт) більш не є господарем 

предметного світу), або як відчуження від свободи, коли самореалізація 

заздалегідь встановлених масштабів стає недосяжною і неприйнятною для 

людини (виділено нами) [88, с. 56]; або трактується як «уречевлення» людини. 

Наступними сторонами творчості Е Фромма в контексті нашого 

дослідження, які привертають увагу дослідників є такі: реформація 

психоаналізу, соціальна теорія, критика індустріального суспільства, 

становлення «здорового суспільства», концепт Нова людина. Це відображено в 

публікаціях таких авторів: В. Артюх [58], І. Архіпова [58], А. Баумейстер [58], 

А. Вайсбанд [58], Г. Титаренко [165; 166; 167], А. Шварцман [205; 206], Л. 

Верченов [18], П. Гуревича [34; 35; 36; 37-45], Єреш Л. [214] та ін.  

Вивчення творчості Е. Фромма було продовжено в таких працях, як В. 

Добренькова «Критика неофрейдістської концепції Е. Фромма» (1972) [51], 

«Неофрейдизм в пошуках істини» (1974) [52], Г.Уеллса «Крах психоаналізу. 

Від Фрейда до Фромма» (1968) [169], В. Лейбіна «Психоаналіз і філософія 

неофрейдизму» (1977) [89], а також в дисертаційних дослідженнях Л. 

Верченова «Критика соціальної теорії Е. Фромма» (1969) [18]. У цих роботах 

відбувається переосмислення концепції Е. Фромма, дається критичний аналіз 

його ідей. Серед зарубіжних дослідників творчості Е. Фромма можна назвати 

такі імена, як Дж. Шаар [230], Р. Функ [195], Д. Хаусдорф [226], Дж. Кнап 

[227], P. Дж. Еванс [222]. 

Наступний сплеск в освоєнні творчої спадщини Е. Фромма пов’язаний з 

виданням його основних робіт російською мовою (середина 80-х рр., який досяг 

свого апогею на початку 90-х рр. XX ст.). Темами наукових публікацій стали: 

аналіз філософсько-антропологічних його ідей, гуманістична парадигма 
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соціальної філософії вченого, проблеми етики й культурології. Цей етап 

пов’язаний з іменами Б. Вульфсона [23], А. Грібакіна [98], П. Гуревича [34-45], 

В. Добренькова [51; 52; 53], І. Єгорової [56; 57], В. Лейбіна [89- 92], К. 

Любутіна [98; 203], А. Руткевич [147], В.Куркіна [81], Л. Прибиткової [138], Б. 

Сікорского [149], Є. Телятникової [160; 161], Г.Титаренко [165; 166; 167].  

Окрім цього, дослідників цікавили: концепція релігії в філософії Е. 

Фромма (С. Нікольський) [115], аналіз політично-правових Е.Фромма поглядів 

(Д. Азмі) [3], концепція психологічно-розумного суспільства (Н. Лафіцкая) [86]. 

Особливої уваги заслуговує монографія Л. Прибиткової «Соціальна утопія Е. 

Фромма» [138]. Ця робота, представляє ґрунтовне дослідження, присвячене 

критичному аналізу соціального проекту «Нове суспільство», який 

запропонував Е. Фромм.  

Аналіз взаємозв’язку неофрейдистської традиції в психології та 

філософської позиції Е. Фромма, міститься в роботах В. Добренькова [51; 52; 

53] і Г. Титаренко [167].  

Так В. Добреньков, в роботі «Неофрейдизм в пошуках «істини» (Ілюзії й 

омани Е. Фромма)» [52] і «Критика неофрейдистской концепції Еріха 

Фромма»[51], здійснювався аналіз соціальної філософії Е. Фромма з 

ідеологічних позицій так званого «розвиненого соціалізму». Цей аналіз носить 

виключно критичний характер і був покликаний дотримати «чистоту 

марксизму». Разом з тим, вперше в радянській історико-філософській 

літературі, присвяченій творчості Е. Фромма, звучить теза про зв’язок його 

соціальної філософії з гуманістичною традицією [51; 52; 53]. 

В дослідженні Г.Титаренко, присвяченому «гуманістичній діалектиці» Е. 

Фромма, основна увага приділялася вивченню генезису гуманістичної традиції 

у його творчості. Аналізуючи наукові погляди Е. Фромма та його попередників, 

автор наголошує, що витоки гуманізму у творчості Е. Фромма виявляються 

переважно через його зв’язки з філософською традицією екзистенціалізму та 

ідеалізму [167]. 
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Праці П. Гуревича, як і Г.Титаренка, присвячені аналізу взаємозв’язку 

гуманістичної традиції досліджень Е. Фромма, особливостей його соціальних 

розробок та психоаналітичного методу. П. Гуревич звертає увагу на утопічність 

соціальних поглядів мислителя. Однак, на нашу думку, автор не критикує 

Е.Фромма, а більше намагається інтерпретувати його вчення під запити 

сучасного етапу історико-філософського аналізу [41; 42; 43; 44; 45].  

Продовжує традицію вивчення гуманістичного характеру соціальних 

досліджень Е. Фромма і В. Куркін, який спробував розкрити взаємозв’язок 

методологічних основ дослідження Е. Фромма і його гуманістичних установок 

через аналіз проблем розвитку суспільства і побудови його майбутнього [81, с. 

17-20]. 

У дослідницьких розробках Є. Телятнікової аналізується вчення 

Е. Фромма з точки зору гуманістичного характеру його творчості, головними 

особливостями якого, на її думку є: 1. синтетичний, соціологічний і 

психологічний аспекти; 2. гуманістична спрямованість наукових інтересів Е. 

Фромма, яка привела його до створення власної концепції особистості, названої 

ним «радикальним гуманізмом» [160, с. 5-9; 161, с.113-120]. 

Гуманістичне спрямування досліджень Е. Фромма, найбільш яскраво 

проявляється в культурологічному аспекті його творчості, воно основа всіх 

соціально-філософських розробок вченого. Виокремлення та осмислення 

соціокультурного рівня вивчення ним суспільно-історичних явищ в роботах Е. 

Фромма, ґрунтовно аналізується в монографії О. Штомпеля «Соціокультурна 

криза. (Теорія та методологія дослідження проблеми)» [211], що є, на нашу 

думку, цілком виправданим і закономірним.  

Принцип зв’язку методології вивчення конкретної проблеми з 

зацікавленістю конкретної аудиторії, розглянутий у статті А. Єригіна [170]. Це 

дозволяє виділити у творчості Е. Фромма зв’язок проблематики його 

досліджень з гносеологічною потребою суспільної свідомості другої половини 

XX ст.  
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Наукові дослідження творчості Е. Фромма проявляються в двох підходах 

до вивчення філософської спадщини вченого: 1) теоретико-історичного 

підходу, який вивчає вплив досліджень на розвиток теоретичного осмислення 

історії людства; 2) порівняльно-генетичний підхід, що розкриває зв’язок 

проблематики його досліджень з історією філософської думки. 

Соціально-історичний вимір, в якому Е. Фромм розкриває проблему 

відчуження, аналізується такими дослідниками, як В. Добрєньков, І. Кон, Г. 

Ашин. Так Г.Ашин в роботі «Доктрина «масового суспільства», підкреслює 

ґрунтовність і радикальність позиції Е. Фромма при аналізі даної проблеми в 

порівнянні з іншими представниками західної філософії та соціології [8, с.124]. 

В цей період переважна більшість авторів, трактуючи думку Е.Фромма 

про «відірваність людини від природи», зробили висновок про його близькість 

до екзистенційних мислителів. Тому всі трактування проблеми відчуження у Е. 

Фромма, набували, на думку цих дослідників, «абстрактно-гуманістичного 

характеру», йому дорікали за «забуття соціальних джерел відчуження». Однак 

відчуження людини від природи – думка, яку висловлювали неодноразово і до 

Е. Фромма, і до екзистенціалістів (наприклад, Ж.-Ж. Руссо). І, що є більш 

суттєвим, упущений той контекст, в якому Е. Фромм говорить про соціальне 

положення людини в суспільстві, що складає, головну думку і структуру 

основних робіт Е. Фромма. Тобто, на нашу думку можна зазначити, що 

трактування концепції Е.Фромма тільки з точки зору екзистенціального аналізу, 

є вирваним із загальної логіки побудови Е. Фроммом своєї концепції людини та 

її соціальної сутності.  

Розкриття базових методологічних принципів та понять філософії 

особистості Ф. Ніцше і Е. Фромма – перший необхідний крок на шляху пошуку 

ліній перетину антропологічних ідей видатних мислителів. 

Базові методологічні принципи та поняття антропологічної філософії 

Е. Фромма. Поняття «особистість». Дане поняття є одним із магістральних 

для будь-якої антропологічної системи. Антропологічні системи Ф. Ніцше і 

Е. Фромма не в даному випадку виключенням. Е. Фромм розпочинає 
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концептуалізацію даного поняття із понять більш широких за змістом. Одним із 

таких понять є поняття «людський вид». Е. Фромм, у праці «Мати або бути» 

наводить авторське визначення цього поняття: «З урахуванням усіх цих 

відомостей людський рід можна визначити так: це примати, що виникли в той 

момент еволюції, коли детермінація поведінки інстинктами досягла мінімуму, а 

розвиток мозку – максимуму. Такого поєднання мінімальної детермінації 

інстинктами і максимального розвитку мозку у процесі еволюції тваринного 

світу раніше не траплялося, і з біологічного погляду воно являє собою 

цілковито новий феномен.» [193, с. 149]. І з чим в такому випадку стикається 

людина? Вона виявляється беззахисною перед «новим світом», що постав перед 

нею. Тому Е. Фромм вводить поняття «картини світу». Тобто людині стає 

необхідним мати хоч якесь уявлення про оточуюче її середовище і мати 

можливість пояснити стан речей навколо себе. «Втративши здатність діяти під 

впливом інстинктів, але володіючи самосвідомістю, розумом і уявою – новими 

властивостями, що переважають здатність до інструментального мислення 

навіть найрозумніших приматів, - людські істоти, аби вижити, потребували 

системи орієнтації і об'єкта поклоніння.»[Там само, с. 149] Отже, Е. Фромм 

говорить про картину світу, створену самою же людиною, котра відповідно до 

своїх завдань має допомогти своїй істоті зорганізуватись в даному світі, надати 

йому сенсу, наділити цінностями, тощо.  

«Світ стає осмисленим, і ми набуваємо впевненості, оскільки наші 

уявлення узгоджуються з тим, що нас оточує. І навіть оманлива мапа світу 

виконує свою психологічну функцію. Але ця мапа ніколи не буває цілком 

хибною, як не буває вона й абсолютно безпомильною. Однак для успішного 

обслуговування життєвих завдань вона завжди достатня, бо дає приблизне 

пояснення різноманітних феноменів. І допоки Нова Людина і нове суспільство 

життєва практика вільна від протиріч та ірраціональності, така мапа справді 

здатна відбивати дійсність.» [193, с.149-150]. 

Людина з цього моменту постійно відчуває потребу рухатися вперед у 

пошуку необхідних життєвих цілей. Якщо тварини подібних проблем не мають, 
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адже ними керують інстинкти, то людина, чиї дії поступово перестають бути 

детерміновані інстинктами, навіть маючи певну «систему орієнтацій», не 

завжди може надати сенсу своєму існуванню. Їй, на думку Е. Фромма, 

необхідно бути спрямованою в певний бік, їй потрібен об’єкт для поклоніння, 

який би зробив її існування більш осмисленим. 

Мислитель наголошує, що суспільство має вирішальне значення в житті 

окремої людини. Він наголошує, що воно водночас і заохочує, і стримує 

людину в її пошуках свого місця світі. В процесі праці на благо суспільства 

людина розвиває свої здібності. Але, в той же час, більшість спільнот та груп, 

до сьогоднішнього дня слугували цілям небагатьох, які прагнули лише до 

використання інших як засобу. Їм доводилося використовувати свою владу для 

придушення і залякування більшості (і, певною мірою, самих себе), щоб не дати 

цій більшості цілком розвинути свої здібності. У результаті суспільство завжди 

вступало в конфлікт з людяністю, з універсальними нормами, які торкаються 

кожного без винятку. Таким чином, тільки коли цілі суспільства стануть 

тотожні цілям загальнолюдського розвитку, воно перестане калічити людей і 

породжувати суспільне зло у вигляді «відчуження» особистості, обмеження її 

свободи. 

Е. Фромм, в даному контексті, називав сучасне суспільство суспільством 

нещасних людей, зубожілих, залежних. До цієї епохи економічна поведінка 

людей зумовлювалась етичними принципами. Капіталістичний устрій благо для 

людини підмінив благом для «системи», економічна поведінка стала 

відокремлюватися від етичних цінностей. Такі якості, як жадоба влади, 

скупість, егоїзм, які не відповідали сутності природи людини, стали 

насаджувалися людині як частині системи, тільки тому що вона народжувалася 

в дану епоху. Як пише Е.Фромм в праці «Кредо»: «Більшість з нас має 

схильність і до хорошого, і до поганого, хоча співвідношення цих схильностей, 

мабуть, варіює від людини до людини. Тому наша доля залежить перш за все 

від тих впливів, які трансформують ці схильності. Найбільший вплив робить 
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сім’я. Тому найважливішими чинниками розвитку людини є структура і 

цінності того суспільства, в якому вона народилася» [190, с.160]. 

Людина в новому суспільстві не повинна ставати засобом для іншої 

людини і повинна прагнути протистояти таким тенденціям. Це можливо, на 

думку Е. Фромма, при появі Нової людини як такої, що несе любов в собі. Саме 

в цьому положенні і міститься основне уявлення про особистість, яка виступає 

надійною основою для побудови нового гуманістичного суспільства. 

Е. Фромм вважав, що особистість відчуває потребу в самототожності, 

завдяки якій вона починає відчувати свою несхожість на інших, тобто власну 

індивідуальність. Особистість з чітким усвідомленням власної індивідуальності 

сприймає себе як господаря власного життя. 

На думку Е. Фромма, особистості необхідна стабільна та постійна опора, 

яку вона сприймає у вигляді системи орієнтацій та переконань, що дозволяють 

людям робити спроби зрозуміти та створити власні картини світу. Е. Фромм 

особливо підкреслював значення формування об’єктивного і раціонального 

погляду на природу і суспільство. Також, на думку Е. Фромма, потреби 

особистості та їх реалізація прямо залежать від типу соціальних умов, в яких 

живе індивід. Можливості задоволення екзистенційних потреб формують у них 

структуру особистості – те, що Е. Фромм називав «основними орієнтаціями 

характеру» [184, с.74].  

Разом з цим, особистість має необхідність в об’єкті відданості, те, в що 

вона вірить і чому поклоняється, що любить. Найважливішим в цьому є то що 

особистість, повинна усвідомити любов як мистецтво. Мистецтво, в даному 

контексті, розуміється Е.Фроммом як мистецтво жити. Якщо людина прагне до 

того, щоб навчитися любити, то вона повинна докласти чималих зусиль для 

цього, адже любові навчаються так само як і будь-якому іншому ремеслу. 

Особистість є споживачем, тому, коли вона говорить про те, що їй 

необхідна любов, то тут йдеться про те, що вона хоче, щоб її любили. При 

цьому сама вона не готова віддавати свою любов і лише чекає на те, щоб 
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спожити чужу любов. Таким чином, для більшості людей проблема в тому, що 

людина хоче, щоб її любили, але сама не віддає своєї любові. 

Не «загубитися» в суспільстві людині дає змогу лише наділення власного 

життя певним сенсом, що можливо на думку Е. Фрома лише через розвиток 

сутнісних сил людини через її творчість та самореалізацію.  

Поняття творчості. В уявленнях Е. Фромма творчість постає атрибутом 

людської діяльності, її «необхідною, істотною, невід’ємною властивістю». Вона 

обумовлює виникнення людини й людського суспільства, є основою 

подальшого прогресу матеріального та духовного виробництва. Творчість є 

найвищою формою активності людини й стала самостійною діяльністю її в 

суспільстві. Вона містить елемент нового, передбачає оригінальну і 

продуктивну діяльність, спроможність до рішення проблемних ситуацій, 

продуктивну уяву разом із критичним ставленням до досягнутого результату. 

Рамки творчості охоплюють дії від нестандартного рішення простого завдання 

до реалізації унікальних потенцій індивіда (самореалізації) у різних сферах. 

Один із сучасних українських дослідників філософських аспектів 

проблем творчості В. Соловьйов наступним чином характеризує творчість: 

«Творчість – це історично еволюційна форма активності людей, що 

виражається у різних напрямах і є провідною щодо розвитку особистості. Через 

творчість реалізуються історичний розвиток виробництва і взаємовідносини 

між поколіннями. Вона безупинно розширяє можливості людини, створюючи 

умови для підкорення нею нових вершин. Попередньою умовою творчої 

діяльності виступає процес пізнання, накопичення знання про об’єкт, який 

доведеться змінити. Творча діяльність – це самодіяльність, що охоплює зміни 

оточуючого світу і самореалізацію особистості в процесі створення 

матеріальних й духовних цінностей, нових більш прогресивних форм 

управління, виховання тощо» [151, с.142].  

В основі творчості лежить принцип діяльності, а конкретніше праці. 

Процес практичного перетворення людиною навколишнього світу обумовлює й 

формування самої людини. Творчість є атрибутом діяльності лише людського 
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роду. Родовою сутністю людини, її найважливішою атрибутивною властивістю, 

є предметна діяльність, суть якої – творчість. Однак це атрибут не притаманний 

людині від народження, в дитячому віці вона присутня лише як можливість. 

Творчість не є подарунком природи, а придбана за допомогою діяльності (в 

дитинстві – це гра), властивість. Саме перетворююча діяльність, включення до 

неї, є необхідною умовою розвитку здатності людини до творчості. 

Перетворююча діяльність людини, виховує в ній суб’єкта творчості, 

прищеплює йому відповідні знання, навички, виховує волю, робить її всебічно 

розвиненою, дозволяє створювати якісно нові рівні матеріальної й духовної 

культури, тобто, творити. 

Процес народження людини має кілька етапів, як пише Е. Фромм в праці 

«Творча людина». На першому з них відбувається розставання з материнською 

утробою, після чого йдуть періоди кормління і відлучення від материнських 

грудей, потім розставання і з руками матері. Отримуючи нове вміння (здатність 

ходити, говорити, приймати їжу без сторонньої допомоги), дитина залишає той 

щабель, на якому вона перебувала у той час, коли ще цим умінням не володіла. 

Людина постійно переживає це внутрішнє роздвоєння: відчуваючи страх 

перед розставанням з колишнім станом, в якому вона відчувала себе 

комфортно, вона у той же час прагне реалізувати закладені в ній сили і 

здібності, переходячи до нового етапу своєї еволюції. Особистість крає це 

відчуття подвійності, в ній безперервно відбувається боротьба бажань: з одного 

боку, хочеться спокою материнської утроби, з іншого – прагне досягти повної 

самостійності. На кожному новому етапі від особистості вимагається певна 

мужність: спочатку повинна перенести розлуку з матір’ю, потім – з її грудьми, 

її руками. Нарешті етап, де зустрічається з необхідністю розраховувати лише на 

власні сили; іншими словами, в даний період людина повинна набути здатність 

самостійно сприймати навколишній світ і адекватно реагувати на нього. У 

цьому якраз і полягає виявлення творчого потенціалу людини [187, с.75]. 

Поняття творчості у Е. Фромма, на нашу думку, можна розглядати 

принаймні в двох різних аспектах: під цим словом мається на увазі процес 



27 

 

створення якогось доступного для сприйняття глядачів чи слухачів нового 

твору мистецтва: картини, скульптури, симфонії, вірша або роману. У той же 

час і стан особистості людини, що робить можливим створення нею згаданих 

творів, теж визначається як творчість. При цьому даний стан не обов’язково 

повинен привести до появи чогось нового і видатного. На думку Е. Фромма, 

творчість людини полягає в особливому сприйнятті та пізнанні світу. Цю думку 

він неодноразово повторював в різних роботах, наприклад «Творча людина», 

«Мати чи бути». Він переконаний, що бути «творчою особистістю – означає 

розглядати своє життя як безперервний процес народження і не вважати 

закінченим ні один з етапів. Більшість людей помирає, повністю так і не 

народившись. Під творчістю як раз і слід розуміти здатність людини 

народитися перш ніж настане смерть» [194, с.89]. При живому сприйнятті, на 

думку Е. Фромма, немає місця абстрагуванню. Тут поняття творчості не 

розуміється лише, як створення твору мистецтва. Філософ надає йому набагато 

ширшого значення. Бути творчою людиною означає мати здатність бачити все 

немов вперше, «очима дитини», захоплюватись, пізнавати річ конкретно з 

притаманними лише їй особливостями. Е. Фромм на прикладі пізнання людини 

іншою людиною дає означення творчого стану сприйняття. Людина сприймає 

людину немов всім своїм єством, усією своєю натурою; створюється відчуття, 

ніби в процесі мислення бере участь не мозок, а все тіло, і бачить вона не 

очима, а серцем. Спрямовуючи на об’єкт, який нею сприймається, всі свої 

думки, почуття і здібності, людина перестає бути лише спостерігачем, в той час 

як те, що вона сприймає, перестає бути просто об’єктом. Вони стають певною 

єдністю, відбувається абсолютне взаємопроникнення, яке виражається в тому, 

що той, хто бачить і той, кого бачать, хоча й існують як окремі суб’єкти, 

одночасно зливаються в єдине ціле.  

За Е. Фроммом, людина, щоб бути здатною до творчості, повинна 

володіти такими якостями як: здатність до здивування, що притаманне 

маленьким дітям; здатність припустити неймовірне; зосередження, здатність до 

самопізнання; бажання вступати «в конфлікт з оточуючим», захищаючи свою 
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індивідуальність. Людина наче готова «народитись заново», вона повинна мати 

мужність по-новому побачити цей світ, відмовлятись від старих установок і 

тільки тоді вона зможе розкрити в собі творчість, як ознаку сформованої 

особистості. Е. Фромм має на увазі під поняттям «творчість» певну життєву 

установку, досягнення якої реальне для кожної людини, і тому кожна людина 

повинна до неї прагнути задля власної реалізації. Саме в процесі творчості 

людина може функціонувати ефективно в сучасному суспільстві. А тому 

творчий початок в особистості необхідно зробити універсальним виховним 

принципом. 

Поняття самореалізації. Перестати боятися та почати віддавати свою 

любов, за Е. Фроммом, означає, почати себе реалізовувати. Коли ми говоримо 

про самореалізацію, то маємо на увазі повну реалізацію людиною себе як 

особистості, тобто здійснення таких вчинків, які роблять цю людину істотою 

цінною для суспільства, в якому вона живе та інших її членів. На думку Е. 

Фромма, така «самореалізація», яка є лише здійсненням амбіцій, нав’язаних 

соціумом ідеалів, була б лише проявом «непродуктивного» «соціального 

характеру» – і, отже, ми не можемо назвати її самореалізацією, а всього лише – 

варіантом втілення в життя нав’язаних ззовні моделей поведінки. 

Подолати це нав’язування можна за по допомогою гуманістичної релігії 

яка, за Е. Фроммом, стверджує самостійність людського буття, стимулює 

можливості його реалізації. У гуманістичній релігії Бог – образ вищої людської 

самості, символ того, чим людина потенційно є або ким вона повинна бути. 

Гуманістична релігія в концепції Е. Фромма – це спроба створення релігії, 

вільної від догматичних і культових обмежень, яка б не суперечила науковій 

картині світу, зберігала особливий емоційний фон. Вона глибоко закорінена в 

історії релігійної та суспільної думки. Отже, ядром гуманістичної релігії є 

безпосереднє переживання людиною своєї екзистенційної ситуації. Як і 

Ф.Ніцше, Е.Фромм вважає, що особистості в сучасному світі необхідна нова 

переоцінка цінностей. На цьому шляху «існує небезпека, що почуття безсилля, 

яке охоплює сьогодні як інтелігента, так і середню людину, може призвести до 
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того, що вони засвоять нову версію порочності і первородного гріха і 

використають її для раціоналізації погляду, згідно з яким війна неминуча як 

наслідок деструктивності людської природи» [194, с. 123]. 

Е. Фромм показує, що дитина починає своє життя, вірячи в любов, добро і 

справедливість, довіряє людям. Такою ж може бути і віра в Бога. Проте, дитина 

чує, як батько бреше, бачить пороки близьких і переживає потрясіння цієї 

первісної віри в любов, у правдивість і справедливість батьків. У дітей, яких 

виховують у релігійному середовищі, ця втрата віри іноді спрямована 

безпосередньо до Бога. Тобто постійно руйнується віра в життя, у можливість 

довіряти життю. В більшості випадків людина стає скептиком, сподівається на 

диво, яке поверне їй віру, або, щоб знову знайти свою віру, кидається в обійми 

або авторитетів (церкви, політичної партії чи вождя) або опиняється в процесі 

гонитви за мирськими цінностями – грошима, владою, престижем тощо. 

Особистість для того, щоб добре себе почувати, на думку Е. Фромма, не має 

бути ізольованою від суспільства, вона потребує ритуальності, яку давала 

релігія. Коли людина здійснює акт непокори авторитетам, або противиться 

мирським цінностям, вона, на думку Е.Фромма, отримує свободу, за це вона 

виганяється з «Раю». Тому, в епоху капіталізму, людина єдиною своєю метою 

бачить працю заради збагачення, адже бути вигнаним з «Раю» не хоче ніхто. 

Однак в цьому проявляється нова проблема, володіння цінностями не дає сили. 

Тільки якості, які створюються її спонтанною активністю, додають особистості 

силу. Важливою, на думку Е. Фромма, повинна бути діяльність сама по собі, а 

не її результат. Якщо людина виявляється здатною жити не автоматично, а 

спонтанно, то її сумніви зникають. Людина усвідомлює себе як творчу 

особистість і розуміє, що у житті є лише один сенс – саме життя та процес його 

проживання. В цьому міститься екзистенційний зміст філософствування 

Е.Фромма. 

Екзистенційно-антропологічний зміст у вченні Е. Фромма виявляється 

практично у всіх його працях[174-194; 227]. Цей зміст постає не просто видом 

філософської рефлексії, але водночас виступає як особлива ідеологія і 
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соціальний світогляд. Саме в екзистенціалізмі проблема відчуження набуває 

онтологічного статусу, а саме як неминучий розрив між сутністю людини та її 

існуванням. Однак коло аспектів, пов’язаних з відчуженням, є більш широким: 

це не тільки онтологічна, а й психологічна, культурологічна, етична, соціально-

економічна проблема. Саме соціально-економічний аспект даної проблеми став 

центром аналізу Е. Фромма.  

Е.Фромм підкреслює історичний характер проблеми відчуження, 

ґрунтуючись в своєму аналізі цієї проблеми на поглядах К. Маркса. Таким 

чином, на нашу думку, проблема відчуження К. Маркса, стає методологічною 

основою концепції Е. Фромма. К. Марксу належить значний прорив в розробці і 

тлумаченні проблеми відчуження. Незважаючи на неоднозначність ставлення 

до К. Маркса в світовій літературі, а в даний час у вітчизняній – особливо, не 

можна не визнати, що марксистська розробка проблеми відчуження з’явилася 

свого часу не тільки позитивним зрушенням, величезним кроком вперед 

порівняно з попередніми концепціями, а й набула значення теорії, «що 

розкрила» й загострила соціальність проблеми відчуження, її значущість і 

історичність. Жодне дослідження з даної проблематики в історико-

філософській думці неможливе без розуміння теорії відчуження К. Маркса. Е. 

Фромм, саме К. Маркса вважав своїм учителем, його концепція відчуження (а 

також «похідні» від неї, наприклад, концепція «буття» і «володіння») будується 

в основному на ідеях К. Маркса. Посилання та цитати з робіт К. Маркса ми 

знаходимо у всіх його основних творах. А робота «Концепція людини у К. 

Маркса» містить в собі фундаментальний аналіз та опрацювання основних 

марксистських ідей: історичного матеріалізму, проблеми свідомості і 

насильства, відчуження тощо [179]. 

Так Е.Фромм, наголошує, що саме Г. В. Ф. Гегелю та Л. Фейєрбаху К. 

Маркс зобов’язаний своїм теоретичним інтересом до поняття «відчуження», яке 

входить в його власний світогляд і стає в ньому найважливішою 

методологічною категорією, яка визначила загальну структуру його теорії. 

Підтримуючи Г.В.Ф. Гегеля в його розумінні самотворення (самореалізації) 
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людини як процесу відчуження і процесу зняття відчуження (виділено нами), 

К. Маркс критикує Г.В. Ф. Гегеля за те, що останній ототожнював об’єктивацію 

з відчуженням та «зняттям», відчуження зі знищенням об’єктивації, за розгляд 

людини як самосвідомості, відчуження людини як відчуження її 

самосвідомості. Також К.Маркс критикував Г.В.Ф. Гегеля за те, що він вважав, 

що усунення об’єктивації та відчуження можливе тільки в сфері чистого 

мислення. У «Рукописах 1844» К. Маркс пише: «Коли, наприклад, він (Гегель) 

розглядає багатство, державну владу і т.д., як сутності, що відчужені від 

людського єства, то він бере їх тільки в уявній формі. Вони – уявні сутності, і 

тому тільки відчуження чистого, тобто абстрактного філософського мислення» 

[105, с. 625]. Зберігаючи гегелівську термінологію, К. Маркс висловлює прямо 

протилежну йому думку. Він показує, що «людська сутність уречевлюється 

нелюдським чином, на противагу самій собі», а у Г.В.Ф. Гегеля «вона 

уречевлюється на відміну від абстрактного мислення і в протилежність йому» 

[Там само, с. 626]. Те, що відбувається в реальному світі – перетворення сил 

людини в чужі їй предмети, – Г.В.Ф. Гегель зображує як привласнення, яке 

скоєне в абстракції, як відчуження думок і рух думок. Відчуження у Г.В.Ф. 

Гегеля переноситься з реального, предметного світу в сферу мислення, і 

виходить, що «уявна приватна власність знімається в уявну ідею моралі» [Там 

само, с. 636]. В цілому, К. Маркс щодо концепції відчуження Г.В.Ф. Гегеля 

резюмує так: «Тому вся історія самовідчуження і весь шлях усунення 

самовідчуження є не чим іншим, як історією виробництва абстрактного, тобто, 

абсолютного мислення, логічного, спекулятивного мислення» [Там само, с. 

625]. Гегелівська концепція відчуження призводить, на думку К.Маркса, до 

парадоксу: «Людина, яка зрозуміла, що в праві, політиці тощо, вона веде 

відчужене життя, веде в цьому відчуженому житті, як такому, своє істинне, 

людське життя» [Там само, с. 634].  

Однак в теоріях К. Маркса і Г.В.Ф. Гегеля є і спільне: поняття 

«відчуження» як у одного, так і у іншого базується на різниці між сутністю та 

існуванням, на тому факті, що людське існування відділене (відчужене) від 
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його сутності, що людина насправді являє собою не те, що вона є в потенції, 

або, інакше кажучи, що вона є не те, чим він повинна стати і чим вона може 

стати [174], тут проявляється нова проблема існування людини – індивідуальна 

свобода. В історії філософської думки розуміння свободи пройшло тривалу 

еволюцію – від «негативного» розуміння, як «свободи від чогось», до 

«позитивного» розуміння, як «свободи для чогось». Питання впливу свободи на 

процес розвитку та самореалізації особистості ми будемо розглядати в 

наступних параграфах нашої роботи. 

В філософії екзистенціалізму відчуження носить універсальний характер, 

оскільки воно пов’язане з об’єктивацією (Ж.-П. Сартр) [148, с. 443], або з 

усяким уречевленням, яке перетворює продукти людської діяльності в щось 

«речове», чуже самим собі, що, безсумнівно, обумовлено впливом поглядів 

Г.В.Ф. Гегеля. Е. Фромм, навпаки, розуміє відчуження як соціальний процес, 

відчуження у нього не тотожно опредметненню. Основу його концепції 

представляє теорія К. Маркса. 

Відмінності між підходом екзистенціалістів і Е. Фромма позначаються в 

поглядах на подолання відчуження. Таким чином, якщо в екзистенціалізмі 

проблема відчуження трактується як онтологічна, то Е. Фромм розглядає 

проблему відчуження в нерозривному зв’язку з соціально-економічними 

основами суспільства, розкриває соціально-економічні причини і соціально-

психологічні наслідки відчуження.  

У зв’язку з темою нашого дослідження, найбільш значущою і актуальною 

видається висунута Е. Фроммом концепція самовідчуження: «необхідність 

знаходити вічно нові рішення протиріч свого існування, знаходити все нові 

більш високі форми єдності з природою, своїми близькими і самим собою, 

слугує джерелом всіх психічних сил, які рухають людиною, всіх її пристрастей, 

афектів та тривог» [175, с.12]. Провідну роль у формуванні даного явища грає 

переважання «ринкової орієнтації» соціального характеру. Особистість 

«ринкової орієнтації» розглядає себе і свої сили як товар, який існує окремо від 

неї, а себе як річ, яка повинна знайти своє успішне застосування на ринку 
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(професія, сім’я, творчість тощо). Тобто сутність людини визначається її 

соціально-економічною роллю, критеріями «успіху», що і призводить до 

самовідчуження. Як наслідок, в сучасному капіталістичному суспільстві такі 

питання, як людське існування, питання моральності, релігії, особистих прав 

відсуваються на задній план. Відчужену особистість не хвилює ані питання про 

сенс життя, ані його рішення: вона починає з переконання, що немає іншої 

мети, крім тієї, щоб успішно «інвестувати» своє життя – світогляд, знання, 

уміння, навички. 

Е. Фромм, проаналізувавши соціально-історичні передумови відчуження 

в теоріях Г.В.Ф. Гегеля та К. Маркса, спробував показати як дане явище 

перетворюється на невід’ємний компонент існування людини в сучасних 

умовах. Важливу роль в цьому грає так звана «подвійність» свободи, як одна з 

передумов виникнення почуття ізоляції, самотності і безсилля окремого 

індивіда. Саме це дало можливість Е. Фромму сформулювати свою 

фундаментальну концепцію – концепцію «соціального характеру». Воно стало 

одним з найважливіших у сучасній соціальній філософії, філософській 

антропології та теоретичній соціології. Через концепцію «соціального 

характеру» ми спробуємо розкрити проблему відчуження особистості в 

сучасних ринкових умовах, яка заважає процесу її самореалізації; 

проаналізуємо концепт Нова людина Е. Фромма, як шлях виходу особистості з 

кризи сучасної соціальної дійсності. 

Поняття «соціального характеру» дало змогу Е. Фромму реалізувати 

фундаментальний аналіз функціонування сучасного капіталістичного 

суспільства та місця людини в ньому. В даному вченні зроблена спроба 

розуміння людського базису культури. І, нарешті, у концепції «соціального 

характеру» і «соціального несвідомого» найяскравіше простежується 

переосмислення Е. Фроммом багатьох установок і висновків класичного 

психоаналізу в контексті поєднання екзистенційно-гуманістичного підходу. Це 

питання буде предметом нашого аналізу в наступному розділі роботи в 

параграфі «Поняття особистості у вченні Е. Фромма». 
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Перш за все, звернемо увагу на те, що Е.Фромм критично переосмислив 

уявлення З.Фрейда про антагоністичне протиріччя між людиною і культурою, 

про розрив між природним та соціальним людського буття. Е. Фромм, 

відповідно до марксистської концепції, вважає людську природу обумовленою 

головним чином історично, хоча без применшення значення біологічних 

факторів. Проблема, на його думку, не може бути правильно сформульованою в 

термінах протиставлення біологічних і культурних факторів. Відмінність Е. 

Фромма, від більшості представників психоаналізу в тому, що він розглядає 

людину спочатку як соціальну істоту. Ключову проблему психології він бачить 

не в задоволенні або фрустрації окремих інстинктивних прагнень людини, а у 

відношенні індивіда до світу, інших людей і до самої себе, тобто в кінцевому 

підсумку в процесі самотворення, самореалізації. Однак, згадуючи 

універсальність фроммівської концепції, В. Соловьйов в своєму дослідженні 

«Творчість як філософсько-антропологічна проблема», зазначав: «З точки зору 

придатності тієї чи іншої теоретичної побудови до тлумачення суттєвих 

рис homo sapiens у відношенні до творчості, однією з найбільш сучасних та 

майже вільних від різного роду аберацій є антропологічна (і, що важливо, 

психоаналітична) теорія Еріха Фромма. Її категоріальний апарат, загалом весь 

методологічний арсенал, чітко зорієнтовані на особистісні риси, на виявлення 

належності індивіда до тієї чи іншої групи за дихотомічними схемами: 

«біофілія-некрофілія», «природне-неприродне», «конструктивне-

деструктивне», «доброякісне-злоякісне». Разом з цим, Е. Фромм приділяє 

велику увагу обґрунтуванню та виявленню людської агресивності, а також 

будує оригінальну біхевіористичну схему проявів різних її типів. 

Тут слід зауважити, що психоаналіз (або, краще сказати, 

психосоціоаналіз) Е. Фромма є прямим результатом величезного клінічного 

досвіду. Таким чином, теорію Еріха Фромма не може бути перенесено 

формально на антропологічну проблематику творчої діяльності, де за основу 

міркувань береться так звана «норма», на відміну від випадків психічного 
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захворювання. Саме тому в даній роботі поняттєва схема корегується і, врешті 

решт, набуває самостійного змісту» [151, с. 10]. 

Таким чином, економічні, психологічні та ідеологічні фактори 

знаходяться у вченні Е.Фромма у складній взаємодії. Людина реагує на зміну 

зовнішнього середовища тим, що змінюється сама, а психологічні фактори, в 

свою чергу, сприяють подальшому розвитку економічного і соціального 

прогресу. Звідси можна зробити висновок, що у спробі Е. Фромма зробити 

психоаналіз більш гуманним та соціологізувати його, вирішальну роль зіграли 

ідеї К. Маркса. Саме в процесі формулювання поняття «соціальний характер» Е 

Фромм намагався спочатку якимось чином синтезувати вчення К. Маркса і 

З.Фройда. Теорія соціального характеру, на його думку, повинна була 

заповнити прогалину у марксистському матеріалістичному розумінні історії: 

«К.Маркс стверджував, – пише він, – що існує взаємозв’язок між економічним 

базисом суспільства, з одного боку, і політичними і правовими інститутами, 

філософією, мистецтвом і релігією, тощо – з іншого. Згідно теорії Маркса, 

перший визначає останні, ідеологічну надбудову. Однак Енгельс повністю 

погоджувався з тим, що ані Маркс, ані він не показали, як економічний базис 

переходить в ідеологічну надбудову. Я вважаю, що цю прогалину 

марксистської теорії можна заповнити засобами психоаналізу і що існує 

можливість показати механізми, за допомогою яких здійснюється зв’язок між 

економічною базисною структурою і надбудовою. Один з цих зв’язків полягає в 

тому, що я назвав соціальним характером, інша – в природі соціального 

несвідомого» [177, с.327]. 

Як ми вже зазначали вище и, Е. Фромм був глибоким шанувальником К. 

Маркса. Існує цілий ряд робіт Е. Фромма, присвячених безпосередньо його 

творчості («Марксова концепція людини» [179, с. 375-414], «По той бік ілюзій, 

які нас поневолюють. Як я зіткнувся з Марксом і Фройдом» [225]). 

Характеризуючи особистість К. Маркса, Е. Фромм пише: «Якщо світові 

судилося повернутися до традицій гуманізму і подолати збочення західної 

культури (як у радянському, так і в капіталістичному варіанті), то всі 
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зрозуміють, що К. Маркс не був ні фанатиком, ні опортуністом, що він 

представляє самий цвіт західного гуманізму: він був людиною 

безкомпромісного почуття правди і проникав думкою до найглибшої сутності 

реального життя, він ніколи не дозволяв собі бути обдуреним фальшивою 

оболонкою; він був людиною, вільною від марнославства і спраги влади. Це 

була цілісна особистість, заклопотана долями людства і наділена незламною 

самовідданістю і мужністю. Вічно напоготові, вічно схвильований, Маркс як 

творча особистість вливав імпульс до життя в будь-яку справу, до якої тільки 

торкався» [179, c. 412]. 

Е. Фромм спростовує висновок популяризаторів вчення К.Маркса про те, 

що той заперечував велику роль ідей у людському розвитку. Відповідно до 

думки Е. Фромма: «Маркс виступав не проти ідей взагалі, а лише проти ідей, 

які не беруть свій початок у соціальній реальності. Перш за все, він ніколи не 

забував, що не тільки обставини творять людину, а й людина творить 

обставини» [Там само, c. 390]. 

 Е. Фромм вважав, що К. Маркс – це мислитель, який пов’язав духовну 

спадщину німецького філософського ідеалізму з економічною теорією, надав 

давній утопічній ідеї комунізму реалістичні риси, поєднав у своїй теорії 

елементи філософії, політекономії, антропології та етики. Е. Фромм не 

погоджувався з тими критиками К. Маркса, які приписували йому 

вузькосоціологічне бачення людини. Вірно, що К. Маркс спеціально не 

розробляв питань етики, але не можна не бачити, що він був захисником 

свободи, рівноправ’я, соціальної справедливості, всебічного розвитку 

особистості. Він захищав інтереси праці проти інтересів капіталу, на його 

думку, праця – це життя, а капітал – змертвіла форма праці. Капіталізм – 

панування речей, соціальних функцій над людиною, а комунізм є уособленням 

свободи особистості. Саме ці тези К. Маркса, на думку Е.Фромма, є етичними в 

своїй основі [16].  

Однак проблема відчуження при всій її значущості в філософії Е. Фромма 

надзвичайно рідко цікавила як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Не 
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існує жодного дослідження, жодної монографічної роботи, безпосередньо 

присвяченій аналізу проблеми відчуження в філософії Е. Фромма. Аналізуючи 

творчість Е. Фромма ми звернули увагу на те, що в 80-х роках ХХ на початку 

ХХІ ст.ст. на радянському та пострадянському просторах певний період 

спостерігалася тенденція до ототожнення поглядів Е. Фромма і 

екзистенціалістів щодо проблеми відчуження. До цих робіт можна віднести 

роботи О. Ликова «Культура та особистість в гуманістичному психоаналізі Е. 

Фромма» [97], Є. Соколова «Значення теорій «соціального характеру» и 

«колективного несвідомого» для розуміння масових соціальних процесів [150], 

С. Капустіна «Уявлення про нормальну та аномальну особистість в роботах Е. 

Фромма» [67] 

 Так, у статті Г. Титаренка та Б. Воронцова «Про місце поняття 

відчуження в системі категорій марксизму» ми спостерігаємо спробу звести 

всю концепцію відчуження Е. Фромма до відчуження людини як істоти, 

наділеної розумом і самосвідомістю, яка завдяки цьому розриває свою єдність з 

природою. Автори знаходять ідею Е. Фромма про дихотомію людського 

існування «своєрідною натуралістичною паралеллю ідей екзистенціалізму» 

[166, с.110]. І. Нарський зазначає, що у Е. Фромма «будь-яка соціальна людина 

відчужена вже тому, що розірвала свою колишню тваринну єдність з 

природою» [114, с.31], і, таким чином, концепція Е. Фромма постає як «варіант 

екзистенціалістської схеми відчуження» [Там само, с.32].  

Як ми бачимо, поняття «відчуження» Е.Фромма, дані дослідники 

ототожнюють з самотністю й відчаєм, і приходять до висновку, що це означає, 

як і в екзистенціалізмі, «відчуження в повноті його сенсу». На підставі цього, та 

положення Е.Фромма щодо «відірваності людини від природи» робиться 

висновок про близькість Е. Фромма до представників екзистенціалізму, і всі 

його трактування проблеми відчуження, набувають, на думку цих дослідників, 

«абстрактно-гуманістичного характеру», йому дорікають, що він «забув про 

соціальні джерела відчуження». Однак відчуження людини від природи – 

думка, яку висловлювали неодноразово і до Е. Фромма, і до екзистенціалістів 
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(наприклад, Ж.-Ж. Руссо). І, що більш суттєво, упущений той контекст, в якому 

Е. Фромм говорить про положення людини, а отже, головна думка і структура 

основних робіт Е. Фромма не узагальнена цілісно. Це представляється нам 

вирваним із загальної логіки побудови Е. Фроммом своєї концепції. «Людина, – 

стверджує Е. Фромм, – має сама вирішувати свої проблеми, вона ніколи не 

може задовольнятися заданою ситуацією пасивної адаптації до природи» [175, 

с.15]. 

Відмінності між підходом екзистенціалістів і Е. Фромма позначаються в 

поглядах на подолання відчуження. Так, якщо в екзистенціалізмі проблема 

відчуження трактується як онтологічна, то Е. Фромм розглядає проблему 

відчуження в нерозривному зв’язку з соціально-економічними основами 

суспільства. Він розкриває соціально-економічні причини та соціально-

психологічні наслідки відчуження. 

Базові методологічні принципи та поняття антропологічної філософії 

Ф. Ніцше. Ф. Ніцше виступає одним із найяскравіших представників філософії 

життя ХІХ ст.. Основними працями, в який формулюються філософсько-

антропологічні ідеї є: «Антихрист», «Так казав Заратустра», «Воля до влади: 

досвід переоцінки всіх цінностей», «Людське занадто людське», «Весела 

наука», «Ессе homo, «До генеалогії моралі», «Казус Вагнер», «По той бік добра 

і зла», «Сутінки ідолів, або як філософствують молотом», «Про істину й 

неправду в позаморальному розумінні» та ін. [116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 

123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130], пропагуючи свої ідеї критицизму та 

імморалізму через аналіз поняття «життя», «Бог», «свобода». Протиставивши 

строгому логіцизму німецької класичної філософії ірраціонально-психологічне 

дослідження особистості, її внутрішнє емоційне життя, пристрасті та 

переживання, потік свідомості, інстинктів і інтуїції людини, філософія життя 

кинула виклик раціоналізму тих філософських течій, які в пошуках істини 

зверталися за аргументами до природознавства або до інших наук. 

Основною філософською категорією цієї течії є поняття «життя». Його 

трактують, як певну інтуїтивно осяжну цілісність, яка протистоїть як духу, так і 
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матерії. Саме це поняття представники «філософії життя» трактують по-

різному. Так Ф. Ніцше вважав, що «життя» – це біологічне існування людини, 

В. Дільтей та Г. Зіммель, що це суб’єктивне переживання, А.Бергсон інтуїтивно 

осяжний потік свідомості, космічний «життєвий порив», О. Шпенглер – 

переживання спільноти людей, об’єднаних однією унікальною культурою. 

Однак, незважаючи на певні відмінності у трактуванні цього поняття, 

представників «філософії життя» об’єднує насамперед те, що мірою 

внутрішнього психічного життя людини вони вважали життя зовнішнє – 

соціальний, історичний досвід людства, перспективи його розвитку, еталони 

культури, цивілізації тощо. 

У центрі розгляду соціальних явищ (а особливо релігії), виявляється 

суттєва для Ф. Ніцше, як втім і для інших представників «філософії життя», 

категорія – життя. Поклавши в основу розуміння життя інстинктивне, вольове, 

що характеризується експансивністю начало, Ф. Ніцше критикує розум як 

щось, протилежне «життю», неправомірно пов’язуючи його з виникненням 

християнства. Як зазначав філософ: «Живуть занадто багато хто, і занадто 

довго висять вони на своїх гілках. Нехай же прийде буря і стряхне з дерева все 

гниле і червиве!» [127, с.11]. На думку Ф. Ніцше, християнська релігія 

приходить на зміну давньогрецького міфу. Різниця релігії та міфу криється в 

тому, що міф ірраціональний, недоступний розумній доказовості: він осягається 

за допомогою інстинктів: «Могли б ви мислити Бога? – Але нехай це означає 

для вас волю до істини, щоб все перетворилося на людське мислиме, людське 

видиме, те що відчувається людиною! Ваші власні почуття повинні ви 

продумати до кінця» [Там само, с.20]. 

Релігія виникає разом з раціоналізмом (уособленням якого для Ф. Ніцше є 

Сократ, який вніс разом з розумом в культуру моралізування). Християнська 

релігія, на думку Ф. Ніцше, зміцнила ці цінності – мораль і раціональність, 

науку, перекрутивши здорові людські інстинкти, що виражаються у волі до 

влади. Християнство виникло шляхом затвердження моралі нижчих прошарків 

суспільства, які, спираючись на раціональні форми свідомості, придушували 
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ірраціональні елементи психіки, і тим самим знищили культуру Греції, що 

спиралася на художні інстинкти і це є кроком назад, до виродження людства. 

Релігія, на думку Ф.Ніцше, і виникає внаслідок виродження людства як 

біологічного роду, деградації його внутрішнього психічного життя. 

Психологічною основою цього факту є протиставлення інстинктивного і 

раціонального, яке виступає у формі антиномії життя і моралі. В роботі «Воля 

до влади» Ф.Ніцше зазначає: «Антиномія ось у чому: оскільки ми віримо в 

мораль, ми засуджуємо» [128, с.36]. Цей конфлікт (по суті, між моральним 

ідеалом і дійсністю), цілком можливий в рамках індивідуальної свідомості, Ф. 

Ніцше екстраполює на всю людську культуру. Християнська релігія, що 

розуміється їм у нерозривному зв’язку з християнською мораллю і розумом, 

раціональністю, ставиться в залежність від художніх форм пізнання, творчості 

які, на думку Ф. Ніцше, є первинними, бо ґрунтуються на інстинктивному 

осягненні життя. «Подивися на правовірних! Кого ненавидять вони 

найбільше? Того, хто розбиває їх скрижалі цінностей, руйнівника, злочинця – 

але це і є будівник. Супутників шукає творчий, а не трупів, а також не стадо і 

не віруючих. Будуєш так само, як він, шукає. Будуєш, тих, хто пишуть нові 

цінності на нових скрижалях»[119, с.32]. 

Вирішення антиномії полягає в наступному: якщо приймається мораль 

нижчих верств суспільства, то тим самим засуджуються всі продуктивні, творчі 

форми життя, що створюють справжню культуру. Якщо ж ця мораль не 

приймається, то особистість стає на позиції нігілізму, який Ф. Ніцше визначає 

наступним чином: «Що означає нігілізм? Те, що вищі цінності втрачають свою 

цінність. Немає мети. Немає відповіді на запитання «навіщо»?» [128, с.9]. 

Віддаючи перевагу нігілістичному світосприйняттю, Ф. Ніцше відкидає 

загальновизнані цінності – віру, мораль, науковість. Щодо релігії нігілізм 

означає те, що ставляться під сумнів усі цінності існуючого релігійного 

світогляду. А доведений до крайності «радикальний» нігілізм означає 

знищення, переоцінку релігійних цінностей. Ф. Ніцше вважає, що така 

переоцінка необхідна, тому що сучасна християнська релігія є симптомом 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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декадансу, тобто занепаду, деградації життя суспільства, про що ми вже 

зазначали вище. 

Він відкидає необхідність підпорядкування «сильних людей», що стоять 

«по той бік добра і зла», загальновизнаним нормам, вимогам моралі і 

релігійним догматам. «Ми – атеїсти і імморалісти, – пише Ф. Ніцше, – але ми 

підтримуємо релігії стадного інстинкту: справа в тому, що за їх допомогою 

готується порода людей, яка коли-небудь та потрапить в наші руки, яка 

повинна буде забажати нашої руки. Ми по той бік добра і зла, – але ми 

вимагаємо безумовного визнання святині стадної моралі» [125, с.190]. 

Нападки Ф. Ніцше на християнську релігію в західній філософії та 

культурі того часу викликали бурхливі обговорення та появу нових 

послідовників та критиків. Його вчення про нігілізм та переоцінку цінностей 

стало відображенням кризи суспільної свідомості, у тому числі і релігійної.  

Поняття Бог. Ф. Ніцше вважав, що поняття «Бог» висунуте на противагу 

поняттю життя – все в ньому шкідливе, отруйне, наклепницьке...» [118, с.768]. 

Він заявляє про існування єдиного світу – світу земної реальності, який 

намагаються знецінити поняттями надприродного і позамежного. Найбільш 

знаменною подією історії Ф. Ніцше вважає «смерть Бога» [116, с.592-593]. Дана 

теза Ф. Ніцше отримала різноманітні і, часто, суперечливі оцінки, залежно від 

світоглядних позицій того чи іншого автора. Відомий дослідник спадщини Ф. 

Ніцше – К. Свасьян – пише з цього приводу: «Немає сумніву, що для 

ортодоксального християнина мова тут може йти лише про беззастережний 

атеїзм, але, з іншого боку, важко уявити собі атеїста, який був би здатний 

беззастережно прийняти такий атеїзм» [119, с.810].  

Місце Бога в концепції Ф. Ніцше займає Надлюдина [125, с.207], а замість 

християнської релігії проголошується міф про вічне повернення [Там само, 

с.158-161]. «Атеїзм Ніцше, – пише К. Свасьян – не освітянська примха, ні, 

менш того, «наукове» переконання, а свого роду непорушність вимірювального 

приладу: стрілка сейсмографу, яка фіксує глибинну ситуацію епохи, інакше – 

злочинний діагноз, що призвів за собою покарання нітрохи не винного в ньому 
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діагноста. «Бог мертвий» – це означає: людина вступила нарешті в пору 

повноліття, тобто Свободи і надана сама собі... » [119, с.810]. Таким чином, 

людина може починати процес реалізації самої себе, долаючи всі суперечності 

кризової епохи, створюючи нові цінності і не впадаючи в залежність від 

стадних цінностей, які, як оболонка, стримують розвиток її як особистості. 

Говорячи про смерть Бога, критикуючи християнську мораль за те, що їй 

повинні підкорятися всі, за те, що вона звертається до невільних, пригнічених 

людей, які вважають несвободу своїм життєвим ідеалом, Ф. Ніцше не 

сумнівається в тому, що людина повинна бути вільною, що на місце 

християнського ідеалу слабкої людини необхідно поставити ідеал античності та 

епохи Відродження – ідеал сильної і вільної, творчої особистості, що не 

підкоряється моральним нормам, санкціонованим християнською релігією. «... 

У поняття доброї людини включено все слабке, хворе, невдале, яка страждає 

через саму себе, все, що повинно загинути, – порушений закон відбору, 

створений ідеал, на противагу людині гордій і щасливій, яка впевнена в 

майбутньому і забезпечує це майбутнє – вона називається відтепер злою... » 

[118, с.769]. Така людина, на думку Ф. Ніцше, не потребує наявності Бога, бо 

сама займає божественне місце і не потребує чогось або когось, що стоїть вище 

неї. Така людина, яка володіє вищими інстинктами і втілює в собі вищий 

біологічний вид, і називається Надлюдиною. 

Поряд з культом Надлюдини Ф. Ніцше, виступаючи проти християнської 

релігії, замінює її іншою формою релігійної свідомості. На противагу 

християнській теології він висуває міф про вічне повернення, згідно з яким 

людина отримує можливість стверджувати свою волю в стихії вічного 

становлення (прояви космічної волі до влади). Замість релігійної розради, ідей 

порятунку і безсмертя душі Ф. Ніцше пропонує вихід за межі людського життя 

і її адекватне повторення у вічності. Згідно ніцшеанським уявленням про вічне 

повернення, зміна суспільного ладу за своєю суттю є циклічною: вона не може 

дати нічого нового, а лише повторює типи товариства, які вже колись були «без 

сенсу, без мети... вічне повернення» [128, с. 57]. Таким чином, як зазначає Е. 
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Елбакян: «в результаті критичного розгляду існуючого релігійного світогляду 

Ф. Ніцше приходить до релігії вічного повернення, яку він називає міфом, 

свідомо не даючи йому раціонального обґрунтування» [212, c.151]. 

Таким чином, «молотобійне» філософування Ф. Ніцше у ставленні до 

традиції, методологічно забезпечило концептуалізацію антропологічно 

«оновленої», а краще сказати – «відродженої» метафізики, що базується на 

рефлексії особливого типу, названої відомим українським філософом В. 

Табачковським «неевклідовою». Фундаментальними параметрами такої 

рефлексії є: розімкненість, розгорнення (навіть розгорненість) її смислового 

горизонту, відкритого в інтерпретативну нескінченність; символізм 

світобачення; дискретність (нелінійність, багатовекторність) інтенціональних 

орієнтацій мислення; полісемантизм дискурсу; смисловий поліморфізм... В. 

Табачковський підсумовуючи так ємко визначає тип філософствування 

Ф.Ніцше: «Критичність Як Сутнісна Ознака Рефлексії, Позаяк вона, формуючи 

Нові цінності, ламає усталені норми поведінки і знання» [156, с. 15]. Що ж 

стосується неевклідової рефлексивності, то її сутність проявляється в освоєнні 

світу «через його мінливість й часто карколомну амбівалентність» [Там само, с. 

10]. Саме тому в філософії Ф. Ніцше, на наш погляд, формуються умови як 

«конфліктів», так і безмежних можливостей інтерпретації як способу 

ідентифікації в традиції. 

Таким чином, продовжуючи тезу про неевклідову метафізику, можна 

сказати словами Е. Ален, який в роботі «Екзистенціалізм з середини», 

наголосив, що екзистенціалізм – це спроба філософствувати з позиції діяча, 

ніж, як то було прийнято раніше, з позиції спостерігача [220]. І, на нашу думку, 

саме це розходження може допомогти зрозуміти екзистенціалізм Ф. Ніцше. 

Підсумовуючи, можна погодитися з думкою Р. Данканіч яка слушно 

наголошує, що філософія життя в ніцшеанстві набуває трьох важливих 

аспектів. Аксіологічний, екзистенціальний, віталістичний – три буттєві 

комплекси, які утворюють формальну сторону концепту Надлюдини. 
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Взаємовідносини між цими трьома аспектами мають синкретичний характер 

[47]. 

Аксіологічному виміру належить, по-перше, концепт «любов до 

дальнього» як певного роду піднесена метафізична любов до тих якостей, які 

людині належить розкрити у ході свого духовного розвитку: мужність, 

впертість, цілеспрямованість, творчість, естетизм тощо. По-друге, концепт 

«переоцінки всіх цінностей» як маніфестація ніцшеанського нігілізму: людина 

тільки тоді гідна власного існування, коли здатна на перегляд всього того, чим 

живе її світогляд. 

Екзистенціальному виміру належить концепт «смерть Бога», що визначає 

скінченність, смертність, тимчасовість буття людини, і в той же час творчу 

активність людини, її здатність до вдосконалення, розвитку, створення нових 

умов буття людини. Також «смерть Бога» – діагноз сучасного стану культури з 

її відмовою від фундаментальних принципів та норм буття людини. 

Віталістичний вимір розкриває життєдайну основу метафізики людини. 

Даний вимір включає «волю до влади» та «вічне повернення». «Воля до влади» 

– іраціоналістична, парадоксальна, іманентна форма існування людини. «Вічне 

повернення» показує весь світ і людину в безкінечній циклічності існування 

[47, c. 21]. 

Націленість критицизму Ф. Ніцше на постановку питання про Надлюдину 

призводить філософа до необхідності аналізу західноєвропейської метафізики, 

в результаті якої і з’являється «неевклідова метафізика» Ф.Ніцше 

(В.Табачковський). З нашої точки зору, аналіз раціонально-гуманістичного 

змісту останньої безпосередньо пов’язаний з виявленням тих умов, в яких 

сформувалася сучасна Ф. Ніцше концепція людини. 

В першу чергу, антропологічну спрямованість критицизму Ф. Ніцше 

націлив на руйнування раціонального гуманізму Нового часу і Просвітництва. 

Любов до людини (у християнському або раціонально-просвітницькому 

варіантах), бажання упорядкувати його життя, дати йому потрібні для 

перебудови світу інструменти – всі ці ідеї тих часів Ф. Ніцше критикує. І хоча 
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сам Ф. Ніцше нечасто використовує поняття «гуманізм» (що було зазвичай і 

для інших філософів того часу), але ідея любові до людини, гуманності, 

співчуття, гуманного ставлення до людей – постійно зустрічаються в його 

текстах і переважно з негативною оцінкою як «гуманізм оповитий путами 

раціональності». Саме раціональний гуманізм стає об’єктом критики Ф. Ніцше 

тому, що наукова раціональність поглинула гуманізм, перетворюючи його в 

інструмент поневолення людини. Фатальна логіка Просвітництва привела до 

саморуйнування розуму, в тому сенсі, що вона зруйнувала саму гуманність, 

перекресливши більш ніж тисячолітню традицію концептуалізації людяності в 

філософії. 

В рамках своєї концепції критичного імморалізму Ф. Ніцше, як і 

екзистенціалізм, сприймає життя як об’єкт переживань, становлення, потік 

буття, ірраціональний, категоріально невловимий процес. За К. Ясперсом, 

самотність істоти, наданої самій собі – це погляд Ф. Ніцше на людину і це, 

багато в чому, визначає сутність екзистенціалізму [218]. Однак 

екзистенціалісти залишають людину наодинці з чужим і ворожим їй світом, а 

Ф. Ніцше пропонує у якості шляху до порятунку людства символ Надлюдини. 

Найбільший інтерес для сучасного гуманістичного світогляду, з точки зору 

єднання ідей екзистенціалізму та вчення Ф. Ніцше, представляють ідеї 

самоцінності людини та її свободи, волі до творчого життя, критика масового 

суспільства. Філософію екзистенціалізму та ніцшеанство об’єднує недовіра до 

раціонального гуманізму, який вони однаково прагнули подолати. 

Певною реакцією на такий стан речей є формування якісно нових систем 

філософського мислення. Неабиякий вплив набуває класичний позитивізм та 

марксизм, загалом, як ідеологія та методологія предметно-практичної сфери 

людської життєдіяльності. Однак задля духовно-образотворчої сфери лише 

формуються передумови, які з 20-х років ХХ ст. розкриються у всій своїй 

ідейно-світоглядній повноті і значущості в екзистенціалізмі. Без перебільшення 

можна сказати, що найбільш значущим репрезентантом такого модерного 

проекту, предтечею екзистенційного світосприйняття і, відповідно, розв’язання 
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нагальних духовних і соціальних проблем виступає Ф. Ніцше, формуючи 

вихідні принципи антропологічної парадигми новітньої філософії [126]. Як 

зазначає Соломія Павличко, авторитетна дослідниця культурного дискурсу в 

українському інтелектуальному житті кінця ХІХ – початку ХХ сторіч, «серед 

чільних теоретиків модерності, а й відтак предтеч модернізму ХХ ст. 

найчастіше називають Шарля Бодлера та Фрідріха Ніцше» [129, с.28]. Однак, у 

той час, коли Ш. Бодлер власний світоглядний поступ формував виключно 

«через» і «у» мистецтві», «…Фрідріх Ніцше був одним з тих мислителів, які 

заклали філософський дискурс модерності. Трагічна постать перелому, зміни, 

інтелектуального катаклізму, він безжально визначив і знищив усі ілюзії 

попередньої епохи. Його праці ознаменували бунт проти ери надії, певності, 

ентузіазму, віри в прогрес, сцієнтизму, механістичності точних наук, 

прикладених до людського життя, – ери, якою було ХІХ ст. Негативізм Ніцше 

був, однак, не просто деструктивним, а мав відкрити нові шляхи» [134, с. с.29]. 

Як ми переконуємося, філософії Ф. Ніцше належить одна з провідних ролей у 

розвитку інтелектуального життя ХХ сторіччя. Вона значною мірою 

спричинила до формування не лише нового покоління філософів, психологів, 

митців культури, а й суспільно-політичних еліт і, відповідно, радикальних 

трансформацій політичних систем.  

Згідно з такою ретроспективою, з впевненістю можна сказати, що 

філософією Ф. Ніцше цікавились і в Україні, навіть більше, як зазначає 

М.Попович у праці «Нарис історії культури України», «…без Ніцше неможливо 

уявити культуру кінця ХІХ – початку ХХ ст., в тому числі українську» [137, 

с.387]. І, як констатує І.Бичко, ніцшеанство в Україні «…набуло помітної 

популярності, принаймні у першій половинні ХХ ст.» [15, с.163]. 

Філософія Ф. Ніцше за своїм історичним значенням передрікає 

модерністську епоху, намагається сформувати ідейно-світоглядні та 

антропологічні засади сучасного йому буття. Об’єктивні процеси зникнення 

культурної та національної ідентичності, знеособлення, деперсоналізації 

соціуму, який глобалізується, викликають наростаючий опір в індивідуальній 
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свідомості, причому, цей опір в залежності від світогляду і середовища, в якому 

живе людина в суспільстві, виражається по-різному. Екзистенціалізм в такій 

ситуації пропонує подумки піднятися над своїм положенням шляхом 

«релігійного або філософського пориву». Екзистенціалізм, поставивши в центр 

уваги людину, стверджує, що може навчити людей, які стоять на краю безодні, 

яка називається «погранична ситуація», зберегти свободу і незалежність в 

обстановці самотності і страху. І, тим самим, просуває екзистенціалізм не 

тільки як «філософію розпачу», але і як «філософію розради» Саме в такому 

вигляді вона представлена у вченні Е.Фромма.  

 

Висновки до першого розділу 

 

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 
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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 

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 
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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. 
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РОЗДІЛ 2. НІЦШЕАНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ НАДЛЮДИНИ: 

ІДЕЙНО-СВІТОГЛЯДНІ ВИТОКИ ТА ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

В межах даного розділу дисертаційного дослідження буде здійснено 

спробу проаналізувати осердя філософсько-антропологічного вчення Ф. Ніцше 

– концепт «надлюдина». В контексті поставлених перед дослідженням завдань 

необхідно виявити та проаналізувати ідейно-світоглядні засади концепції 

надлюдини Ф. Ніцше та розкрити методологічні аспекти застосування 

ніцшеанської концепції надлюдини в розробці сучасної моделі особистості та її 

самореалізації. 

Антропологічне вчення Ф. Ніцше оформлюється в концепцію 

«надлюдина» в останній, третій, так званий, «власне ніцшеанський» період 

творчості. Протягом попередніх періодів творчості, тлумачення людини 

Ф. Ніцше більше тяжіє до психологічного натуралізму. Лише після глибокого 

переосмислення всіх складових своєї «зрілої» антропології, як філософських 

вчень так і життєвих ситуацій, мислитель висловлює «цілісний» образ людини. 

Більшою мірою концепт «надлюдина» сформований в одній із найвідоміших 

праць видатного мислителя «Так казав Заратустра. Книга для всіх і ні для кого» 

(«Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen») (1883-1885). Дана праця 

багатьма істориками філософії вважається центральною в корпусі текстів 

Ф. Ніцше. Слід сказати, що така точка зору є найросповсюдженішою в 

історико-філософському дискурсі сучасної Німеччини. Інші праці останнього 

періоду творчості («По той бік добра і зла. Прелюдія до філософії майбутнього» 

(Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft 1886), «До 

генеалогії моралі» (Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift, 1887), Сутінки 

кумирів (Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt, 1888), 

Антихрист, прокляття християнству (Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum, 

1888), «Ecce homo» (Ecce homo. Wie man wird, was man ist, 1889)) Ф. Ніцше 

також містять окремі теоретичні положення, які в тій чи іншій мірі доповнюють 

загальну картину ніцшеанської антропології. Окреме місце у вченні про 
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людину посідає Ніцшевий незавершений рукопис «Воля до влади» (Der Wille 

zur Macht) (1901), який в перших версіях видання являв собою, здійснену 

сестрою мислителя, посмертну та, нажаль, не аутентичну компіляцію 

підготовчих нарисів Ф. Ніцше, які мали пізніше утворити цілісний текст його 

майбутньої значної праці. В оригінальному вигляді даний рукопис став 

доступний вітчизняному читачеві лише після його аутентичної публікації в 

сучасному багатотомному виданні творів Ф. Ніцше, здійсненого російською 

мовою. 

Одним із центральних моментів філософсько-антропологічного вчення 

Ф Ніцше виступає його теорія особистості, яка, по суті, постане головним 

предметом подальшої теоретичної реконструкції в межах даного розділу. 

Забігаючи на перед, необхідно зазначити, що через реконструкцію даної теорії 

можливо буде окреслити модель самореалізації особистості, яка є одним із 

основних теоретичних питань даної дисертації. 

Іншими словами 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. 

На думку сучасної української дослідниці антропологічного вчення 

Ф. Ніцше Римми Данканіч: «саме метафізика людини Ф. Ніцше дає змогу 

долати трагізм існування людини шляхом прийняття останньої як природної 

необхідності та умови для розвитку. Людина Ф. Ніцше – це людина без меж, 

але в той же час та, яка добре розуміє свою мету і має завдання по її 

досягненню» [47, с. 4]. Тому критика людського в людині у Ф. Ніцше – це 

боротьба за новий образ людини – Надлюдини. В цьому аналізі, ніцшеанська 

концепція Надлюдини, показує не тільки перспективу розвитку людства, але й 

модель майбутньої людини. «Найбільш нікчемна людина – остання, тобто 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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сучасна людина, тому що вона не може зневажати саму себе. Вона 

самовдоволена і мізерна, піклується про своє здоров’я, не перевтомлюється, 

поважає рівність, коли немає ні бідних, ні багатих, тому що і те й інше завдає 

надто багато клопоту. Усі вважають себе розумними, вважають, що знають все. 

У них є своє задоволення для дня і своє задоволення для ночі, але здоров’я – 

вище за все. «Щастя знайдене нами», – кажуть останні люди. Вони не можуть 

зрозуміти слова про надлюдину, звернені до них» [119,с.25] 

Згадана раніше вітчизняна дослідниця Р. Данканіч у своєму дослідженні 

«Метафізика людини у філософії Ф. Ніцше» з даного питання висловлює 

наступну думку: «Надлюдина Ф. Ніцше являє собою метафізичний обрій 

концепції людини Ф. Ніцше. Через аналіз екзистенціально-естетичної ідеї 

Надлюдини, можна розширити горизонти сучасної метафізичної та 

філософсько-антропологічної проблематики, а саме через «пафос» 

відповідальності людини в світі і перед ним» [47, с. 4]. 

Поняття Надлюдина Ф. Ніцше визначає так: це, ті які «проявляються 

стосовно одне до одної настільки поблажливими, стриманими, ніжними, 

гордими і дружелюбними, – стосовно зовнішнього світу ... вони небагато кращі 

неприборканих хижих звірів. ... Вони повертаються до безневинної совісті 

дикого звіра, як чудовиська, що торжествує, які терплять жахливі зміни, 

убивства, підпали, розгроми, насильства з гордістю та душевною рівновагою... 

впевнені, що поети тепер надовго матимуть тему для творчості й уславлення» 

[125, с.89]. 

Як слушно зазначає дослідниця А. Кампос: «Вчення про Надлюдину в 

філософії Ф. Ніцше формується не просто як альтернатива колишньої моделі 

людини, але як вихід з ситуації кризи людини. Катастрофа, до якої призвело 

людство, панування раціонально-моральних цінностей, в решті решт, поставило 

під питання саме існування людини. Вихід з цієї кризи Ніцше бачить у 

подоланні людини і появи нового типу – Надлюдини. Неминучість її появи 

обумовлена самою сутністю світу, що розуміється Ніцше як воля до влади і 

вічне повернення. Констатація кризи була вельми характерна для культури того 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
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часу. Ніцше бачив, крім небезпеки, ще й величезну можливість для людини» 

[63, c. 14]. 

Критикуючи гуманізм, Ф. Ніцше відзначає, що співчуття, як головна 

ознака гуманізму, є співчуттям до «тварини в людині». Людина західного 

«зразку», не мета, а засіб, «місток» до майбутньої людини, якісно нового стану 

людства. У цьому і є її остання гідність. При цьому «подолання» людської 

сутності означає, насамперед, само подолання. Філософвуванню Ф. Ніцше, 

було притаманне динамічне бачення проблеми людини, і це ріднить його з 

Е. Фроммом.  

Сучасній європейській людині властиві усі недоліки, пороки декадансу, 

вважає Ф. Ніцше. Тому вустами свого героя Заратустри він проголошує: 

«Дивіться, я вчу вас про надлюдину! Надлюдина – смисл землі» [125, с. 8]. 

«Людина – це канат, натягнутий між твариною і надлюдиною. Загрозливою є 

ситуація, коли вона знаходиться в стані, в якому страшно далі йти, загрозливим 

є погляд, який звернений назад, загрозливим є страх та зупинка. В людині 

важливим є те, що вона є містком, а не метою: в людині можна любити тільки 

те, що вона є переходом і загибеллю» [Там само, с. 9].  

Надлюдина з її новим принципом покладання цінностей стає можливою 

як результат «загибелі» людини і переоцінки цінностей сучасної епохи. У 

філософії раннього Ф. Ніцше простежується ідея унікальності і абсолютної 

цінності кожної людини, тому кожна людина може досягти найвищого етапу 

свого розвитку – Надлюдини. Надлюдина – це людина яка активно виявляє в 

своєму житті ту якість, яку Ф Ніцше називає «волею до влади», оскільки воля 

до влади не являє собою простої ознаки життя, а навпаки: «життя тільки 

окремий випадок волі до влади...» [128, с. 329]. Із наведеної цитати стає цілком 

зрозумілим, що концепт «волі до влади» у Ф. Ніцше не повинен тлумачитись 

виключно як бажання рухатись сходинками кар’єри, в політиці або в інших 

царинах людської активності При цьому слід зауважити, що Ф. Ніцше 

неодноразово дає приводи для подібних тлумачень.  
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Так, в багатьох творах Ф. Ніцше можливо зустріти заклик до панування 

та підкорення сильних над слабкими, навіть якщо йдеться тільки про слабких, 

серед яких все одно виокремлюються сильніші та слабші. В даному випадку це 

слугує підтвердженням, що феномен «волі до влади» виявляється у всіх людей 

безвийнятково. Якщо ж говорити про Ніцшевий образ надлюдини, то в ньому 

явище «волі до влади» має нерозривний зв’язок із роллю та статусом «творця», 

винахідника нових ціннісних орієнтацій – «нових цінностей».  

Враховуючи вищесказане цілковито можливо усвідомити значення 

покладання Ніцшевої «надлюдини» поза традиційних оцінок доброго і злого, 

«по той бік добра і зла». Добре і зле – це ціннісна дихотомія, яка виступає 

фундаментом ствердженої в західній культурі моралі «ресентімент» (моралі 

слабких). Зазначений тип моралі вважається визначальною рисою цінностей 

християнства. Ф. Ніцше вважав, що християнство – причина тотальної 

оберненості природної системи оцінок різноманітних явищ, яка спричиняє, 

наприклад обожнення, і введення у статус «добра» слабкості, покори та 

співчуття. Натомість такі природно властиві силі якості як жорсткість, 

невблаганність, незалежність вважаються проявами зла. В такій системі 

цінностей бідність, недолугість, вадливість, хворобливість, потворність 

вважаються позитивними, а шляхетність, могутність, зло, жорстокість, 

самовпевненість – негативними рисами особистості. Ф. Ніцше, як фахівець-

філолог на підтвердження власної позиції досліджує походження німецьких 

слів «добрий» (gut) і «поганий» (schlecht) демонструє, що поняття «добрий» 

походить від «шляхетний», а «поганий» – від слів «простота», «буденність», 

«низість». Саме тому цінності «надлюдини мають бути принципово 

відмінними, протилежними до старих, християнських, «ресентіментних». Дія, 

творчість, ствердження нових цінностей, на думку Ф. Ніцше, вимагає 

жорсткості, невблаганності, потребує стати вищим за натовп. Але не слід 

вважати Ніцшеву «надлюдину» аморалістом. Тут скоріше підходить вислів – 

іммораліст. Різниця між цими значеннями існує, хоча і не завжди її можливо 

віднайти навіть у тлумачних словниках.  
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Важливим питанням, на яке необхідно звернути увагу, теоретично 

реконструюючи концепт «надлюдина» Ф Ніцше, чи можливо віднайти в історії 

людства існуючі прояви образу надлюдини, чи «надлюдина» - це виключно 

опис майбутнього, вищого стану розвитку людства? Ф. Ніцше у своїй 

центральній праці «Так казав Заратустра» та інших антропологічних текстах, 

здебільшого, вказує, що «надлюдина» - це майбутній щабель людськості. Але в 

інших місцях його творчого доробку можливо зустріти висловлювання, що 

образ надлюдини частково, а в дечому і повністю втілювався в окремих 

прошарках стародавніх суспільств (аристократичні кола стародавнього Риму, 

арабських країн, Німеччини, Японії, герої гомерівських трагедій, вікінги 

Скандинавії і т.д.). «...В одиничних випадках на різних територіях земної кулі і 

серед різних культур, – пише Ф. Ніцше, – проявляється те, що фактично являє 

собою вищий тип, який стосовно цілого людства представляє рід надлюдини. 

Такі щасливі випадки завжди бували і завжди можуть бути можливими. І за 

сприятливих обставин такими вдалими можуть бути цілі покоління, племена, 

народи» [125, с. 634]. 

В праці «Народження трагедії з духу музики» (Die Geburt der Tragödie aus 

dem Geiste der Musik, 1872) Ф. Ніцше, продовжуючи мотиви відомого 

німецього філософа, свого світоглядного наставника, А. Шопенгауера щодо 

трагедії людської долі, писав: «Нам належить пізнати, що все, що виникає, має 

бути готовим до страждань і загибелі; нас примушують кинути погляд в жахи 

індивідуального існування...» [119, с. 118] Якщо що-небудь здатне зберегти 

життя людським істотам, безпорадним перед болем буття, і змусити їх животіти 

далі, то цією силою може бути тільки ілюзія. Ілюзія має три ступені, а саме: 

знання, мистецтво та філософію. «Одного полонить сократівська радість 

пізнавання і мрія зцілити їм вічну рану існування, іншого зваблює чарівний 

покров краси, який віє перед його очима, цього, нарешті, – метафізична 

розрада, що під вихором явищ непорушності продовжує текти вічне життя...» 

[Там само, с. 124.] 
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Вчення Ф. Ніцше про Надлюдину може бути адекватно зрозумілим саме у 

зв’язку з ідеєю про можливість розкриття потенціалу людини, її самореалізації. 

Той факт, що в більш пізніх роботах Ф. Ніцше стверджується думка про 

пріоритет «вищого» в людині, пояснюється наявністю в ній здібностей до 

саморозвитку, творчості, повноти волі до влади, відповідальності. 

Можна цілком погодитись із думкою дослідниці А.Д. Кампос, висловлену 

нею в праці «Критика разума в философии Ф. Ницше» що ідея «Ф. Ніцше про 

те, що природа людини не може і не повинна піддаватися трансформації 

безперечно має певний гуманістичний потенціал. Критикуючи раціонально-

гуманістичні ідеї про рівність і «виховуваність» людей, Ф. Ніцше реалізує 

специфічне гуманістичне посилання: приймати людину такою, як вона є». [64, 

с.52], 

Розуміння людини як «тварини і творця» дозволяє Ф. Ніцше, 

відмовившись від ідеї «виправлення» людини, звернутися до визначення 

людини майбутнього – Надлюдини. У цьому, на наш погляд як вже зазначалося 

вище, міститься особливість принципово іншого гуманізму Ф. Ніцше: він 

націлений на майбутнє. 

Погоджуючись із позицією Римми Данканіч, ми також вважаємо, що 

діалектика становлення Надлюдини може бути розкритою, за допомогою 

віталістичного принципу волі до влади, й представлятиме собою рух від 

ієрархічного підпорядкування (стадія верблюда) до анархічного спростування 

(стадія лева), а від останнього – до автаркії творчості (стадія дитини) [47]. Це і є 

необхідними елементами процесу самореалізації особистості в процесі 

сходження її до Надлюдини. Розгляд цього процесу можливий лише в контексті 

аналізу релігії та особливостей становлення особистості під впливом її догматів 

та норм, що є важливим аспектом філософських поглядів Ф. Ніцше. Специфіка 

таких понять як «християнство», «мораль», «Бог» та їх значення для розуміння 

особистості в працях Ф. Ніцше, їх критичне переосмислення, стало одним з 

вихідних пунктів при формуванні його власного філософського світогляду.  
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Так, в праці «Антихрист» з підзаголовком «Прокляття християнству» 

(Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum, 1888) Ф Ніцше стверджує, що релігія 

давно вичерпала себе і на даному етапі вже нічим не може допомогти 

становленню особистості, а віра в християнського Бога стала такою, яка не 

заслуговує довіри [117].  

Для мислителя вороже ставлення до християнства пов’язується з 

розумінням християнства, як такого, що має владу над людиною, обмежує її 

свободу. Парадоксом є те, що в цьому він бачить і позитивний вплив 

християнства на людину, тому що воно вперше побудило волю до істини. 

Християнство спонукало людину шукати істину, побудило її до пізнання. На 

думку К. Ясперса, Ф. Ніцше закликає не просто до звільнення від всього 

християнського, а долання його через «надхристиянське». На власному 

прикладі Ф. Ніцше показує, що і його світогляд формувався з християнства та 

під впливом християнських же імпульсів. «Його боротьба проти християнства 

аж ніяк не означає прагнення просто викинути його на смітник, скасувати або 

повернутися в дохристиянські часи: навпаки, Ніцше бажає обігнати його, 

подолати, спираючись на ті самі сили, які принесли в світ християнство» [218, 

с.25]. 

Ф. Ніцше не намагається шукати метафізичний чи онтологічний сенс ні 

християнства, ні будь-якої іншої релігії. Він переконаний – жодна релігія 

насправді не є істинною, судити про будь-яку релігію можна лише за її 

значенням та впливом на людство. На думку Б.Рассела: «Покірність хороша, 

але не покірність християнському Богу. За Ф. Ніцше, Французька революція і 

соціалізм, по суті, за духом своїм тотожні християнству. Все це він заперечує і 

все по тій же самій причині: він не бажає розглядати всіх людей як рівних ні в 

якому відношенні» [141, с.234]. Ідея християнської моралі відносно того, що всі 

люди є рівними, на думку Ф. Ніцше, є абсурдною, тому що прививає 

особистості стадність, неможливість самореалізувати та проявити себе.  

«Для Ніцше християнство – це феномен церкви з її претензіями на владу, 

феномен історичний, феномен світської політики так званого західного людства 
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і культури нового часу. У цьому сенсі те як розуміється християнство і 

християнський дух новозавітної віри – не одне і те ж. Тому суперечка з 

християнством аж ніяк не обов’язково повинна спричинити боротьбу з 

християнським духом, – адже і критика богослов’я не означає, що критикують 

віру, тлумаченню якої покликане служити богослов’я» [198, с.144]. Доки ми 

нехтуємо цією істотною різницею, на думку М. Гайдеггера, доти залишаємося 

на рівні низькопробної боротьби світоглядів. 

Як видно з робіт Ф. Ніцше, саме християнство, його не відповідність 

реальному життю та суперечливість, і вивело нову людину (саме такою новою 

людиною він називає і себе). Як наголошує К.Ясперс в роботі «Ніцше і 

християнство»: «Саме християнські імпульси, тобто моральна правдивість, яка 

досягла найвищого ступеню, у всі часи порушували християнську боротьбу 

проти дійсного, реального християнства, як воно виявляє себе тут – у владі 

Церкви і у фактичному бутті та поведінці людей, що називають себе 

християнами. Ця боротьба всередині християнського світу не залишилася без 

наслідків – Ніцше бачить себе як раз останнім з таких наслідків» [218, с.46].  

Жорсткій критиці Ф. Ніцше піддає питання віри людини, адже, він 

переконаний, що людина вигадала віру і занурилася у свою віру в Бога через 

«потребу в спасінні», «почуття гріховності», «прагнення до аскетизму» тощо. 

Ф. Ніцше говорить про те, що почуття, цінності віруючої людини не є чимось 

таким, що не було б притаманним, наприклад, атеїсту. Тобто ті душевні пориви, 

які так звеличуються християнами, є, на думку філософа, звичайними 

психічними явищами, будь-якої людини, як віруючої, так і атеїста. 

Релігійна віра надала людському існуванню певного сенсу, тому що з 

найдавніших часів людина, яка народилась слабкою в ворожому для неї 

середовищі, в природі, піддавалась смертельній небезпеці. Наділена інстинктом 

самозбереження, виснажена в боротьбі за виживання, вона прагнула наповнити 

сенсом своє життя, тому що нею володіла туга, страх в передчутті нових мук, і, 

нарешті, смерть, очевидна та невідворотна. Не страждання саме по собі, а 
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безглуздість страждання здавались людині головною проблемою. Це було, на 

думку Ф. Ніцше, справжньою причиною походження нігілізму. 

Християнство, на думку Ф. Ніцше, надало людським стражданням сенсу. 

З його виникненням людина страждала, несла свій хрест, вважаючи це своїм 

покликанням. Страждання відтепер перестало сприйматися, як щось чуже 

сутності людини, воно отримало своє законне виправдане та осмислене місце в 

її існуванні. 

Ф. Ніцше звертає особливу увагу на образ християнського Бога. Саме в 

його роботі «Весела наука» звучать слова, що «Бог помер! Бог мертвий! І це ми 

його вбили!». На його думку Бог для будь-якого народу в першу чергу повинен 

символізувати силу і волю до влади, значить бути здатним до гніву та здатним 

покарати тих, хто пішов проти волі свого Бога. «Якби християнство було 

правим у своїх твердженнях про кару Господню, загальну гріховність, 

благодать і небезпеку вічного прокляття, то було б ознакою недоумства і 

безхарактерності не стати священиком, апостолом або відлюдником і не 

трудитися з острахом і трепетом тільки над своїм порятунком; було б безглуздо 

випускати з уваги вічне благо через тимчасові зручності» [126, с.123]. 

М. Гайдеггер у статті «Слова Ніцше «Бог мертвий» наголошує на 

необхідності правильного розуміння цієї метафори. Тут мається на увазі не 

просто смерть християнського Бога, а дещо більш важливе. Під поняттям «Бог» 

Ф. Ніцше розуміє всю сферу надчуттєвого світу взагалі. «Слова «Бог мертвий» 

означають: надчуттєвий світ позбувся своєї дієвої сили. Він вже не дарує життя. 

Прийшов кінець метафізиці – для Ф. Ніцше це вся західна філософія, яка 

розуміється ним як платонізм. Свою ж власну філософію Ф. Ніцше розуміє як 

рух проти метафізики – для нього це означає проти платонізму» [198, с.170]. Ф. 

Ніцше виходив з того, що всі боги і релігії, як і філософські системи, породжені 

нашим людським уявленням і свідомістю.  

Ф. Ніцше задається питанням: «Чому помер Бог?» причина смерті Бога – 

християнство. «Саме християнство зруйнувало будь-яку істину, якою жила 

людина до нього і, перш за все, зруйнувало трагічну істину життя 
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досократівських греків. На її місце християнство поставило чисті фікції: Бога, 

моральний світопорядок, безсмертя, гріх, милість, спокутування» [216, с. 37].  

В процесі зникнення авторитету церкви, авторитету Бога людина 

залишається на одинці з собою, зі своїми інстинктами, розумом та природними 

прагненнями. Людина уже не повинна страждати тут на землі заради 

потойбічного щастя в раю. Тепер вона може стати щасливою тут, на землі. 

Людина сама може стати Богом, вона може творити. Саме здатність творити, на 

думку Ф. Ніцше, вирізняє людину в цьому світі: «Творити: це означає – 

виставляти з себе щось, робити себе більш порожнім, більш бідним і більш 

люблячим. Будьте людяні до тих, хто творить: вони бідні любов’ю до 

ближнього по самій суті своїй» [125, с. 234].  

Буддизм і християнство, на думку Ф. Ніцше, є «нігілістичними» релігіями 

в тому сенсі, що вони заперечують вихідну відмінність між цінністю людей, але 

буддизм все ж викликає менше заперечень у Ф. Ніцше. Він бачить його 

перевагу саме в дійсному досягненні ідеалу звільнення. Хоча за змістом його 

ідеал і відмінний від буддійського, але способи сходження до нього схожі: 

боротьба людини з власною свідомістю, з уявною єдністю «я». Досвід 

переоцінки цінностей і в буддизмі, і у ніцшеанстві можуть бути співставлені, 

незважаючи на те, що радикальний характер цієї переоцінки веде до виходу за 

межі життя і смерті в буддизмі, тоді як, за Ф. Ніцше, навпаки, результатом 

цього досвіду виступає торжество життя. Він зазначав: «Буддизм – це єдина з 

усіх теорій справжня позитивістська релігія, навіть в своїй теорії пізнання… 

Самообман моральних понять для неї – етап, який в минулому, моєю мовою – 

по той бік добра і зла» [154, c.34].  

Погоджуємося з думкою М. Линченко [94, c.91 ], що Ф. Ніцше, до переваг 

буддизму перед християнством відносив: по-перше, відмову від 

дискредитованого поняття «бог»; по-друге, заміну «боротьби проти гріха 

боротьбою проти страждання». Буддизм, за Ф. Ніцше, від людей «не потребує 

того, аби своєму стражданню, своїй хворобливості надавали вигляду 

пристойності, витлумачуючи його як гріх» [117, c. 645]; по-третє, відмову від 
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аскетичного ідеалу, водночас помірність у потребах, доброта й 

доброзичливість, настрій як вимога здоров’я; по-четверте, відмова від примусу, 

терпимість (буддизм не вимагає боротьби з тими, хто думає інакше). Нарешті, 

егоїзм, який стає обов’язком: «Необхідно одне: як тобі звільнитися від 

страждань, – це положення регулює і обмежує всю духовну дієту» [Там само, c. 

646]. Буддизм для Ф. Ніцше є релігєю «цивілізації, що наближається до свого 

кінця», релігією «для добрих, нижніх рас, що сягнули вищого ступеня 

духовності» [Там само, c. 647-648]. Головна перевага буддизму над 

християнством, не лише в тяжінні до досконалості, а й у здобутті її: «Будда не 

обіцяє, але виконує, християнство ж обіцяє і не виконує» [Там само, c. 666]. 

На місце християнського святого Ф. Ніцше ставить «шляхетну» людини – 

правлячого аристократа. «Шляхетна» людина, як вільна особистість, здатна на 

жорстокість і володіє почуттям обов’язку тільки по відношенню до рівних собі. 

Вона повинна високо цінувати мистецтво, художників і поетів і всіх, хто 

володіє будь-якою майстерністю, але робить це як істота більш високого 

порядку. Він усвідомлює ту роль, яку жорстокість грає в аристократичній 

перевазі: «Майже все, що ми називаємо «вищої культурою», засноване на 

одухотворенні та інтенсифікації жорстокості» [128] . «Шляхетна» людина є 

втіленням волі до влади, а отже завдяки цьому здатна до самореалізації і є 

особистістю, яка може вийти за межі усталених норм.  

Людина чинить добро чи стримує себе від злих вчинків не по своїй 

природній доброті, на думку Ф. Ніцше, не тому, що вона альтруїст, а навпаки – 

лише через страх перед покаранням. Людина б чинила злі, на погляд 

християнської моралі, вчинки, якби її не стримували думки про пекло та 

пекельне полум’я, в яке, начебто, вона потрапить. Віруючий християнин 

настільки сповнений страху й ненависті на, за Ф.Ніцше, що щира любов до 

людей здається йому неможливою. Ф. Ніцше стверджує ідею того, що рівність 

всіх є кінцем справедливості, адже люди не є рівними в своїх можливостях, 

талантах. Людина людині не рівня, тільки суспільна (християнська) мораль 

робить людство просто стадом, масою копій, які повинні жити начебто не 
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егоїстично. «Ви хочете, по можливості, усунути страждання, ви прагнете до 

благополуччя людей. Але ж благополуччя, як ви його розумієте, – це не мета, 

це – кінець, стан, який зробить людину смішною і нікчемною…» [126, с. 345]. 

Небезпека та спокій, легкість життя є, на думку Ф. Ніцше, тим, що не потрібне 

людині; навпаки, вони розслабляють, притупляють її. А егоїзм, як основа 

людських бажань, стремлінь, вчинків, є рушієм в подальшій боротьбі за себе. 

Тому, цілком логічно, що наступний крок в осмисленні буття людини у 

Ф. Ніцше виражається у ставленні до категорії «свободи», тим більше, що 

погляди обох досліджуваних у дисертації мислителів, і Е. Фромма, і Ф. Ніцше, 

в даному питанні збігаються. Так, Ф. Ніцше формулює свою позицію 

наступним чином: для чого свобода «від чогось», якщо вона не потрібна «для 

чогось»? [116, с.25]. Таким чиноа, свобода людини не є метою, а засобом до неї. 

Проте, на противагу Е. Фромму, Ф. Ніцше тут фактично зупиняється у 

пошуках.  

Хоча певні елементи аналізу категорії «свобода» у нього все ж наявні. 

Так, він весь час наголошує, що необхідний спротив сучасному людству, яке на 

очах перетворюється на машинерію, а людина на типовий елемент системи. Всі 

його думки спрямовані на творення якісно іншого буття людини – Надлюдини. 

«Надлюдина – це смисл землі. Нехай же ваша воля каже: хай буде Надлюдина 

смислом землі!» [117, с.8.].  

Вагомий внесок в традицію інтерпретації проблеми людини в філософії 

Ф. Ніцше, своїм доробком здійснив М. Гайдеггер [196; 197; 198]. Він 

погоджувався з поглядами Ф Ніцше про те, що «смерть Бога» вводить людину в 

стан полишеності, відчуження, «бездомності», тривоги. М. Гайдеггер ставить 

питання про сутність гуманізму як питання про те, чи збудеться людина в 

екзистенції хранителя істини буття – Надлюдини. Новоєвропейські процеси 

перетворення світу в картину, а людини в суб’єкт – радикального підкорювача 

світу, визначили той факт, що спостереження миру і наука про світ 

перетворюються на науку про людину, в антропологію. Але антропологія, на 
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думку М. Гайдеггера, заздалегідь знає, що є людина, і тому не в змозі поставити 

питання про її сутність.  

Характеризуючи специфічний, на відміну від класичних форм, гуманізм 

Ф. Ніцше, не можна не згадати, що до властивостей Надлюдини філософ 

відносить і такі, як: моральність, природність, тілесність, помірність. 

Пов’язуючи можливості Надлюдини з процесом переоцінки цінностей, 

Ф. Ніцше виступає з критикою моралі. Однак, ніцшеанська критика моралі 

рабів не має на увазі відмови від моральності. Негативне ставлення німецького 

філософа до просвітницької ідеї «повернення до природи» не виключає 

прихильності Ф. Ніцше природному; у вченні про Надлюдину присутня ідея 

«сходження» до природності. інтерес християнства і раціонального гуманізму 

до душі, духу, розуму людини є на думку Ф. Ніцше згубним і повинен бути 

подоланий «реабілітацією» тілесності, зрозумілої як гармонійність фізичного і 

психічного розвитку. Розгортання ідеї жертвопринесення людини виявляє 

подвійність цього процесу: людина усувається, але Надлюдина – народжується, 

уособлюючи собою все краще, сильне і здорове, що було в людині. Надлюдина, 

як вже зазначалося вище – це суть землі, у ній відбувається повернення homo до 

humus, до Землі. 

В якості одного із проміжних реконструктивних висновків щодо концепції 

«надлюдини» Ф. Ніцше можливо зазначити, що найбільш яскравою і глибокої 

рисою Ніцшевої «надлюдини» є так зване «дарування чесноти». У це поняття 

Ф. Ніцше вкладає сенс щедрості, повноти життя, здатність наділяти своєю 

творчою потенцією – тобто самореалізовуватися. Антропологічне вчення 

Ф. Ніцше вплинуло не тільки на подальший розвиток філософської 

антропології, але й на перспективи розвитку гуманізму в XX і XXІ ст.  

Наступним вагомим кроком теоретичної реконструкції змісту концепту 

самореалізації особистості у філософсько-антропологічному вченні Ф. Ніцше 

має постати аналіз такої важливої її складової як феномен творчості. 

У своєму філософському аналізі поняття «творчість» Ф. Ніцше 

протиставляє власні уявлення до вже існуючих точок зору своїх попередників. 
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На його переконання, раніше розгляд феномену творчості здійснювався, 

виходячи з наступних установок: онтологічної, гносеологічної, художньої та 

релігійної. Такі підходи несли на собі відбиток суб’єктивних позицій їх авторів, 

які часто виокремлювали якийсь із аспектів творчості як пріоритетний. 

Принциповою новацією Ніцшевого аналізу феномену творчості постає 

розгляд даного феномену як цілісного прояву життя. Ф. Ніцше по суті 

формулює новий некласичний підхід для філософського аналізу творчості, який 

потім буде методологічно концептуалізований як онтологічно-

екзистенціальний підхід, який передбачає необхідне усвідомлення вплетеності 

творчої активності в майже усі життєві процеси людини. 

Підґрунтям творчих здібностей та активності людини, Ф. Ніцше, вважає 

так зване «діонісійське начало» яке потенційно міститься в людині і 

актуалізується у творчій активності людини, вивільненні життєвої енергії. 

Поняття «творчість» нерозривно вплетене в загальний поняттєвий «лад» 

Ф. Ніцше і не може постати зрозумілим в розриві із основними поняттями його 

філософії взагалі та філосфсько-антропологічного вчення зокрема такими як 

«надлюдина», «вічне повернення» та ін.. Ідея нескінченого коловороту усього, 

що існує, посилює енергію творчої активності та творчого переживання, та 

безперечно сприяє розвитку задатків геніальності в людині з перспективою 

вдосконалення до стану надлюдини.  

В контексті аналізу феномену творчості необхідно виокремити та 

проаналізувати три елементи, поєднанням яких, на думку Ф. Ніцше є творчість, 

і які мають стосунок до діонісійського начала:  

гра, яка, на думку Ф. Ніцше, постає яскравим символом ірраціонального 

начала і позбавлення раціональних тлумачень реальності.  

творіння, яке починається із руйнування. Істинна творчість, на думку 

видатного мислителя можлива лишень на порожньому місці. Необхідно 

зруйнувати осердя старого щоб нове могло по справжньому постати новим.  

страждання, яке Ф. Ніцше вважав необхідною умовою можливості 

творчості. Творчий процес поєднує в собі як радість так страждання, він 
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збігається із постійно мінливими життєвими переживаннями суб’єкта творчої 

активності. Творчому генію властиві крайнощі: радість доходить до буйства, а 

туга перетворюється в по-справжньому тяжке страждання. Ф. Ніцше оголошує 

Діоніса страждаючим богом, це підштовхує його зробити висновок про те, що й 

його учні можуть знайти свободу тільки через страждання. 

Аполлон та Діоніс – античні боги – символи протилежних за своїм 

змістом начал буття і культури. Після еллінських філософських пошуків, ці 

образи використовувались Ф.В.Й. Шеллінгом для позначення протилежних сил 

що постійно змагаються за домінування в людській природі. Вчення Ф. Ніцше є 

по-суті оригінальним продовженням, висловлених німецьким філософським 

класиком думок. Діонісійське та аполонівське начала Ф. Ніцше ґрунтовно 

досліджує в раніше вже згаданій нами праці - «Народження трагедії з духу 

музики» [119].  

Діоніс та Аполлон символізують земне та небесне начала. 

Аполлоністичне начало –  це джерело світової гармонії, порядку і рівноваги. 

Його протилежність – діонісійське начало – що надихає на бунт, надає 

стихійності поривам, ірраціоналізує відношення до ситуації. Аполонівске 

раціональне начало не може панувати вічно. В певний момент людство відчуває 

потреби зовсім іншої природи – потреби творчості та реалізації власних 

можливостей. Діоніс постає у Ф. Ніцше – джерелом творчого натхнення. 

Діонісійське начало ілюструється Ф. Ніцше рисами справжності, 

бунтарства та життєвої енергійності. Завдяки Діонісу виникає певний надлишок 

життєвих сил, який людина може спрямовувати на творчу активність. Діоніс – 

постає богом істини, екстазу, але водночас і страждання, Аполлон –  постає 

богом людських ілюзій, але, водночас він творить гармонію та спокій. 

Аналізуючи ці два начала Ф. Ніцше пише: «Щоб усвідомити обидва ці 

прагнення, представимо їх спочатку як роз’єднані художні світи сновидінь та 

сп’яніння» [119, с. 59]. Одне начало символізує  – постійність та надійність, 

інше – силу. Справжнім життя стає тільки завдяки Діонісу. Ф. Ніцше ніби 

закликає читача довіряти йому, називаючи навіть його учнем, учнем бога 
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виноробства: «Тут говорить «знаючий», посвячений і учень свого бога» [Там 

само, с. 51]. 

Аполлон – навпаки завойовує позиції надихаючи спокійним і 

безтурботним життям, яке не є ілюзією, а постає цілковито реальним. Сила 

Аполлона «спрямована на відновлення вже майже розколотого індивіда, 

цілющим бальзамом захоплюючого обману» [Там само, с. 142]. 

Проаналізуємо смисли творчості, які виділяв Ф. Ніцше. Перша за все 

можна зазначити, що цього філософа не даремно називають предтечею 

екзистенціалізму: єдина мета людини, за Ф.Ніцше – життя, єдине його 

призначення – жити. Саме через ствердження сили життя, Ф. Ніцше прийшов 

до культу діонісійського начала, закладеного в кожній людині. Діоніс – бог, що 

вивільняє енергію, що будить активне творче начало, а значить і саме життя. 

Своїми веселощами бог виноробства показує, яким має бути справжнє життя. 

Сірість, нудьга, порядок, раціональність – все це повинно бути відкинуте, як 

покривало.  

Активна життєва сила, обумовлена Діонісом, пробуджувалася в людині 

під час «переповнення» його внутрішньої чаші у вигляді надлишку сил. Цей 

надлишок є творчим поривом, розкриттям внутрішнього потенціалу, 

вивільненням внутрішньої енергії, закладеної в людині. У процесі такого 

вивільнення людина розряджалася і перероджувалася, отримуючи відчуття 

повноти і відчуваючи єднання зі світом і з самою собою. 

Розгортання, творіння самого себе проходить через творче начало, яке 

звільняє людину від усіх умовностей. Стаючи вільною, вона є більш сміливою, 

підбадьореною Діонісом людиною, дивиться на себе колишню по-іншому, з 

огидою, долає себе і стає Надлюдиною. Це створення самої себе – є найвищим 

ступенем творчості. Процес самовдосконалення має бути постійним: ніколи не 

можна відкладати це на потім і не можна озиратися в минуле, хіба що для того, 

щоб уникнути помилок. 

Життя – це і є людина і, творячи саму себе, вона творить життя. Можна 

сказати, що Ф. Ніцше – більше, ніж філософ життя. Творчість у нього є 
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розгортанням життя, творенням його, однак творить його людина з себе і як 

вона проявляє себе повністю, як «вивертається» прямо впливає і на її творчий 

процес. Таким чином, творчість у Ф. Ніцше, несе не суто онтологічний, але 

онтологічно-екзистенціальний сенс, що виявляється в утвердженні життя. 

Раніше було зазначено, що одним із смислів творчості є гра. Ніцше 

зазначає: «я волів би скоріше бути сатиром, ніж святим» [120, с. 694]. Він 

переконував своїх читачів у тому, що «цінність людей, народів по тому, 

наскільки є невід’ємним їх бог від сатира» [Там само, с. 713]. На цю ідею вказує 

нам сам Діоніс: сутність життя розкривається не в плачу, не в серйозній 

зосередженості, але в легковажному відношенні до всього «нормального», 

раціонального і серйозного. 

Ф. Ніцше часто приводить символ дитини для пояснення своїх ідей. Дитя 

у нього – заключна стадія перетворення з його невимушеними дитячими 

веселощами, ігровим підходом до усього, навіть до реальності, що заохочується 

Ф. Ніцше. Він прямо вказує на те, що дорослому теж необхідно так ставитися 

до життя і той, хто зможе хоча б на час перевтілитися в дитину, той 

перевтілюється в істинного творця. Хто продовжить творити, постійно 

озираючись на реальний світ, на повсякденність, той створить лише подібність 

мистецтва, «що характерна саме тим, що воно є твором по суті нехудожньої 

людини» [119, с.132]. 

Творчо обдарована людина, перебуваючи в грі, шукає «підживлення» 

скрізь. Якщо вона ставиться до дійсності не як до гри, то сприймає її як сон, 

адже по суті, сон – та ж гра: тут все можливо, непоєднуване поєднується, не 

пов’язані один з одним люди, події, можуть існувати одночасно, що тобі не 

подобається – можна виправити, щось поліпшити і ти – справжній творець, 

наділений необмеженою творчою міццю. «Так художньо сприйнятлива людина 

ставиться до дійсності снів; вона охоче вдивляється в них, бо за цими образами 

вона тлумачить собі життя, на цих подіях готується до життя» [Там само, с. 60]. 

Діоніс, як головний поводир в мистецтві, є символом ірраціональності, 

тому людина, що не пориває з раціональністю, і в творчому процесі не 



68 

 

знаходить свого зв’язку з Діонісом, без покровительства якого нікому не дано 

творити. Таким чином, гра – єдиний спосіб ставлення до великих, значущих 

завдань, які можуть постати перед людиною. 

По-друге, ми зазначили, що творчість також розуміється Ф. Ніцше, як 

творення, яке походить від руйнування. Ф. Ніцше вважає цю думку цілком 

очевидною: «...покоряюсь своєї натурі Діоніса, яка не вміє відрізняти 

заперечення від ствердження» [120, с. 763]. Щоб творити, потрібно спочатку 

зруйнувати – дотримуючись цього принципу, Ф. Ніцше наводить нам 

наступний яскравий приклад послідовності: побудову всіх своїх концепцій він 

починає з того, що спочатку руйнує вщент традиційну мораль і розриває 

пуповину, якою церква прив’язала до себе людину. Якщо подивитися на всю 

історію філософії, то мислителі, що створюють свої концепції, починали своє 

творення саме з критики, зверненої проти попередніх ідей, які вони руйнували 

вщент. 

Ідею ніцшеанського творення через руйнування можна проілюструвати 

двома його положеннями, які стали афоризмами: «Я нападаю тільки на речі, які 

перемагають» і, найбільш знаменитого, – «падаючого підштовхни». Ідея 

творення не простежується явно, але зміст тут є в тому, що істинно сильний, 

якщо нападати на нього, не тільки не зламається, але витримає тиск і стане 

сильнішим. Та й навіть якщо не витримає, то винесе урок. Тут же згадується 

знамените ніцшеанське висловлювання: «що не вбиває мене, робить мене 

сильнішим». 

Аналізуючи давньогрецьку культуру, за часів її розквіту, зародження 

видатних творінь, як художніх, так і філософських, Ф. Ніцше зазначає, що 

справжня сила цих прекрасних ідей проявилася тільки після її руйнування. А 

саме – після руйнування принципу індивідуалізації (справжня творчість 

можлива тільки після руйнування раціональності, усвідомленості, зв’язку з 

реальним світом). «У них вперше природа досягає свого художнього 

захоплення, вперше у них руйнування principii individuationis стає художнім 

феноменом» [119, с. 64]. Сам розрив з раціональним (ілюзорним, побудованим 
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Аполлоном) буттям знаменує появу Діоніса. Таким чином, за Ф. Ніцше, цей 

розрив знаменує собою появу творчості: «І хто повинен бути творцем і в добрі і 

в злі, воістину, той повинен бути спершу руйнівником, який розбиває цінності. 

Так належить вище зло вищому благу, а це благо є творчим» [120, с. 763]. Так 

було під час зародження давньогрецької культури і Ф. Ніцше сподівається, що 

німецька культура відродиться тим же шляхом, який колись пройшли греки – 

через знищення: «… нещадне знищення всього, що вироджується, і що є 

паразитичним, зробить можливим на землі надлишок життя, з якого має знову 

зрости діонісичний стан» [Там само, с. 731]. 

По-третє, як було сказано, на думку Ф. Ніцше, творчість є страждання. 

При всій своїй радості «Діоніс, як відомо, є також бог мороку» [Там само, с. 

755], тобто внутрішня темрява закладена в процесі творення та творцеві із 

самого початку. Оголошуючи Діоніса страждаючим богом, Ф. Ніцше сам собі 

створює на перший погляд протиріччя – бог веселощів, дикого шаленства, 

неприборканої радості є разом з тим богом страждання. Зрозуміло, що 

страждання і радість існують нерозривно, але незрозумілим є питання як вони 

можуть бути іпостасями одного і того ж бога. Сам Ф. Ніцше вирішує це 

протиріччя в «Еcce homo». «Страждання не є запереченням проти життя», 

переконаний Ф. Ніцше [118, с. 744]. Чиста радість творчості ілюзорна, і якщо 

творчість у творця одна лише радість – це творчість Аполлона, а значить не 

зовсім прийдешнє, бо, будучи учнем страждаючого бога, неможливо самому 

знаходитися в одній тільки радості. «У символі Діоніса досягнута крайня межа 

ствердження» [Там само, с. 729] і ці крайнощі розходяться в обидві сторони: 

якщо радість доходить у нього до буйства, до божевілля тут і тепер, то печаль у 

нього є глибоким стражданням, тугою, істинне дно – це межа, не дійшовши до 

якої не можна досягти й бути творчістю. Розуміння радісної творчості є 

невірним: «веселість художньої творчості – швидше світлий, хмаровий і 

небесний образ, який грає на поверхні чорного озера печалі» [120, с. 91]. Ми 

вже побачили, що Ф. Ніцше розглядав занепад як творчий занепад, з огляду на 

те, що, по-перше, після декадансу неминуче настає розквіт, а по-друге, занепад 
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можна розглядати як стадію перед-творчості взагалі (як це показав на своєму 

власному прикладі сам філософ). 

Незважаючи на те, що Ф. Ніцше розглядав творчий процес як щось 

радісне, піднесене, все-таки страждання він вважав тісно пов’язаним з цим 

радісним, оскільки справжня творчість не може бути ані розпочатою, ані 

завершеною без страждання. Творчість отримує свій сенс саме в стражданні. 

Необмежену творчість обмежено саме цим: творець страждає, перед тим, як 

породити щось нове, оскільки «зливається зі скорботою за Першоєдиною» і 

після акту творення, так як «..все велике, всяке творіння, кожна справа, яка була 

одного разу створена, негайно обертається проти того, хто його вчинив», на 

думку Ф.Ніцше: «Це майже придавлює...» [118, с. 748]. 

Також Ф. Ніцше пов’язував творчий процес зі стражданням, яке відчуває 

геній в момент виношування творчої ідеї. Однак, по-перше, сам Ф. Ніцше, за 

його словами, не страждає від творчих мук, – скоріше навпаки: відчуває 

духовний підйом й піднесений настрій: «Я добре спав, я багато сміявся – у мене 

були досконалими витривалість і терпіння» [Там само, с. 748], а по-друге, Ф. 

Ніцше не залишив жодних думок з приводу, того, чому він страждання не 

відчував. 

Будучи для себе творчим джерелом образу «надлюдини», Ф.Ніцше 

намагався власним прикладом показати, яким шляхом можна «переоцінити 

цінності», відчути справжній творчій підйом та тугу після народження власних 

філософських ідей та вчень. Це, зокрема, й не дало філософії Ф. Ніцше 

втратити власну актуальність протягом більш як ста років так званої доби 

«після Ніцше» Його концепт «переоцінки всіх цінностей» був покликаний до 

життя динамікою суспільного розвитку західної Європи. Такий прогрес 

відбувався разом із утвердженням ідеалів гуманізму які в тій чи іншій мірі були 

окреслені в Ніцшевій системі цінностей «надлюдини».  

Образи Надлюдини спостерігаються в оповідях і легендах деяких древніх 

народів: герої міфів, титани, напівбоги, Прометей, що приніс вогонь з 

піднебесся; пророки, месії та святі всіх релігій – все це образи Надлюдини. Ф. 
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Ніцше запропонував західноєвропейській думці Надлюдину як поняття, яке має 

соціальний зміст, і його дійсність полягає в тому, що кожна людина повинна 

прагнути до самовдосконалення суб’єктивного світу. 

 Як слушно зазначає Альбер Камю в статті «Ніцше та нігілізм»: 

«Особливості та властивості Надлюдини не видумані німецьким мислителем: 

вони взяті у людини як її потенція (лат. potentia – сила)» [65, с. 165-177]. За 

А. Камю «potentia» у Ф. Ніцше це – «мужність у поєднанні з розумом», тобто 

сила виступає як творча здібність кожної окремої людини [65,]. Особистість, 

удосконалюючи себе, повинна прагнути пізнати свій суб’єктивний світ, 

пристрасті та протиріччя, бажання та можливості. Тільки в такому випадку 

людина зможе самореалізуватися. Зі сказаного вище можемо припустити, що 

Надлюдина – це і є процес самореалізації особистості.  

Нажаль, чіткого тлумачення образу Надлюдини німецький філософ нам 

не дає. Розглядаючи вчення про Надлюдину, ми погоджуємося з думкою 

А. Камю, що Надлюдина – це не супермен, в якому гігантські якості звичайної 

людини помножені і піднесені. В першу чергу це психологічний стан 

(внутрішній світ), котрий повинна пізнати людина [65, с. 165-177].  

При детальному розгляді поняття про Надлюдину Ф. Ніцше часом 

відбувається підміна понять Надлюдина та «білява бестія» (О.Шпенглер). 

«Бестія» – використовується за Ф. Ніцше лише для характеристики минулого 

людства, в якому досліджується виникнення двох типів моралі (мораль «раба» 

та мораль «пана»). Стосовно Надлюдини та про можливості досягнення «стану 

Надлюдини» Ф. Ніцше вперше говорить в праці «Так казав Заратустра. Книжка 

для всіх і ні для кого» [125]. Простіше кажучи «білява бестія» для Ф. Ніцше – 

це людина минулого. Образ Надлюдини – людина майбутнього. Підміна цих 

двох понять може призвести до неточного їх розуміння.  

Наслідком цієї підміни ми можемо назвати поєднання вчення Ф.Ніцше 

про Надлюдини з ідеологією фашизму на початку ХХ ст. Так концепцію 

Надлюдини в даній ідеології трактували як антисемітському та 

антихристиянську. Але Ф. Ніцше був категоричним противником будь-яких 
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форм панування масової свідомості, яка найвищою мірою проявилась у 

фашистській Німеччині, тому його концепція ніяк не могла стати підґрунтям 

фашистської ідеології. Надлюдина Ф.Ніцше – це гармонійна людина, в якій 

органічно поєднуються фізична досконалість, високі моральні та інтелектуальні 

якості. 

На думку А. Кампос: «Розвиток внутрішнього світу (суб’єктивний світ), 

еволюція свідомості – абсолютна цінність, що розвивається у реальному світі 

тільки в людині – це «сходження до Надлюдини», котре розглядає Ф. Ніцше як 

три перетворення духу (верблюд-лев-дитина)» [64, c.49].  

Перша стадія – це стан верблюда, який на своїх плечах носить тягар усі 

зобов’язань, що диктує йому мораль суспільства. Він почуває себе рабом тих 

чеснот, що уже давно стали нормою. Це соціальна особа котра неминуче несе 

на собі відбиток суспільної системи і є її продуктом. Для особи однією з 

істотних потреб є потреба виконання громадянського обов’язку (соціальних 

очікувань). Саме тому в суспільну машину тоталітарних режимів добре 

вписувалися особи, але абсолютно не вписувалися індивідуальності, яких вона 

безжально знищувала.  

На другій стадії перетворення духу людина не хоче більше так жити, вона 

скидає з себе ці моральні окови та стає гордим левом. Така людина вже може 

сама творити нові цінності. Коли дух людини в образі верблюда стає духом 

лева, починається процес перетворення людини у Надлюдину. За словами Ф. 

Ніцше, це є стадія «великого звільнення», адже людина починає дивитись на 

світ і на себе по-новому. І, врешті решт, лев перетворюється на дитину, котра є 

символом нового життя. Саме процес перетворення людини, який включає всі 

три стадії Ф. Ніцше називає і Надлюдиною. Тому будь яка людина може пройти 

цей шлях і стати Надлюдиною – людиною майбутнього, людиною, яка 

реалізувалася в житті.  

Надлюдина – не лише образ за Ф. Ніцше, але й поняття, до якого входить 

поняття «воля до влади». «Воля» розуміється як сила свідомої дії, де «влада» є 

підкресленням аспекту Сили людини у її волінні. «Влада» розуміється як 
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подолання самої себе, на противагу владі над іншою людиною. Саме 

мистецтво, за Ф. Ніцше, відіграє роль вищого прояву волі до влади.  

Таким чином, образ Надлюдини є синтезом кращих людських якостей і 

визначається силою, яка розуміється як творчий потенціал; самоконтролем, як 

універсальною, активною життєвою позицією; свободою, яка пов’язана з 

відповідальністю. Життєдіяльність Надлюдини побудована на творчості, яка 

нерозривно пов’язана з прогресом, вона взаємопов’язана з процесом розвитку 

людини, суспільства, світу. 

Як зазначає український дослідник Соловьйов В.С. в своєму дослідженні 

«Творчість як філософсько-антропологічна проблема»: «Надзвичайно цікавою, 

змістовною та щедрою на подальший опосередкований розвиток виявилася 

антропологічна (точніше, надантропологічна) теорія Фрідріха Ніцше. Відлуння 

його творів чутно й донині. Ця теорія стала своєрідним водорозподілом нової 

(гуманістичної) та новітньої доби філософії в антропологічному контексті, 

викриваючи кризу гуманізму як такого та як частини раціоналізму, що великою 

мірою базувався на картезіанстві. Ф. Ніцше вважав, що не треба очікувати на 

вичерпання потенціалу людяності (оскільки вона у формі гуманізму, 

незважаючи на формальний декларативний атеїзм, апелює до Бога), а краще 

заходитися створювати принципово нову психологію homo sapiens, тобто 

зайнятися свідомим моделюванням «Нової людини», Надлюдини, виходячи з 

парадигмального концепту волі до влади. В контексті даної роботи цікаво те, 

що ознаки та властивості Надлюдини лежать у площині саме творчої, 

креативної діяльності. В художньому творі «Так говорив 

Заратустра» наведений концепт афористично висловлений таким: «Люблю 

людей, які кидають слова свої попереду справ своїх, та які роблять у тисячу 

разів більше від того, що обіцяли» [151, с. 7]. 

Про буття та світ філософ пише як про естетичні явища, які мають вічне 

виправдання. Світ Ф. Ніцше розглядав як художній твір. Весь світ існує тільки 

для мистецтва і все наше життя – постійний акт естетичної творчості. Художній 
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твір і людина – обидва представляють собою повторення основного процесу, 

який створив світ. 

Прикладом творчості, яка перетворює і світ, і людину, для Ф. Ніцше є 

музика. Музика займає у філософії Ф. Ніцше значне місце, причому і як 

предмет вивчення, і як метафора при міркуваннях.  

Музика у Ф. Ніцше виступає в ролі універсальної метафори, задля 

коментаря, ілюстрації та навіть пояснення всіх явищ. Він вважає, що все є 

подібним до музики і може знайти в ній своє відображення: закономірності 

розвитку будь-якої системи, системи моральних критеріїв, національні погляди 

(на приклад гімн країни). Як зазначає Ф.Ніцше в творі «Народження трагедії. 

Або, еллінство та песимізм»: «Всі можливі прагнення, збудження і вираження 

волі, все те, що відбуваються в людському процесі, які розум об’єднує великим 

негативним поняттям «почуття», можуть бути виражені шляхом нескінченної 

множини можливих мелодій, але завжди під загальністю тільки однієї форми» 

[119, с.86]. Тобто музика, в його розумінні, виступає як універсальне 

відображення внутрішнього світу людини 

Ф. Ніцше вірив, що людина як творець свого життя, творець своєї справи 

(наприклад, композитор) не повинна намагатися творити музику свідомо. Адже 

та народжується в ній органічно, невимушено, спонтанно. Музика у Ф. Ніцше – 

не «мистецтво»; в його розумінні «мистецтво» – це, в першу чергу, створення 

чогось «штучного», підміна життя, протилежність діяльності, одуріння та 

затуманення людини. Музика являє собою «протилежність естетичному, чисто 

споглядальному настрою».  

Тобто, при прослуховуванні музичного твору відбувається вивільнення 

людини, вона є вільною як душевно так і фізично. Ф. Ніцше був не першим, хто 

заговорив про позитивний вплив музики на людину. Як не дивно, вперше 

наукове пояснення впливу музики на здоров’я людини прозвучало у Піфагора. 

На його думку, кожна мелодія синхронізує роботу внутрішніх органів людини. 

Відбувається це тому, що будь-який з наших органів – це джерело енергії та 

електромагнітних хвиль заданої частоти, а так як звуки музики теж є хвилями 
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вони входять з ними в резонанс. Коли звучить мелодія, її акустичне поле 

накладається на акустичне поле організму і виходить, що ми відчуваємо на собі 

певного роду клітинний масаж, який сприяє відчуттю щастя у людини.  

Іншим шляхом досягнення щастя людини є воля до істини. Християнська 

практика, так само як і буддійська, є засобом досягнення щастя. Ф. Ніцше 

вважає християнську мораль джерелом волі до істини. Проте, як ми вже 

зазначали вище, саме християнство з його співчуттям, рівністю всіх, 

зануренням людини в почуття страху, він вважає найбільшим пороком. «Я 

називаю тварину – рід, індивідуума – зіпсованою, коли вона втрачає свої 

інстинкти, коли вона вибирає, коли вона воліє того, що їй шкідливо. Історія 

«високих почуттів», «ідеалів людства» – може бути, саме мені треба нею 

зайнятися – була б майже тільки з’ясуванням того, чому людина така зіпсована. 

Саме життя цінується мною, як інстинкт зростання, стійкості, накопичення сил, 

влади: де бракує волі до влади, там занепад. Я стверджую, що всім вищим 

цінностям людства бракує цієї волі, що під самими святими іменами панують 

цінності занепаду, нігілістичні цінності» [125, с. 127]. 

Підсумовуючи можна зазначити, що Діоніс в філософії Ф. Ніцше, дарував 

людині воістину безцінні миті, заради яких варто було заглянути в безодню 

Всесвіту – миті творчості. Найбільше ця активна сила життя пробуджувалася в 

людині під час «переповнення» його внутрішньої чаші – надлишку сил, яким є 

творчий порив, є розкриття внутрішнього потенціалу, вивільнення енергії, 

закладеної в людині. Природно,коли сутність особистості рвалася на волю, 

воно не виливалася назовні чимось розміреним та ритмічним – це являло собою 

справжню буйну стихію, на яку раніше чи пізніше перетворюється кожна 

людина. Нестримні «дикі танці», «сп’яніння», немов струм, що проходить крізь 

тіло, а потім – екстаз, свобода, відчуття повноти життя і єднання. Це єднання у 

особистості було як з ближнім, так і з усім світом, але найголовніше – з самим 

собою. 
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Висновки до другого розділу 

 

В межах даного розділу було здійснено аналіз ідейно-світоглядних засад 

концепції надлюдини Ф. Ніцше, а також здійснено спробу розкрити 

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. 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 

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» 
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(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. 
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РОДІЛ 3. ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У 

ГУМАНІСТИЧНОМУ ПСИХОАНАЛІЗІ Е. ФРОММА 

 

В межах даного розділу дисертаційного дослідження, на основі залучення 

основних теоретичних праць Еріха Фромма, присвячених проблемам 

антропології, автором буде здійснено спробу теоретико-реконструктивного 

дослідження поняття «соціальний характер», яке, на думку автора, є однією із 

центральних категорій філософської антропології в гуманістичному 

психоаналізі Е. Фромма. Дане поняття виступає однією із найважливіших 

теоретико-методологічних основ дослідження феномену 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.  

Праці Е. Фромма є віддзеркаленням інтелектуального середовища 

минулого століття. Мислитель здійснив спробу вирішити головні суперечності 

що можуть бути виявлені в людському існуванні - між егоїзмом та альтруїзмом, 

буттям і володінням, свободою і рабством. Намагаючись віднайти відповіді на 

гострі та значущі питання ХХ ст., Еріх Фромм сформував новий напрямок 

досліджень проблем людини – гуманістичний психоаналіз. На думку сучасної 

української дослідниці творчого спадку Е. Фромма І. Матвієнко принциповим 

переконанням Е. Фромма було те, що «кризу сучасного світу може перебороти 

тільки «здорове суспільство», яке має бути побудоване на цінностях гуманізму, 

встановленні гармонії між індивідом і природою, особистістю та суспільством. 

Фромм намагається знайти ключ до загадки людського існування, який на його 

думку, потрібно шукати в умовах існування людини, її місця в середині 

Природи» [107, с.15]. Однак кризу не можна подолати без людини, яку Е. 

Фромм визначав так: «людина – це дитина природи, але дитя бунтуюче, яке 

покинуло свій батьківський дім, яке стало самостійним» [176, с. 5]. 
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На відміну від філософської антропології, вихідним пунктом якої є 

запитання «Що таке людина?», Е Фромм свідомо не надає окремої дефініції 

природи людини, яка була б сформульована із комплексу людських задатків. В 

його концепції природа людини виступає як певна абстракція, філософське 

поняття. На його думку сутність людини містить в собі суперечність, яка 

виражається у понятті. В історії людства, як пише Е. Фромм, перша тенденція – 

тенденція прогресу, була сильнішою, тому перемогла і перемагає далі, 

свідченням чого є наше життя. Людина постійно знаходиться перед вибором: 

«повертатися до тваринного чи прагнути вищого людського існування, кожен 

крок назад – це обов’язково крок на зустріч психічним хворобам та проблемам, 

кожен крок вперед – це теж проблема, адже він є страшним невідомим, який 

тягне за собою переживання та біль» [108, c. 87]. 

Е. Фромм принципово переконаний, що біологічні механізми, взяті 

окремо, не здатні виступати достатньою основою для пояснення людської 

поведінки. Недостатніми він також вважає спроби пояснення мотивації 

індивідуальної поведінки, що виходять виключно із соціокультурних факторів. 

Адекватний аналіз людської поведінки передбачає застосування комплексного 

підходу і уникнення ситуації методологічної ізольованості. Сутність людини, 

на думку Е. Фромма – це глибинна екзистенційна суперечність: «Людина – 

єдина тварина, яка може сумувати, яка може відчувати себе вигнаною з раю. 

Людина – єдина в світі тварина, для якої її існування є проблемою…» [175, 

с.10].  

Людина, як би вона цього не прагнула, не може повернутися до гармонії з 

природою, вона має розвивати свій розум до того моменту поки не стане її 

володарем та усвідомить сама себе. Головною трагедією всього її життя є 

втрата природи, адже з огляду на всіх інших тварин людина є найбільш не 

підготовленою до природного існування, їй потрібно більше часу для 

формування себе, свого власного Я.  

На думку Е. Фромма, «необхідність знаходити вічно нові рішення 

суперечностей свого існування, знаходити все нові більш високі форми єднання 
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з природою, своїми близькими і самим собою, слугує джерелом всіх психічних 

сил, які рухають людиною, всіх її пристрастей, афектів та тривог»[Там само, 

с.12]. 

Наступною важливою проблемою філософського вчення про людину 

Е. Фромма є проблема «модусів існування людини». Філософ формулює 

найбільш амбівалентну та суперечливу дихотомію сучасного етапу існування 

людини – Мати або Бути. Фромм вважає, що людська соціалізація 

розпочинається із занурення людини в розгалужену систему суспільних 

відносин. «Суспільний характер» (поняття введене власне Е. Фромом) 

формується внаслідок поступового розвитку певної форми суспільної 

комунікації і набуває вигляду певної чіткої системи орієнтації. Це дає змогу 

стверджувати, що філософсько-антропологічне вчення Е. Фромма є 

універсальним. В ньому співіснують поряд ідеї психоаналізу, екзистенціалізму, 

марксизму та ін..  

Вчення Е. Фромма вибудувано на розумінні сутності людини як 

іманентної її буттю суперечності. Це пов’язано з тим, що становлення людини 

як особистості відбувається в динамічній взаємодії із зовнішнім світом і 

виражається в реалізації свободи і активності людини в процесі здійснення 

життєдіяльності. Саме свобода і активність, відображають суперечливість 

людської сутності, носять діалектичний характер. Практично всі роботи Е. 

Фромма об’єднані однією визначальною ідеєю – уявленням про людину в 

якості центральної характеристики світу.  

Вчення Е. Фромма про людину передбачає, насамперед, цілісність, тобто 

людина розглядається в єдності розуму, емоцій і чуттєвості. За Е. Фроммом, 

обдарована розумом людина є такою, як «життя, яке саме себе усвідомлює»; 

вона усвідомлює не тільки себе, але й свого ближнього, своє минуле і 

можливості свого майбутнього [176, с. 114]. Основоположним принципом 

світорозуміння є сутністю людини, яка не може виступати як якась субстанція 

або властивість. В. Старовойтов говорить про те, що Е. Фромм «визначає 
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природу людини... через спосіб її існування, тобто екзистенційно, через 

протиріччя, іманентно властиві людському буттю» [153, с. 149]. 

Різноманітні форми буття також не можуть становити сутність людини, 

оскільки вони є похідними від конфлікту, який весь час супроводжує життя 

людини. Цей конфлікт є проявом сутності, винесення назовні того протиріччя, 

яке, будучи іманентним людському буттю, виступає основним моментом 

розуміння всіх проблем життєдіяльності людини [180, с. 84-85].  

Як пише Е. Фромм, ця суперечність виявляється в двох феноменах. На 

його думку, людина двоїста, «з одного боку вона істота біологічна, яка володіє 

інстинктами, з іншого – розумна, яка здатна усвідомити себе. Крім того, 

людина володіє особливими духовними властивостями, які дозволяють їй 

усвідомити свою нікчемність, безсилля і сприймати «інших як інших – в якості 

друзів, ворогів або чужаків» [Там само, с. 84]. Можливості самосвідомості різко 

виділяють людину з природного світу, однак, разом з цим даром, вона набуває 

невпевненості у собі за рахунок втрати первісного єднання з природою, 

властивого всьому іншому тваринному світу і набуває «потребу подолати свою 

відокремленість» [176, с. 115]. Перебуваючи всередині природи, людина 

трансцендентує її, оскільки, усвідомлюючи себе, вона відокремлюється від 

природи, втрачаючи первісну єдність. Людина – і частина природи, і відділена 

від неї: «вона бранець природи, але, незважаючи на це, вільна у своєму 

мисленні, вона частина природи і все ж, так сказати, її примха, вона не 

перебуває ні тут, ні там» [180, с. 84]. 

Неминуче виникає екзистенційна двоїстість, про яку ми вже зазначали 

вище, яку людина намагається подолати. Е. Фромм вказує, що сутність людини 

може бути зрозумілою як «питання і потреба відповісти на нього» [Там само, с. 

85]. Природа людини визначається за Е. Фроммом «не як біологічно задана 

сукупність потягів, а як осмислена відповідь, цілісне ставлення до світу», про 

що пише і В. Старовойтов [153, с.151].  

На думку Е.Фромма, яку він висловив в роботі «Творча людина», 

можливі два варіанти вирішення проблеми людського існування:  
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 регресивний, архаїчний, відтворений у спробі повернення до єдності з 

природою на основі відмови від розуму і усвідомлення самого себе;  

 прогресивний, що дає можливість досягнення гармонії за допомогою 

розвитку всіх людських сил, людяності в нас самих [187, с. 85].  

За словами Е. Фромма, «людина переростає своє початкове єднання із 

природою і з рештою інших людей, людина стає «індивідом», і чим глибшим 

стає цей процес, тим категоричнішою є альтернатива, що постає перед 

людиною. Вона повинна зуміти з’єднатися зі світом в спонтанності любові і 

творчої праці або знайти собі якусь опору за допомогою таких зв’язків з цим 

світом, які знищують її свободу і індивідуальність» [194, с. 29]. Екзистенційна 

неузгодженість вимагає того чи іншого рішення, оскільки, якщо людина не 

може віднести себе до певної системи, яка б спрямовувала її життя й надавала 

йому сенс, то сумніви і суперечності «зрештою паралізують її здатності діяти, а 

значить, і жити» [Там само, с. 28]. 

Слушною є думка Є. Білана, що «вчення Фромма про людину 

розгортається в парадигмі взаємодії» [10, c. 122]. Він вважає, що особливого 

роду нестатичність «зв’язаність індивіда із зовнішнім світом» є ключовою 

проблемою психології [194, с. 20]. Екзистенційна внутрішня рівновага людини 

є відносною, вона не позбавляє її від відчуття постійної двоїстості: як тільки 

змінюються передумови тимчасової стабільності, рівновага порушується знову. 

Е. Фромм пише: «В процесі становлення особистості ця відносна стабільність 

знову і знову опиняється під загрозою. Людина в своїй історії змінює світ 

навколо себе, а в цьому процесі змінює і саму себе»[182, с. 296]. Е. Фромм 

особливо наголошує на тому, що людина повинна перебувати в єднанні зі 

світом, різні порушення цього єднання викликають ті чи інші порушення 

життєдіяльності людини як в філогенезі – ,так і в онтогенезі. 

Поняття особистості у філософській системі Е. Фромма базується на 

положенні, що люди мають істотну подібність оскільки переживають наслідки 

одних і тих самих внутрішніх екзистенційних суперечностей; водночас кожен 

окремий індивід є унікальною істотою, оскільки немає ідентичних життєвих 
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шляхів, кожен стикається із власним комплексом проблем, які необхідно 

розв’язати. Така одночасна єдність людського роду і радикальна відмінність 

окремих його представників являє собою одну із найважливіших суттєвих 

характеристик людської екзистенції. Е. Фромм визначає особистість як: 

«єдність усіх спадкових та набутих психічних якостей, які у своїй цілісності 

надають окремому індивіду ознак унікальності та неповторності» [193]. 

В даному розділі дослідження ми докладно розглянемо питання 

визначення поняття особистості Е. Фроммом, оскільки воно є істотним для 

дослідження питання «соціального характеру». В міркуваннях щодо 

особистості мислитель рухається шляхом відмови від концепції людини 

З. Фрейда та переходить до діалектичного поєднання біологічного та 

соціального в людині. За Е. Фроммом, людина, поступово втрачає зв’язки з 

природою, а тому вимушена була звернутися до нових способів існування, за 

допомогою нових форм орієнтації в світі, які вона сама і продукує. Людина 

відрізняється від тварини наявністю розуму, самосвідомості, уяви і тому їй 

набагато важче вижити в такій ситуації, адже на відміну від тварин, вона бачить 

реальний стан речей. Людина, яка може дати власну оцінку навколишній 

дійсності, яка вступає в соціальні відносини з іншими, вже називається 

особистістю. «У тій мірі, в якій людина – теж тварина, ці потреби [голод, 

спрага, розмноження] для неї також носять імперативний характер і повинні 

задовольнятися. Але в тій мірі, в якій вона олюднена, задоволення цих 

інстинктивних потреб є недостатнім не тільки для її щастя, але, навіть, і для її 

душевного здоров’я» [177; с.23]. Саме в цьому і полягає унікальність людини. 

Е. Фромм у своїй праці «Кредо» наголошує, «що сутність людини цілком 

пізнавана. Однак вона не є певною субстанцією, що характеризує людину в усі 

історичні часи. Сутність людини полягає в суперечності, що закладена в її 

існуванні, і ця суперечність змушує людину діяти у пошуках шляхів її 

розв’язання. Людина не здатна залишатися нейтральною та пасивною перед 

обличчям цієї екзистенційної дихотомії» [190, с.150].  
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Питання подолання власної відокремленості від навколишнього світу та 

інших індивідів – це чи не найважливіше питання людського існування. 

Е. Фромм вважає, що це питання потребує відповіді в кожен момент життя. 

Відповідь передбачає не тільки думки чи слова, а, в першу чергу, дії. 

Е. Фромм зазначає, що ««народження» в усталеному значенні слова – це 

тільки початок «народження» в більш широкому сенсі. Все життя індивіда – це 

не що інше, як процес народження себе; ми, напевно, народжуємося в 

кінцевому рахунку аж до самої смерті, хоча трагічна участь більшості людей – 

померти, так і на встигнувши народитися». [175, с.13] 

Людині потрібні були сотні тисяч років, щоб зробити ці важливі кроки до 

людського життя: «вона пройшла через фазу магічної всемогутності, через 

тотемізм, поклоніння природі, допоки нарешті не прийшла до формування 

совісті, об’єктивності, братської любові» [Там само, с.14]. 

Людина розглядається Е.Фроммом, як істота, котра постійно перебуває в 

стані глибокого екзистенційного конфлікту. Він розрізняє життя людини на 

«справжнє» («буття») та «не справжнє» («володіння»). Найголовнішим для 

буття людини, на його думку, є творчість, свобода особистості, і вони завжди 

протиставляється володінню. Як істота, котра відрізняється від тварини, 

людина прагне до свободи, до розкриття індивідуального в собі, проте як істота 

біологічна, вона не може в собі подолати бажання бути в безпеці, бути 

частиною певної групи. 

Слушно зазначає І. Матвієнко  в статті «Людина як предмет 

філософського осягнення (площина філософії Еріха Фромма)»: «Кожна людина 

представляє собою все людство, саме від дій кожного окремо та суспільства, 

нації чи групи загалом, залежить доля кожного. Від одиничного до загального. 

Кожен має розвиватися за принципами істини, добра та краси. Хоча кожна 

людина є окремою, але з іншого боку, ми є частиною всього цілого» [108, с. 93].  

Ми всі – святі та грішники, – пише Е. Фромм у своїй роботі «Кредо», – 

дорослі та діти, і ніхто з нас не підіймається над іншим і не суддя йому. Ми всі 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/274767/source:default
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пробуджені разом з Буддою, ми всі розп`яті разом з Христом, і ми всі вбиті та 

знедолені Чингізханом, Сталіним та Гітлером [190, с. 234].  

Ми, кожен з нас, хто жив після Будди, Христа, Чингізхана, Сталіна, 

Гітлера чи будь-кого іншого, несе на собі відбиток спадку їх дільності. Людина 

з одного боку має бути індивідуальною, з іншого ж універсальною. І лише 

істинна особистість може піднятися над своїм Я. На зміну звичайним людям, 

має прийти «нова людина», яка не буде прив’язана до історії, яка буде вважати 

себе людиною для всього людства, і так будуть думати всі людини, які входять 

до суспільства, люди, які будуть любити свою країну, незалежно до якого кола 

вони належать: робітник чи інтелігенція, головне, що ти маєш бути людиною. 

Е.Фромм однак тут же вносить корективи в своє вчення про Нову людину та 

перепони на шляху до її досягнення: «Але в момент свого найвищого тріумфу, 

стоячи на порозі нового світу, вона (людина) потрапляє в полон речей і 

організацій, які сама ж і створює. Людина формує спосіб виробництва, 

організувала виробництво і була розділена своїм новим ідолом. Людина 

обожнює створене своїми руками і перетворює сама себе в служницю речей. 

Людина говорить про Бога, свободу, людяність, соціалізм, вона вклоняється 

своїй силі – бомбам та машинам – аби приховати свою людську 

неспроможність, вона вихваляється своєю руйнівною силою, аби приховати 

свою безсилість» [Там само, с.235-236]. Тобто виникає проблема «відчуження», 

яка стає в центр уваги Е.Фромма. 

«Відчуження» - поняття, яке входить в соціально-філософських дискурс 

завдяки Г.В.Ф. Гегелю та К. Марксу, набуває в системі Е. Фромма значення 

особливого типу досвіду, що набувається в процесі життя. Це – досвід «втрати» 

людиною самої себе, неможливість керувати власним життям. Керівну роль в 

житті людини починають відігравати її ж власні вчинки, наслідки яких, 

остаточно підкорюють собі індивіда. Вни навіть можуть постати у вигляді 

певного культу. Людину бентежить обмеженість її існування. Вона усвідомлює 

скінченність свого життя, свою смертність, а від цього свою нікчемність. 
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Е. Фромм, в роботі «Мистецтво любити» стверджує, що любов – це 

мистецтво, а не інстинкт і не дар зверху. Тобто любов до нас не приходить 

зовсім незалежно від нас – як непідвладний нам інстинкт або як збіг зовнішніх 

обставин. Тут справа, перш за все в тім, чи вміємо ми врешті любити. Е. Фромм 

порівнює здатність любити зі здібністю, наприклад, до малювання: «уявімо собі 

людину, яка хотіла б чудово малювати, але замість того, щоб вчитися цій 

справі, вона чекає щасливого випадку, коли їй трапиться «гідний предмет», 

після зустрічі з яким, вона відразу почне чудово малювати. Всі людські 

здібності, вміння повинні вироблятися, формуватися завдяки нашим зусиллям і 

досвіду; це повною мірою має стосунок і до любові» [176, с.34]. 

Процес навчання мистецтву, як зауважує Е. Фромм, можна послідовно 

розділити на два етапи: перший – оволодіння теорією; другий – оволодіння 

практикою. «Якщо людина хоче навчитись мистецтву медицини, то повинна в 

першу чергу пізнати певні факти щодо людського тіла і щодо різних хвороб. 

Але навіть коли вона отримає всі ці знання, вона ще не стане лікарем. Вона 

стане майстром лише після тривалої практики, коли, нарешті, результати 

теоретичного знання і результати практики зіллються в одне – в мою інтуїцію, 

складову сутність майстерності в будь-якому мистецтві» [Там само, с.56]. Але 

поряд з теорією і практикою існує третій чинник, необхідний для того, щоб 

стати майстром в будь-якому мистецтві – оволодіння мистецтвом повинне 

стати предметом найвищого зосередження, не повинно існувати в світі нічого 

більш важливого, ніж це мистецтво. Це, на думку Е. Фромма, стосується 

музики, медицини, а також і кохання. Всупереч глибоко вкоріненій жадобі 

любові, все інше чомусь вважається важливішим, за любов: успіх, престиж, 

гроші, влада.  

Егоїстична особистість любить себе не сильно, на думку Е. Фромма, 

більш того вона себе ненавидить. Відсутність ніжності і турботи до себе у такої 

особистості, складаються, власне, у відсутність творчості, що залишає її 

порожньою і фрустрованою. «Здається, що вона занадто багато піклується про 

себе, але, насправді, вона тільки робить безуспішні спроби приховати і 
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компенсувати свою поразку у піклуванні про власне «я» [Там само, с.69]. 

Егоїстичні люди нездатні любити навіть самих себе, не кажучи вже про інших.  

Е. Фромм дотримується думки, що егоїзм дещо відрізняється від поняття 

«себелюбства», яка обов’язково, згідно старих догматів, виключає любов до 

ближнього і є світовим злом у світі. Це поняття є досить двозначним, як 

зазначає Е.Фромм, формула «не будь егоїстом» стала одним з найпотужніших 

ідеологічних засобів придушення спонтанного і вільного розвитку особистості. 

І тут можна побачити багато спільного з поглядами Ф. Ніцше в тлумачення 

цього боку егоїзму. Але в сучасному суспільстві крім заклику не бути егоїстом 

пропагується і прямо протилежна ідея: людина повинна вчиняти на благо собі.  

Е. Фромм зауважує, що думка, про те, що егоїзм є основою загального 

добробуту, стала наріжним каменем у побудові суспільства всезагальної 

конкуренції. Тобто з одного боку людина розуміє, що для успіху та власного 

щастя вона повинна, в першу чергу, чинити так, як буде корисно для неї. Але, з 

іншого боку, в цьому ж суспільстві пропагується протилежна егоїзму 

поведінка, надається перевага людині, яка готова творити благо заради іншого. 

Тому сучасна людина потрапляє в стан «когнітивного дисонансу». Е. Фромм 

знаходить вихід з цієї ситуації таким чином: на його думку, любов до себе та 

любов до інших не є взаємовиключними поняттями. Навіть біблійна заповідь 

«люби ближнього свого як самого себе», постулює любов та повагу в першу 

чергу до самого себе. Тільки та людина, яка може розуміти та любити себе, 

може перейматися цими почуттями до ближнього. 

На думку Е. Фромма, егоїзм та любов до себе не є синонімами, а навіть 

діаметрально протилежними поняттями. Тут він відштовхується від того, що 

людина, яка за своєю природою не в змозі любити інших людей, не здатна 

любити і себе (інші люди є таким самим об’єктом її любові, як і вона). «Егоїзм 

– це вид жадібності; і, як будь-яка жадібність, вона містить в собі ненаситність, 

в результаті якої істинне задоволення в принципі є недосяжним»[ Там само, 

с.56]. Тому егоїзм робить людину тільки нещасною і незадоволеною життям і 

тим, що вона від нього хоче отримати. 



88 

 

Людина постає перед необхідністю пошуку способів розв’язання власних 

екзистенційних проблем. В результаті такого пошуку людина стає або на 

деструктивістську позицію, або стає конформістом. Деструктивіст прагне 

знищити зовнішні причини власної внутрішньої нестабільності та тривоги. 

Конформіст відмовляється від власного «Я» і розчинає себе в оточенні. 

Деструктивізм та конформізм, на думку Е. Фрома – найбільш розповсюджені 

типи соціального характеру, вони властиві більшості індивідів. 

Людина знаходиться в стані тривоги за своє існування, піддається 

неврозам, депресіям, страхам тощо. Єдиним її прагненням в такому стані є 

звільнення від страждань, які обмежують її в житті, тобто – свобода.  

Однак свободу, за Е. Фроммом, не можна назвати однозначно позитивним 

станом, людина часто втікає від неї. Е. Фромм, з позицій психології та 

психотерапії, визначає кілька способів «втечі від свободи». Першим способом є 

авторитаризм – «тенденція з’єднати самого себе з кимось або чимось 

зовнішнім, щоб знайти силу, втрачену індивідуальним Я» [194, c. 123]. 

Авторитаризм проявляє себе двома тенденціями: мазохістською та 

садистською. При мазохістській формі авторитаризму людина стає занадто 

безпорадною та залежною. Садистську форму зазвичай характеризує 

експлуатація, домінування і контроль над іншими людьми. За Е.Фроммом, 

однин і той самий індивід як правило виступає носієм обидаох тенденцій.  

Другим способом втекти від свободи виступає «деструктивність». 

Користуючись цим способом, людина прагне подолати почування себе 

неповноцінною, знищуючи інших. Наприклад, Е. Фромм вважає обов’язок, 

почуття патріотизму та любові – влучними ілюстраціями «раціоналізованих 

деструктивностей». 

Повністю підпорядковуючись вимогам соціальних норм, які виступають 

як регулятори поведінки, індивід отримує змогу подолати страх, самотність і 

відчуження. При цьому відбувається втрата індивідуальності людиною. 

Е. Фромм вважав, що втрата індивідуальності є такою особливістю, яка є 
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характерною ознакою соціального характеру й властива психології більшості 

сучасних людей.  

Протилежністю механізмів «втечі від свободи», які ми згадували вище, 

виступає досягнення людиною стану «позитивної свободи», який дає змогу 

подолати такі стани як самотність і відмежованість. Разом з тим, вона 

опиняється в ізоляції щодо суспільних норм, які перестали бути регуляторами 

поведінки такої людини. Свобода – за словами Е. Фромма, «…ізолювала її. Ця 

ізольованість визначає вибір: позбавиться від волі за допомогою нової 

залежності або дорости до повної реалізації позитивної свободи, заснованої на 

індивідуальності і не повторюваності кожного». [32, с. 635] «Страх перед 

свободою, прагнення «втікати» від неї стають головними характеристиками 

сучасної особистості. Сучасна людина опиняється в такому положенні, при 

якому у неї відсутні не тільки цілі, але й соціальні потреби, засоби для 

задоволення яких вже існують» [181, c.15-24]. 

Е. Фромм цілком впевнений, що індивід цілком в змозі утримувати 

самостійність та унікальність, залишаючись при цьому в гармонії з іншими 

членами суспільства. Як зазначає І. Матвієнко в статті «Людина як предмет 

філософського осягнення (площина філософії Еріха Фромма)»: «Людина для 

свого розвитку має навчитися говорити «ні» – ні експлуатації себе як раба 

техніки, ні підкоренню загалу, а не власній думці. Має сказати так – Богові, так 

– людині, так – високо розвинутій особистості. Людина має бути вільною, має 

бути самою собою. Не тільки «вільною від», але і «вільною для» – вільною 

стати незалежною, вільною бути багато чим, але ні в якому разі не володіти 

багато чим [108, c.94].  

«Позитивна свобода» – це такий стан, в якому людина відчуває себе 

водночас єдиною зі світом та незалежною. Для того щоб досягнути стану 

«позитивної свободи» від індивіда вимагається спонтанність та життєва 

активність. Найбільш активними та спонтанними зазвичай є діти. Іх діяльність 

відповідає потребам внутрішньої природи та не регулюється соціальними 

нормами та заборонами. Ключовими умовами розвитку «позитивної свободи» 



90 

 

на основі «спонтанності» та «активності» виступають праця та любов. Праця та 

любов допомагають індивіду у єднанні із іншими, без втрати себе. Така людина 

не має ризиків виникнення депресії, неврозів тощо. 

Аналізуючи існування людини за умов відділення від природи, Е. Фромм 

зазначає, що у людській природі міститься певний комплекс унікальних 

екзистенційних потреб. Він переконаний, що одночасне прагнення свободи та 

безпеки виступає істотною мотивуючою силою на життєвому шляху. 

Протиставлення свободи та безпеки зумовлено саме екзистенційними 

потребами людини 

Ще однією з найважливіших екзистенційних потреб, на думку Е. Фромма, 

є потреба у встановлювати зв’язки. Особистість має потребу в піклуванні про 

іншого задля того щоб  не відчувати ізольованість та відчуженість від природи 

та суспільства Зв’язком людей зі світом є «продуктивна любов», яка допомагає 

їм співпрацювати  і, водночас,  не втрачати власної індивідуальності. Коли 

потреба у встановленні міжособистісних стосунків не задоволена в людині 

починає розвивається самолюбування, нарцисизм. 

У своїх працях Е. Фромм намагається не тільки позначає коло проблем, 

що стоять перед сучасним суспільством, а й займається пошуком рішень цих 

проблем. Цей пошук є глибоко гуманістичне забарвленим, центральне місце в 

ньому незмінно посідає людина з її інтересами, прагненнями і переживаннями. 

Він, разом з К. Марксом, є родоначальником «радикального гуманізму» тому 

що практично вся його творчість відображає істинно демократичний і творчий 

світ людини. Сутність своєї концепції Е. Фромм позначив наступним чином: «... 

Гуманістична етика під благом розуміє твердження життя, розкриття і розвиток 

людиною своїх потенціалів, під чеснотою – відповідальність за своє 

існування»[184]. 

Поняття «радикальний гуманізм» було введено самим Е. Фроммом, 

однак, родоначальником і автором даної концепції Е. Фромм безперечно вважає 

К. Маркса. В узагальненому вигляді положення вчення про «радикальний 

гуманізм» можна звести до наступного:  



91 

 

 виробництво повинно служити людині, а не економіці;  

 відносини між людиною і природою повинні будуватися не на 

експлуатації, а на кооперації;  

 антагонізми всюди повинен бути замінений відносинами 

солідарності;  

 вищою метою всіх соціальних заходів має бути людське благо і 

запобігання людських страждань;  

 не максимальне споживання, а лише розумне споживання служить 

здоров’ю та добробуту людини;  

 кожна людина має бути зацікавлена в активній діяльності на благо 

інших людей і залучена до неї [161, с. 116].  

Таким чином, можна погодитися з думкою І. Матвієнко в статті 

«Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та 

гуманістична етика Е. Фромма» про те, що «концепція гуманістичної етики 

Фромма, закликає кожного звернути увагу на себе, своє мистецтво жити. 

Благом є утвердження життя, розвиток своїх людських сил. Головним 

обов’язком є відповідальність за своє існування. Зло, як таке позбавляє людину 

сил, відсутність яких призводить до пороку, тобто до безвідповідальності до 

самого себе» [107, c.16]. 

Виходячи з вищезазначеного, Е. Фромм аналізує поняття «гуманістична 

етика». На його думку, «гуманістична етика – це прикладна наука «мистецтва 

жити», яка заснована на теоретичній «науці про людину» [181, с. 25]. 

В рамках поняття «мистецтво жити», Е. Фроммом було сформульоване 

поняття «активності». Дане поняття позначає не стан задіяності у зовнішніх 

видах діяльності, а активну та плідну реалізацію власних внутрішніх потенцій 

людини. Для Е. Фрома, «бути» – означає полишити власний егоцентризм та 

самозакоханість. Для індивідів, що початково орієнтовані на власність та 

володіння такий результат скоріш за все недосяжний, оскільки передбачає 

відмову від певних поведінкових типів та проявів активності. Для мислителя 
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«активність» постає соціально визнаною та цілеспрямованою поведінкою в 

результаті якої відбуваються певні суспільно-вагомі перетворення та зміни. В 

сучасності «активність» переважно ототожнюють із зайнятістю, зважаючи 

більшою мірою на само поведінку, а не на особистість, яка її здійснює.  Таку ж 

певним чином «механічну» зайнятість Е. Фромм, вважав відчуженою формою 

активності.Таким чином, виникає необхідність проаналізувати поняття 

«відчуження», яке є одним з найважливішим у вченні Е.Фромма. 

Аналіз поняття відчуження в системі Е. Фромма можливо здійснити лише 

комплексно, базуючись на працях, що складають осердя його філософсько-

антропологічної проблематики. Комплексний аналіз творчої спадщини 

Е. Фромма надасть можливість обґрунтування центрального місця проблеми 

відчуження в контексті його філософсько-антропологічних досліджень. Аналіз 

поняття «відчуження» буде здійснено із врахуванням причин даного явища, а 

саме – соціально-економічними основами суспільства, через теорію, 

«соціального характеру» яку пропонує Е. Фромм.  

Встановимо зв’язок категорій «соціальний характер», «соціальне 

несвідоме», «автоматичний конформізм» які відігравали значну роль у 

виявленні сутності проблеми відчуження [192]. 

На нашу думку, специфічними рисами сучасного соціального характеру, 

який є типовим для капіталізму XX-ХХІ ст.ст., стали:  

 зведення всього до абстракцій та кількості; переважання анонімної 

влади – конформізму;  

 принцип безперешкодного задоволення людини своїх потреб. Ці 

риси, розвиваючись і взаємодоповнюючи одна одну, закладають 

основу відчуження особистості та сприяють поглибленню процесів 

відчуження.  

Мислитель присвятив вивченню цього питання багато праць, в числі яких 

«Втеча від свободи» [194], «Людина для самої себе» [181], «Душа людини, її 

здатність до добра і зла»[180], «Анатомія людської деструктивності» [182], 

«Мати чи бути» [193], «Здорове суспільство» [192] та ін. У своїх дослідженнях 
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характеру людини Е. Фромм не змінив властивого йому міждисциплінарного 

підходу, виділяючи в процесі еволюції своїх поглядів такі види характерів, як 

авторитарний, накопичувальний, ринковий. Для нашого аналізу важливим є 

порівняльний аналіз двох видів соціального характеру, які особливо виділив в 

своїй концепції Е. Фромм: накопичувальний та ринковий соціальні характери.  

В роботах Е. Фромма не існує єдиного визначення концепції соціального 

характеру. Однак нижче наведені ті, що найбільш повно відображають суть 

даної концепції:  

«Соціальний характер – результат динамічної адаптації людської природи 

до суспільного ладу» [194, с. 174]; 

«Соціальний характер – ядро структури характеру, загальне для більшості 

представників однієї і тієї ж культури (на противагу індивідуальному 

характеру)» [192, с. 54];  

«Соціальний характер – це взаємозв’язок індивідуальної психічної сфери 

і соціоекономічної структури суспільства» [181, с. 85]. 

Проаналізувавши і об’єднавши три вищевказані формулювання, дані Е. 

Фроммом, можна дати наступне визначення соціального характеру: соціальний 

характер – це ті риси характеру індивіда, які проявляються у нього в 

результаті життєдіяльності в конкретному суспільстві і є характерними для 

всіх індивідів, що проживають в цьому суспільстві. 

Згідно із думкою Е. Фромма, той чи інший соціальний характер 

одночасно і формується під впливом соціально-економічної структури 

суспільства, і вчиняє на цю структуру величезний вплив, діючи при цьому як 

«цемент, що надає їй ще більшу стабільність, або, за певних обставин, як 

динаміт, готовий підірвати її » [Там само, с. 85]. 

Розглядаючи види соціальних характерів за Е. Фроммом в контексті 

проблеми відчуження людини, тобто сприйняття її самої себе як чужої, ми 

повинні зазначити, що при аналізі соціального ринкового характеру він вводить 

поняття «ринок особистостей». На ньому жива істота стає товаром і продає себе 

точно так само, як продаються товари на товарному ринку. При цьому людина 
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«відчуває свою вартість не як «споживчу вартість», а як «мінову вартість» [Там 

само, с. 93]. Це приводить не тільки до самовідчуження особистості, 

гальмування її творчої сутності, але й до дегуманізації соціального процесу в 

цілому. 

Позитивна тенденція, на яку звертає увагу Е. Фромм при аналізі двох 

типів соціального характеру, полягає в наступному: накопичувальному 

характеру було притаманне, незважаючи ні на що, утримувати власність і 

особливо своє «я»; у ринкового характеру чітко прослідковується тенденція до 

ефективного функціонування, та товарного обміну; таким чином, робить 

висновок Е. Фромм, «відчуженому, ринковому характеру легше змінюватися, 

ніж характеру накопичувальному» [Там само, c. 126]. 

Як ми же зазначали вище «соціальний характер» – це «ядро структури 

характеру, яке є властивим більшості представників людської культури» [177, 

c.329]. Але з цього поняття не випливає що поняття «соціального характеру» є 

статистичним, це не просто сума (або сукупність) рис характеру, які можна 

знайти у представників того чи іншого суспільства, культури. Воно може бути 

зрозуміле тільки у зв’язку з його функцією.  

У будь-якому суспільстві панують свої, визначені, вимоги, і члени цього 

товариства, системи змушені вести себе так, щоб функціонувати у 

відповідності до цих вимог. Функціонал соціального характеру розкривається в 

тому, щоб «оформити енергію членів суспільства таким чином, щоб при виборі 

способів поведінки їм не доводилося свідомо приймати рішення,... натомість 

люди мають хотіти діяти так як потрібно.... Іншими словами, функція 

соціального характеру полягає в тому, щоб формувати і скеровувати людську 

енергію всередині даного суспільства в ім’я продовження функціонування того 

суспільства» [Там само, с.331]. Припустимо, що потреба у праці, будучи 

соціальною необхідністю, перетворюється у внутрішнє прагнення людини, то 

енергія людської психіки цілковито може постати в якості продуктивної 

функціональної сили суспільства. Така ситуація звичайно можлива, якщо 

суспільний характер більшості людей орієнтований на виконання об’єктивних 
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завдань суспільства. В ситуації динамічної адаптації особистостей до вимог 

суспільства, людська енергія виступає мотиваційним елементом дії згідно із 

специфікою економічної ситуації. Дійсно, людину в сучасному ринковому 

суспільстві не доводиться змушувати до інтенсивної та ефективної праці, 

елементи зовнішнього примусу поступаються дієвішій внутрішній потребі, що 

обумовлена саме вимогами сучасної ринкової системи. «Замість покори 

зовнішній владі людина створює собі внутрішню владу – совість або обов’язок 

– керівництво якої має таку ефективність, яка недосяжна для  жодної влади. 

Таким чином, соціальний характер інтеріоризує зовнішню необхідність, тим 

самим мобілізуючи людську енергію на виконання завдань даної соціально-

економічної системи» [183, с. 403]. Відбувається так зване «самовідчуження 

особистості», як розрив між сутністю людини та її існуванням, який, в свою 

чергу, виникає в результаті «ринкової орієнтації».  

За Г. Колядко, «згідно з критеріями класифікації, даної Петровичем 

(Petrovic), ми можемо розрізняти 1) відчуження від чого-небудь або кого-

небудь і відчуження від себе (дане відмінність застосована тільки до 

відчуження суб’єктів; річ не може бути відчужена сама від себе); суб’єкт може 

бути відчужений від чого-небудь або кого-небудь або від себе; 2) відповідно 

тому, за допомогою чого відбувається відчуження – через свою власну 

діяльність або через діяльність іншого, ми можемо розрізняти відчуження через 

інших і відчуження через самого себе» [69, c.19]. Результатом застосування 

комбінації вище описаних двох основних критеріїв й було визначено поняття 

«самовідчуження» у Г.В.Ф. Гегеля і у К. Маркса. На їх думку, самовідчуженням 

є відчуження «себе від себе через себе». Один бачить тільки одного 

самовідчужуваного – суб’єкта-людину (К. Маркс), в той час як інший, говорить 

про два – людина і Бог, або Абсолют (Г.В.Ф. Гегель). 

Ґрунтовним, на нашу думку, є аналіз проблеми відчуження людини чи 

суспільства від себе, що був здійснений у дослідженні «Проблема відчуження в 

філософії Е. Фромма» Г. Колядко. Вона зазначає: «Найбільш вірним видається 

твердження, що бути самовідчуженим значить бути внутрішньо розділеним, 
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розколотим на дві частини, які стають чужими один одному. Але в такому разі 

чому говорять про самовідчуження, а не просто посилаються на внутрішній 

поділ або розрив? Термін «самовідчуження» вказує на деякі або всі з наступних 

пунктів:  

1) поділ себе на дві конфліктуючі частини не проводиться з боку, але є 

результатом дії себе (своєї дії);  

2) поділ на протилежні здебільшого не анігілює єдність суб’єкта всупереч 

розриву: самовідчужуваний суб’єкт є тим не менше суб’єктом;  

3) самовідчуження є не просто розколом на дві частини, які однаково 

ставляться до суб’єкта як до цілого; мається на увазі те, що одна частина 

суб’єкта має більше право представляти суб’єкта як ціле, так що стаючи чужої 

їй, інша частина стає чужою суб’єкту як цілому [69, c.20].  

Одним з невирішених і спірних є питання: відчуження – це суттєво 

непереборна властивість людини як людини або вона є тільки характеристикою 

одного історичного рівня в розвитку людини? Деякі філософи, особливо 

екзистенціалісти, стверджують, що відчуження є незмінним, структурним 

елементом людського існування[69, с. 22]. 

Наслідки відчуження, як вважає Л. Тимченко в дослідженні «Відчуження 

в сучасному суспільстві (соціально-філософський аналіз)», є неоднозначними. 

До числа найбільш серйозних негативних наслідків можна віднести психічні 

травми, самоізоляцію і страждання людей, міжособистісні та соціальні 

конфлікти. До позитивних же наслідків відчуження можна віднести, наприклад, 

творчі прориви окремих особистостей, формування передумов для руйнування 

старої і створення нової, більш прогресивної форми відносин, нової соціальної 

структури.  

Таким чином, в даний час відчуження, зберігаючи свій класичний зміст, 

набуває ряд нових сучасних характеристик. До них слід віднести відчуження 

суспільства від природи; масове відчуження людей від суспільства; 

посилювання відчужених станів свідомості; відчуження людини від 

інформаційного світу; відчуження людини від культури» [163, c. 14]. 
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Як зазначає К. Маркс, а за ним і Е. Фромм, основними формами 

відчуження людини в сучасному суспільстві, домінуючою її формою є 

відчуження праці як основної сфери людської діяльності. Соціальні аспекти 

відчуження праці ведуть до її дегуманізації, а соціально-психологічними 

наслідками є відчуження в сфері виробництва, споживання, культурних 

цінностей, моральності, релігії. Поряд з цим все більше в сучасному суспільстві 

проявляється феномен самовідчуження людини, переважна роль в формуванні 

даного явища належить, за Е Фроммом, «ринкової орієнтації». 

З найсуттєвіших проблемних областей суспільного життя «ринкової 

орієнтації», які і складають у своїй сукупності поняття відчуження у вченні 

Е. Фромма можна виокремити наступні: перетворення конкретного в 

абстрактне; відсутність безпосереднього контакту робочого з готовим виробом; 

сприйняття людиною самої себе як чогось чужого; маніпулювання людьми (як 

цифрами або речами) з боку системи (бюрократів); відчужене споживання; 

сприйняття політичних виборів як процесу споживання (вибору товарів для 

покупки).  

Розглядаючи систему цінностей, що лежить в основі капіталістичного 

ладу та ринкової системи, Е. Фромм приходить до висновку: в основі цієї 

системи лежить використання людини людиною. «В капіталістичної ієрархії 

цінностей капітал стоїть вище, ніж праця, накопичені речі – вище, ніж прояви 

духовного життя. Праця наймається капіталом, а не навпаки. Володар капіталу 

розпоряджається людиною, яка володіє «тільки» власним життям, людським 

досвідом, життєвою силою і здатністю до творчої праці. Протиріччя між 

капіталом і працею – щось набагато більше, ніж протиріччя між двома класами, 

ніж їх боротьба за більшу частку в суспільному продукті. Це конфлікт двох 

ціннісних принципів: між світом речей і їх накопиченням, з одного боку, і 

світом життя і її продуктивністю – з іншого» [192, c. 63]. 

Гостро критикуючи капіталістичну систему, Е. Фромм не менш 

скептично ставиться і до соціалізму, а точніше, до тієї його модифікації, яка 

була представлена в Радянському Союзі. Він називав соціалізм «словом-
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принадою», яким користувалися з тактичною метою як націонал-соціалісти, так 

і бюрократи в Росії. «Незважаючи на усуспільнення засобів виробництва, слово 

«соціалізм» стало в Росії брехливим, оскільки там широкими масами маніпулює 

всесильна бюрократія; навіть якщо така система управління і здатна діяти в 

економічних інтересах більшості народу, вона неминуче перешкоджає розвитку 

свободи і індивідуалізму» [194, c. 160].  

Таким чином, Е. Фромм критикує не саме соціалізм, а його викривлене 

розуміння суспільством: «істинний соціалізм ні в якому разі не втратив 

повністю свого гуманістичного і релігійного пафосу» [192, c. 152]. В роботах 

Е. Фромма немає тієї безвиході і марності людського розвитку, які ми 

спостерігаємо у більшості інших вчених Франкфуртської школи. 

Усвідомлюючи широке коло проблем, що стоять перед сучасним суспільством і 

гостро критикуючи існуючий суспільний лад, Е. Фромм не зупиняється на 

одній лише критиці; він шукає шляхи та варіанти вирішення всіх цих проблем. 

Наступним кроком нашої реконструкції антропологічного вчення 

Е. Фрома є ґрунтовне дослідження поняття «нова людина», яке стане ключовим 

при співставленні теоретичного потенціалу досліджуваних в дисертації 

антропологічних концепцій. 

У сучасному суспільстві з його зростаючими тенденціями до 

дегуманізації практично всіх сфер життя – соціальної, політичної та 

ідеологічної проблема відчуження знову знаходить новий виток свого розвитку. 

Істотним елементом концепту «нова людина» Е. Фромма так само постає 

проблема відчуження, але перенесена в сучасні реалії.  

Логіка розгортання вчення Е. Фромма нерозривно пов’язана з критикою 

сучасного йому капіталістичного суспільства. Людина в цьому суспільстві 

перестає бути метою сама по собі, а перетворюється в засіб для досягнення 

інших, чужих їй, політичних та економічних цілей. Громадські, політичні, 

економічна умови, створені самою ж людиною, підкорюють її собі. Людина 

перетворюється на «річ», об’єкт маніпулювання з боку соціальних інститутів, 
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влади. Таким чином, проблема полягає в тому, що індивід живе у світі, з яким 

втратив всі справжні, людські зв’язки. 

Відчуження, за Е. Фроммом – це діагноз духовної хвороби сучасного 

суспільства, явище, що пронизує сучасну культуру. Саме Е. Фромму першим 

проаналізував поняття відчуження стосовно різних сфер людської 

життєдіяльності, а також встановив зв’язок між відчуженням і гуманістичним 

поняттям людської природи та її душевного здоров’я. Їм також розкрито 

причини загострення даної проблеми наприкінці XX ст. - початку XXI ст. На 

його думку цей період може стати початком тієї епохи, коли людина 

трансформується з живої істоти в бездумну і непритомну машину. 

Загострюється проблема не тільки дегуманізації людини, а й виникає небезпека 

нового, «дегуманізованого» суспільства. 

Вихід з цієї ситуації Е. Фромм бачить в можливому розвиткові «Нового 

суспільства» і «Нової людини». Теоретичну розробку даних проблем Е. Фромм 

здійснює в праці «Мати чи Бути» [186]. «Нове суспільство» та «Нова людина», 

орієнтовані на «істинне буття». Деякі опоненти вчення Е. Фромма вважали, 

його «утопічним», оскільки дуже важко на практиці в глобальному масштабі 

реалізувати орієнтацію людини на існування за принципом буття і розбудови за 

цим принципом нового суспільного ладу із принципово новими відносинами. 

Сам Е. Фромм також наголошував на тому, що в реаліях сучасного суспільства 

«нова людина» не може з’явитися – їх потрібне «Нове суспільство».  

Однією із головних умов можливості побудови «Нового суспільства» 

мислитель вважає поступову зміну всезагальної ціннісної суспільної установки 

«мати» (орієнтація на володіння, власність) принципово іншою установкою – 

орієнтацією на буття (бути). Тобто необхідна зміна ціннісних орієнтацій 

суспільства загалом. Людство одвічно прагне побудувати справді справедливе 

суспільство. Більшість існуючих сьогодні теорій, суспільних ідеалів (Фромм 

згадує в даному контексті Буддизм, Іудаїзм, Християнство, вчення Маркса та 

ін..) мають утопічний характер. Але Е. Фромм переконаний, що врешті 

справедливе суспільство існуватиме – це справа майбутнього. Його 
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аргументація є наступною:  «Технічні утопії – наприклад, повітроплавання – 

були реалізовані завдяки новій науці про природу. Людська утопія месіанського 

часу – утопія нового єдиного людства, що живе у братерстві і мирі, є вільним 

від економічних детермінант, від воєн та класової боротьби, може бути 

досягнута, якщо ми докладемо до її втілення стільки ж енергії, інтелекту та 

ентузіазму, скільки ми витратили на реалізацію технічних утопій»[193, с. 224]. 

 Е. Фромм розуміє, що сучасність ставить перед людиною складні 

виклики – бути плідною або ні. В першу чергу плідність, і як результат, 

реалізованість людини, випливає з концепції характерів Е. Фромма відповідно 

до типів характеру усі орієнтації характеру особистості, та здатність її до 

самореалізації розподіляє на плідні та неплідні. До неплідних він відносить 

рецептивну, здирницьку та ринкову орієнтації. Аналіз цих питань Е. Фромм дав 

в роботі «Людина для самої себе» [181]. 

Людина з рецептивною орієнтацією вважає, що «джерело усіх благ» 

міститься у навколишньому світі, і визнає, що єдиний шлях знайти бажане – 

щось матеріальне або певні почуття, любов, знання, задоволення – це шлях 

отримати їх ззовні. При експлуататорській орієнтації для людини джерело усіх 

благ – також ззовні. Але експлуататорський тип не сподівається щось отримати 

в дарунок, а відбирає бажане силою та хитрощами. Ця орієнтація проявляється 

в усіх сферах діяльності наприклад, в інтелектуальній діяльності такі люди 

намагаються не продукувати ідеї, а красти їх. Вони експлуатують всіх і 

кожного, від кого або із чого вони можуть мати будь-яку користь для себе. 

Кожна людина для них є об’єктом експлуатації й сприймається тільки з точки 

зору їх корисності. Замість довіри і оптимізму, які притаманні особам з 

рецептивною орієнтацією, ці люди недовірливі, цинічні і сповнені заздрістю і 

ревнощами. Оскільки їх задовольняють тільки ті речі, які вони віднімають у 

інших, то вони, часто недооцінюють те, що у них є, або переоцінюють те, чим 

володіють інші.  

Здирницька орієнтація для людей, які мало вірять у те, що вони можуть 

отримати із зовнішнього світу щось нове, а свою безпеку вбачають тільки у 
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здирництві та економії. Витрати такі люди сприймають як загрозу і прагнуть 

захистити себе нібито стіною, а основною їх метою є якомога більше принести 

в свій дім і як можна менше віддати. Їх скупість поширюється як на гроші та 

матеріальні речі, так і на почуття й думки.  

Е. Фромм вважає, що ринкова орієнтація у якості домінуючої розвинулася 

тільки в сучасну епоху. Саме в наш час головними стали упаковка, ярлик, марка 

– як товарів, так і людей. При ринковій орієнтації людина розглядає свої сили і 

можливості як товар, відчужений від неї. Її престиж, статус, успіх, факт, що її 

всі знають – все це замінює такій людині справжнє почуття самоідентифікації. 

Якщо у особи зі здирницькою орієнтацією ставлення до інших людей як до 

речі, особи з ринковою орієнтацією відносяться до людей як до товару. Ринкова 

орієнтація – продукт нашого часу. Саме, деперсоналізація, пустота, безглуздість 

життя, його автоматизованість призводять до зростання незадоволеності, до 

пошуку нового, більш адекватного способу життя.  

Реалізацію людиною наявних у ній можливостей, використання власних 

сил Е. Фромм вважає плідністю. Плідними, за Е. Фроммом, є любов і мислення. 

Існує багато засобів реалізувати цю потребу, але тільки один з них дає 

можливість людині розкрити свої сили у самому процесі відносин одне з 

одним. Парадокс людського існування полягає у тому, що людина повинна 

одночасно шукати і близькості, і незалежності, тобто спільності з іншими, і, 

водночас, повинна зберігати своєю унікальність та особливість. Відповіддю на 

цей парадокс, як і на моральну проблему людини, є плідність [181].  

Продуктивна робота, любов, мислення можливі тільки тоді, коли людина 

перебуває у злагоді з собою. Здатність вслухатися в саму себе є у людини 

передумовою уміння слухати інших. Солідарність, взаємодопомога – необхідні 

умови розвитку особистості. На противагу цим процесам, відповідно до запитів 

суспільств з ринковою економікою, формується деструктивність особистості, 

яку Е.Фромм розглянув в роботі «Анатомія деструктивності людини». 

За Е.Фроммом, деструктивність – це активна форма відчуження; потреба 

руйнувати особистість іншого виникає із страху бути зруйнованим цим іншим. 
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Оскільки відчуженість і деструктивність – пасивна і активна форми одного й 

того самого типу відносин, вони часто поєднуються в різних пропорціях. 

Деструктивність – це спотворена форма прагнення до життя, трансформована в 

енергію руйнування справжнього життя [182].  

Зв’язок між психікою індивіда і соціальною структурою суспільства 

виявляється, за Е. Фроммом, у соціальному характері. Почуття страху грає 

головну роль у його формуванні, саме він витісняє у несвідоме риси, що не 

збігаються з нормами суспільства. Типи соціального характеру збігаються з 

різними історичними типами самовідчуження людини (накопичувальний, 

експлуататорський, «рецептивний» (пасивний), «ринковий»). Як наголошує 

Е. Фромм в праці «Характер та соціальний процес»: орієнтації, за допомогою 

яких людина співвідноситься зі світом, становлять саму суть її характеру. 

Характер кожної людини, по суті, є сумішшю всіх типів або деяких із них, але 

завжди якийсь один тип виявляється головним [191].  

Протилежністю експлуататорського і рецептивного типів відносин є 

накопичувальний тип орієнтації, який припускає самотність, відсутність 

контактів з людьми. Він заснований на придбанні благ шляхом накопичення і 

недопущення марнотратства. Будь-які близькі контакти із зовнішнім світом 

сприймаються як загроза особистості. Отже, різні поєднання типів 

темпераментів і здібностей утворює незліченне різноманіття особистостей.  

Процес взаємодії соціального середовища і особистості знайшов 

відображення і у мислителів ХХ ст., зокрема у Е. Фромма, А. Камю, 

М. Бердяєва, В. Франка. При аналізі соціального середовища Е. Фромм ігнорує 

його класову неоднорідність, суть же людини і історичного процесу він розуміє 

абстрактно-психологічно. Людина знає про себе, про своє минуле, про те, що в 

майбутньому її чекає, про свою нікчемність та безсилля. Людина залишається 

частиною природи, але вона невіддільна від неї – вважає Е. Фромм [180].  

Е. Фромм наголошує в більшій частині своїх творів, що особистість 

сучасної людини не реалізованою. За Е. Фроммом, сучасна людина, реалізуючи 

власну особистість, не досягла стану свободи, тобто не реалізувала власні 
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інтелектуальні, емоційні та почуттєві здібності. Людська свобода робить 

людину незалежною і раціоналізує її існування, але водночас створює ситуацію 

ізольованості, пробуджує в людині тривогу і безсилля. Людина не може жити в 

стані ізоляції і тому вимушена зробити вибір.  

Е. Фромм як і К.Маркс вважав, що кожна людська істота є носієм усіх 

можливостей людини, а закороткий термін її життя заважає повній їх реалізації 

навіть за самих сприятливих обставин. Людина постійно відчуває внутрішню 

потребу в повній самореалізації, але, нажаль, ніколи не буде в змозі її досягти. 

Для цього тривалість її життя мала б бути такою самою як і тривалість життя 

всього людства. На тлі такої суперечності зароджується, частково прихований 

від розуміння внутрішній конфлікт людського існування. Ця суперечність 

лишається невирішеною і постійно присутня в різних ідеологічних системах. 

Релігійні ідеологеми наголошують, що життя, а отже і самореалізація не 

завершується по смерті і продовжується вічно, бо душа безсмертна, а Бог – 

гарант успішної самореалізації в нескінченому часі. Є часово-детерміновані 

ідеологеми, що намагаються вмістити реалізацію в обмежений час, або ж ті, що 

заперечують цінність індивідуальної реалізації особистості, а визнають лише 

працю задля реалізації суспільства, певне коло соціальних обов’язків. Вони 

вбачають щастя індивіда в можливості жити в досконалому суспільстві, 

державі і.т.п.  

Е. Фромм  формує особисту позицію щодо сенсу людського існування, 

пов’язуючи його безпосередньо з особливостями сучасного суспільства. 

«Життя ставить людині парадоксальне завдання: з одного боку реалізувати 

свою індивідуальність, а з іншого – бути частиною суспільства» [190, с.150]. 

В праці «Втеча від свободи» Е. Фромм піднімає проблему пристосування 

індивідів до життєвих умов, а також проблему меж такого пристосування. На 

шляху вирішення даної проблеми мислитель виокремлює базові (фізіологічні) 

та набуті (не властиві людині від народження) комплекси потреб. Потреби 

вдовольняються за допомогою праці, а умови праці визначаються тим 

суспільством, в якому людина народжується та соціалізується. Фромм зазначає: 
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«Обидва чинники – потреба жити і соціальна система – не можуть бути змінені 

окремим індивідом і саме вони визначають розвиток тих його рис, які мають 

велику пластичність» [194, с.25].  

Окремим моментом є потреба людини в соціальних контактах із 

навколишнім середовищем. Незадоволеність даної потреби призводить до 

моральної ізоляції, і як наслідок, можуть виникати різноманітні психічні 

розлади. Іншою важливою, і водночас необхідною, ланкою зв’язку людини і 

суспільства є «суб’єктивне самоусвідомлення», яке полягає в тому, що людина 

внаслідок поступового усвідомлення об’єктивних проблем власного існування з 

необхідністю потребує долучення до суспільних груп, входження в суспільне 

життя, з метою надання своєму існуванню певного сенсу, на фоні його 

ізольованої беззмістовності. 

Е. Фромм зазначає, що «Здатність мислити дозволяє людині - та змушує її  

- усвідомити себе як індивідуальну істоту, відокремлену від природи та інших 

людей» [Там само, с.25], і продовжує нижче: «Якщо вона [людина – авт..] не 

належить до якоїсь спільноти, якщо її життя не набуває якогось сенсу і 

спрямованості, то вона відчуває себе порошиною, відчуття власної нікчемності 

її придушує. Людина повинна мати можливість віднести себе до якоїсь 

системи, яка б спрямовувала її життя й надавала йому сенс; в іншому випадку її 

сповнюють сумніви, які нарешті паралізують її спроможність діяти, а отже, і 

жити». [Там само, с. 25] 

Е. Фромм в даній праці наступним чином резюмує головні положення 

власної «соціальної психології», вони ж водночас складають важливе підґрунтя 

його філософсько-антропологічних поглядів: 

 людину необхідно розуміти, як наслідок, «…продукт, історичної 

еволюції в синтезі з певними природними механізмами та 

законами»; 

 людина має комплекс фізіологічних потреб; 

 людина стикається із загрозою моральної самотності, якої вона 

прагне уникати; 
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 процес постійної «динамічної адаптації» індивіда в суспільстві 

породжує виникнення ряду потужних усвідомлених чи 

неусвідомлених стимулів, що мотивують його дії і почуття, 

формують потреби, що потребуватимуть задоволення.  Прагнення 

до задоволення цих нових потреб стає силою, що істотно впливає 

на процеси розвитку суспільства;  

Основну ідею даної праці, в якій міститься цікавий та ґрунтовний обрис 

еволюції індивіда Е. Фромм висловлює таким пасажем: «Людина переростає 

свою первинну єдність з природою і з рештою людей, людина стає «індивідом» 

– і чим далі заходить цей процес, тим категоричнішою є альтернатива, яка 

постає перед людиною. Вона повинна зуміти возз’єднатися зі світом в 

спонтанності любові й творчої праці або знайти собі якусь опору за допомогою 

таких зв’язків з цим світом, які знищують її природу та індивідуальність» [Там 

само, с.29]. Саме свобода особистості, на думку Е. Фрома здатна постати такою 

опорою.  

Другий розділ праці «Втеча від свободи» мислитель присвячує 

обговоренню концепції свободи як визначального фактору визначеності 

людського існування. Розуміння свободи поступовує разом із самосвідомістю 

людини стосовно власної уособленості, відокремленості, незалежності. Зв’язок, 

«первинні узи», що утворюється між людиною та навколишньою дійсністю 

тримається доти, доки індивідуалізація не призведе до повної відокремленості 

індивіда. В результаті такої індивідуалізації виникають нові зв’язки. Е. Фром 

формулює свою думку наступним чином: «…Ці узи [«первинні узи» - авт..] 

пов'язують дитину із матір'ю, первісну людину з його плем'ям і з природою, а 

середньовічну – із церквою та із її станом. Коли досягається повна 

індивідуалізація, коли людина звільняється від цих первинних уз, перед нею 

постає нова задача: зорієнтуватися і вкоренитися в світі, знайти для себе якісь 

нові гарантії, які просто не були потрібні при її колишньому існуванні. При 

цьому свобода набуває іншого, нового змісту». [Там само, с.31] 
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Прискорюють процес руйнації «первинних уз» (наприклад у випадку із 

немовлям) різноманітні фрустрації, заборони, які є супутниками процесу 

індивідуалізації і формують відношення до первинних уз як до чогось 

ворожого. В якості ілюстрації подібної ситуації раптового становлення 

індивідуальності Е. Фромм пропонує фрагмент роману Р. Х’юза. «Сильний 

вітер на Ямайці», в якому наводиться внутрішній діалог маленької дівчинки, 

яка раптом усвідомила власне «я».  

Окрім того, що одні зв’язки замінюються іншими, дитина, на думку 

Е. Фромма, в процесі дорослішання відчуває, що поступово починає прагнути 

свободи і незалежності. З’ясовуючи характер даного прагнення Фромм аналізує 

такі моменти зростання індивідуалізації як:  

 розвиток і об’єднання емоційної фізичної та інтелектуальної сфер;  

 зростання самотності, що необхідно виникає при вивільненні від 

«первинних уз», які раніше виступали об’єднувальною ланкою із 

середовищем та надавали відчуття захищеності. В процесі боротьби 

із самотністю людина створює комплекс нових зв’язків із зовнішнім 

середовищем. Такі зв’язки істотно відрізняються від минулих, 

оскільки останні були лише «спонтанними».  

В такій ситуації, Е. Фром підмічає існування проблемної дивіації – 

індивід може не бажати формувати майбутні соціальні зв’язки, а. навпаки, 

прагнути повернути минулі (наприклад родинні зв’язки). В первинному вигляді 

це вже не є можливим, а тому в людині (або в дитині) починає проявлятися 

ворожість та неспокій стосовно інших людей, від яких вона має залежність. 

Людина поступово потрапляє в стан розірваності, який призводить до запуску 

психологічних механізмів «втечі». Е. Фромм зазначає з цього приводу 

наступне: «Якби кожен крок у напрямку відособлення та індивідуалізації 

супроводжувався відповідним зростанням особистості, розвиток дитини був би 

гармонійним. Цього, однак, не відбувається. У той час як процес 

індивідуалізації відбувається автоматично, розвиток особистості стримується 

цілим рядом психологічних і соціальних причин. Розрив між цими тенденціями 
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призводить до нестерпного почуттю ізоляції і безсилля, а це в свою чергу 

приводить у дію психічні механізми… звільнення, втечі». [Там само, с.37] 

Е. Фромм зазначає що людське існування та свобода – за своєю суттю є 

нероздільними, оскільки власне людське існування розпочинається саме із 

непідкореної тваринним інстинктам діяльності, яка має всі ознаки свобідної 

діяльності. Свобода, перш за все, це негативна свобода від інстинкту. 

Мислитель, продовжуючи свою думку, зазначає, що цивілізація виникає 

внаслідок біологічної недосконалості людини, що проявляється в майже повній 

безпорадності та незахищеності одразу після народження.  

Людина народжується без вродженої здатності до необхідних дій, яка є у 

тварин; вона залежить від батьків довше, ніж будь-яка з них; її реакції на 

навколишнє оточення не є такими швидкими і не такі ефективні, як 

інстинктивні дії, що виконуються автоматично. Вона підвладна всім 

небезпекам і страхам, що виникають з цих недоліків її вроджених інстинктів. 

Однак саме ця безпорадність стала тим підґрунтям, на якому розвинулася і 

виросла людина: біологічна недосконалість людини зумовила появу 

цивілізації.» [Там само, с.37] 

В якості ілюстрації зв’язку людськості та свободи Е. Фромм пропонує 

біблійний міф вишення із Едему. Свідомий вибір – перший власне людський 

крок, в основі якого є свобода. Акт свобідного вибору є «індикатором» 

народження мислення.  

Важливим зауваженням Е. Фрома є зауваження стосовно діалектичного 

характеру свободи: «З одного боку, це процес розвитку людини, оволодіння 

природою, зростання ролі розуму, зміцнення людської солідарності. але з 

іншого - посилення індивідуалізації означає і посилення ізоляції, 

невпевненості; а отже, стає все більш сумнівним місце людини у світі і сенс її 

життя. Разом з цим зростає і відчуття безсилля і нікчемності окремої людини». 

[Там само, с.39] 

В аналізованій праці Е. Фромм для виявлення місця і значення свободи 

для сучасної людини пропонує просуватися історичним шляхом, поступово 
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аналізуючи формування сучасного уявлення про свободу в Європі починаючи 

із Середньовіччя. 

В середньовічному суспільстві особиста свобода була відсутньою. 

Соціальна мобільність була неможливою, що було часто пов’язане з 

відсутністю територіальної мобільності. Всі сфери як особистого так і 

суспільного життя були суворо регламентовані. В таких умовах відбулося чітке 

закріплення за окремими індивідами їх соціальних ролей (феодал, хлібороб, 

ремісник та ін..). Обрання професій чи роду занять не було вільним. Але тим не 

менш суспільство в ті часи, тримаючи індивіда в міцних тенетах, надавало 

почуття впевненості та безпеки. Людина оцінювала себе лише в межах певної 

суспільної ролі. Соціальна комунікація між такими окремими групами також 

була бідсутня. Фромм зазначає, що індивід в сучасному розумінні даного слова 

виникає як наслідок руйнування традиційних підвалин середньовічного 

суспільства.  

Основною різницею між Відродженням та Реформацією є те, що вони 

різні суспільні групи. Відродження репрезентує заможних ділків, а Реформація 

– селянство та інші незаможні суспільні верстви. 

Переходячи до аналізу Реформації, Е Фромм здійснює психологічний 

аналіз доктрин Лютеранства та Кальвінізму, в якому виокремлює два важливих 

проблемних аспекти: необхідно дослідити особистий характер індивіда, що 

створює ту чи іншу доктрину (характерний портрет автора) аби  надалі 

визначити та дослідити комплекс мотиваційних елементів, та риси характеру 

соціальної групи, до якої звертається ця доктрина. Такий аналіз ставить на меті 

«виявлення значення тієї чи іншої ідеї в системі ідей та відповісти на питання 

чи наявна тут певна раціоналізація, що істотно змінює початковий зміст думки» 

[194, с.65].  

Тривалий час що передує Реформації в рамках католицької теології 

культивувалися принципи свобідної волі людини на шляху досягнення добра. 

Така позиція простежується у таких видатних теологів як Аврелій Августин, 

Святий Фома Аквінат, Скотт, Оккам і т.д.  Зазначені теологи наголошували на 
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надзвичайній важливості вільного вибору, свободи волі та власних надбань для 

можливості спасіння. Лютер був радикально невдоволений традицією продажу 

індульгенцій та іншими абсурдними практиками., що виправдовувалися в 

працях теологів. Лютер, по суті. Виголошував у своїй теологічній доктрині 

прагнення класу, який ми можемо вважати середнім. Для цього класу в той час 

було властиве почуття власної безпорадності, ницості та загрози з боку класу 

зростаючого капіталізму. [Там само, с.70]. Доктрина Лютера, за словами 

Е. Фромма, містила два істотні, моменти: вона приносить людині релігійну 

свободу та незалежність, але водночас формує навколо індивіда атмосферу 

ізольованості та приносить відчуття неспроможності.  

Головна ідея Лютеранства, на думку Е. Фромма полягає в тому, що 

людина за своєю природою повністю неспроможна, користуючись власною 

волею обирати на користь добра. Для того щоб стати доброчесною людині 

замало одних лише суб’єктивних прагнень та власних зусиль. Це можливо 

лише за допомоги вищої сили, яку людина приймає в акті безпосереднього 

переживання релігійної віри. Людська праведність втрачена в момент 

гріхопадіння, а віднайти її можливо лише через єднання із праведністю Христа. 

Природні вади людини її гріховність нікуди не зникають протягом життя, тому 

за життя остаточно стати праведним не можливо. Така «безсумнівна гарантія 

спасіння» виступає єдиним шляхом подолання тих ірраціональних сумнівів, що 

переживає як сам Лютер, так і той клас, якмй від представляє. Лютер пропонує 

здобути впевненість через усунення сумнівів у можливості індивідуального 

спасіння взагалі. «…сумніви можуть бути лише пригнічені, іншими словами 

загнаними в середину; а це можливо зробити лише за допомоги певної 

формули, що обіцяє цілковиту впевненість» [Там само, с.70] 

Продовжуючи попередні міркування Е. Фромм визначає сумнів, як 

явище, що є початковим пунктом сучасних філософських міркувань. Сумнів 

раціонального характеру можливо подолати раціональними відповідями, але 

ірраціональний сумнів долається лише при переході від негативної свободи до 

свободи позитивної. Лютер, звільнивши людей від безпосередньої влади 
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католицької церкви змусив їх підкоритися владі Бога, яка передбачає повну 

відмову від прагнень спасіння власними силами, та єдине сподівання на «його» 

допомогу. Віра Лютера, на думку Е. Фромма, має багато спльного, із  повним 

підпорядкуванням владі, оскільки містить переконання, що любов можна 

отримати лише через самозречення, тобто покорою на кшталт покорі лідеру чи 

державі.  

Кальвінізм – інший варіант протестантської теології яку піддає 

психологічному аналізу Е. Фромм. На думку мислителя Кальвінізм та 

Лютеранство майже тотожні за своїм духом та ідеями. Вчення Кальвіна 

ґрунтується на неспроможності людини, прагненні самообмеження та знищенні 

людської гордині. Але тим не менш, на думку Е. Фромма, існує ряд несуттєвих 

відмінностей, серед яких мислитель зосереджує свою увагу на двох: 

 доктрина про тотальну наперед визначеність, яка унеможливлює 

будь-яке вільне втручання людини в процеси життя та спасіння, 

оскільки шлях людини, її спасіння чи одвічне прокляття визначене 

Богом наперед, ще до народження людини. Бог, Кальвіна, на думку 

Фрома «…наділений всіма якостями тирану» [Там само, с.71]. 

Іншим негативними моментом такої доктрини є уявлення про 

природну нерівність між людьми від народження. 

 ствердження неабиякої важливості моральних зусиль та 

доброчесного життя. Даний момент знаходиться у явній 

суперечності із попереднім, але тим паче – це важлива складова 

загального психологічного налаштування Кальвінізму, оскільки 

постійна діяльність самовдосконалення дає надію, без якої в 

суспільстві міг панувати лише фаталізм. Факт докладання 

моральних зусиль – це ознака належності до тих, хто має надію на 

спасіння.  

Суперечливість даної доктрини водночас сприяє появі та посиленню 

сумнівів, (тотальна детермінація) а з іншого намагається втішити та заспокоїти 

через залучення до праведної діяльності та усвідомлення себе членом обраної 
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громади (моральні зусилля). Кальвінізм , по суті пропонував для подолання 

ірраціональних сумнівів фанатичну віру в унікальність та богообраність певної 

релігійної громади, яка і буде врятована. Але уся діяльність, яку розгортає 

подібна громада, має на меті лише одне – визначення власного майбутнього.  

Важливими складовими характеру середнього класу населення в 

аналізований Е. Фроммом період, були настрої ворожнечі та заздрощів. 

Середній клас вороже спостерігає за багатством інших класів, зокрема 

церковної ієрархії, водночас придушуючи власні емоції та чуттєві потреби. 

Однак відкрите протистояння між класами в той час було не можливо, 

внаслідок примату особистих прагнень та інтересів, над інтересами середнього 

класу взагалі. Але внутрішня ворожість тим паче зберігалася, все ширше 

охоплюючи відповідні маси людей.  

Завершуючи аналіз сенсу свободи в епоху Реформації, Е. Фромм 

висловлює декілька важливих змістовних міркувань. На його думку, колапс 

феодальних відносин в середньовічному суспільстві надає представникам всіх 

класів суспільства більше свободи. Але водночас виникає ситуація ізоляції та 

полишеності індивіда. Такі відчуття з’являються з причини втрати 

приналежності до певної спільноти, яка раніше вдовольняла як економічні так і 

духовні потреби індивіда. 

Вищі класи, внаслідок отримання такої свободи змогли творчо 

реалізувати себе в багатьох царинах. Результатом такої реалізації постає 

культурний сплеск Ренесансу, надзвичайне збагачення аристократії. З іншими 

класами ситуація була інакшою. Е. Фромм висловлюється наступним чином: 

«У нижчих класах - особливо у селянства та у міської бідноти - пошук нової 

свободи збуджував пристрасну надію покінчити зі зростаючим економічним і 

особистим пригніченням. Втрачати їм було нічого - придбати вони могли 

багато». [Там само, с.73].  Середній клас, на думку мислителя, так само, мало 

виграв, опинившись в такій ситуації свободи. Свобода приносить 

представникові середнього класу більше ізоляції та тривоги аніж позитивних 

наслідків. Засобом подолання такої тривоги виступили нові релігійні течії 
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Протестантизму. Важливим підсумком цієї епохи є формування нового 

соціального характеру, який містив собі чимало продуктивних та ефективних 

рис. «Новий склад характеру, що виник через економічні і соціальні зміни, 

посилений новими релігійними доктринами, у свою чергу перетворився на 

важливий фактор, який визначав подальший суспільний та економічний 

розвиток. Нові людські якості: прагнення до праці, пристрасна ощадливість, 

готовність перетворити своє життя в знаряддя для досягнення цілей якоїсь 

зовнішньої сили, аскетизм і всеохопне почуття обов'язку - всі ці якості постали 

в суспільстві продуктивними силами, без яких сучасний економічний і 

соціальний розвиток просто неможливо уявити». [Там само, с.74] 

Переходячи до аналізу ситуацій свободи в сучасному суспільстві, Фромм 

пропонує поглянути на сучасний капіталізм з позицій виникнення його 

настанов в минулому. Сучасне суспільство сприймає свободу як певне 

надбання, яке необхідно зберігати та захищати від зазіхань. Сучасне 

суспільство, наголошує мислитель, «...схильне вважати, що проблема свободи 

полягає виключно в тому, щоб забезпечити ще більше тієї самої свободи, яка 

вже отримана нами в період Нової історії; ми вважаємо, що захист свободи від 

тих сил, які на неї роблять замах, - це єдине, що необхідно. [194, с.96]. Захист 

здобутих свобод – безперечно важлива та правильна стратегія, але , на думку 

Е. Фромма, суспільство має досягти такого рівня свободи, що дасть можливість 

повністю реалізувати свою особистість, повірити в себе та в життя. 

Поява капіталізму мала для суспільства також подвійні наслідки. По-

перше, капіталізм переборює традиціоналізм в різних галузях суспільних 

відносин, чим значно сприяє розвитку «позитивної свободи». Це, на думку 

Е. Фрома – безперечний позитив. По-друге рівень самотності та ізольованості в 

суспільстві тим, паче продовжує зростати разом із почуттями неспроможності, 

відсутності сил, нікчемності.   

Важливу роль в капіталістичних відносинах відіграє поняття «приватна 

ініціатива». Капіталізм поставив кожного на «його власні ноги». Поява таких 

ініціатив таж була підготовлена Реформацією, яка руйнує всезагальні зв’язки 
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традиційного суспільства, які оберігалися та закріплювалися католицизмом. У 

католиків, пише Е. Фромм, «…ставлення індивіда до Бога було засноване на 

приналежності індивіда до церкви. Церква була сполучною ланкою між ним 

[індивідом – авт..] і Господом і таким чином, в дечому обмежуючи 

індивідуальність людини, дозволяла йому постати перед Богом в якості 

невід'ємної частини деякої спільності чи групи. Протестантство залишило 

індивіда віч-на-віч із Богом. Віра в розумінні Лютера придбала суто 

суб'єктивний характер; у Кальвіна настільки ж суб'єктивний характер придбала 

переконаність в порятунку… Індивідуалістичне ставлення до Бога було 

психологічною підготовкою до індивідуалізму людини у мирському житті». 

[Там само, с.98]. 

Справжній капіталізм має ще одну важливу особливість. Він привносить 

елемент певного самозречення та аскетизму по стосовно життя та праці. 

Сенсом життя капіталіста є праця та економічна вигода. Прибутки зазвичай не 

витрачаються, а використовуються як засіб отримання ще більших прибутків. 

Така настанова капіталізму безперечно відіграє позитивну роль у розвитку 

суспільства технологій, рівні життя, але робить людину рабом капіталу, 

перетворює його на маленький гвинтик гігантської економічної машини. 

«…Перетворення індивіда в засіб досягнення економічних цілей корениться в 

особливостях капіталістичного способу виробництва, при якому накопичення 

капіталу стало єдиною метою економічної діяльності.» [Там само, с.99] 

Лютеранство та Кальвінізм ґрунтувалися на позиції, що себелюбство та 

егоїстичність – це ідентичні настанови при дотриманні яких любов до 

ближнього не може мати місця. Е. Фромм наголошує на хибності подібної 

позиції: «Любов не створюється якимось специфічним "об'єктом", а є постійно 

присутнім чинником в самій особистості, котрий лише "пускається  в дію" 

певним об'єктом. Як ненависть - є палким бажання знищити, так і любов – є 

пристрасним утвердженням "об'єкта"; це не "афект", а внутрішня спорідненість 

і активне прагнення до щастя, розвитку і свободи об'єкта любові. Любов - це 

готовність, яка в принципі може бути звернена до кого завгодно, у тому числі і 
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до нас самих. Виняткова любов лише до одного "об'єкту" внутрішньо 

суперечлива. Звичайно ж, не випадково, що "об'єктом" виразної любові стає 

певна особистість. Фактори, що визначають вибір у кожному окремому 

випадку, занадто численні і дуже складні, щоб обговорювати їх тут; важливо, 

однак, що любов до певного "об'єкту" є лише актуалізацією і концентрацією 

постійно присутньої внутрішньої любові, яка з тих чи інших причин звернена 

до даної людини.» [Там само, с.102-103] 

Людина-егоїст, за своєю природою просто не здатна себе любити. 

Егоїстична настанова призводить скоріш до ненависті оберненої до себе – 

самоненависті. Егоїзм – це певний вид жадібності, жадібність передбачає 

ненаситність, алчність і, як наслідок, вічну невдоволеність, заздрість до інших 

та самокритику.  

Ринковий характер економіки привносить свої особливі зміни як в 

суспільні так і в міжособистісні відносини. Характер всіх відносин сповнюється 

байдужістю та інструменталізмом. Кожен сприймає іншого переважно як засіб 

для задоволення, більшою мірою, суто економічних потреб. Працівник, або 

виробник не зацікавлені у власному продукті, вони зацікавлені переважно у 

капіталі та його обороті. Навіть те, що виробляється або, діяльність яка 

здійснюється визначається не через особисті вподобання чи талант, а 

потребами ринку, та перспективою вигідного зростання капіталу. Ще яскравіше 

така ситуація вплинула на відношення індивіда до себе, на самооцінку. Цінність 

індивіда в суспільстві також починає визначатися наявністю у нього певних 

якостей які користуються попитом на ринку. Якщо індивід, в силу тих чи інших 

причин позбавлений цих якостей, то від автоматично позбавлений цінності і 

популярності в суспільстві. Для суспільства він просто не існує, це товар, яким 

ніхто не цікавиться і не буде за нього платити. Це всеохоплююча втрата себе.  

Е. Фромм, нарешті, виводить декілька істотно важливих елементів на 

яких ґрунтується «Я» за капіталістичних відносин популярність, престижність 

та влада, сім’я та національна гордість. Останніми двома послуговувалися ті 

індивіди, які не мали жодної із трьох інших задля того, щоб не впасти в «прірву 
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неповноцінності». Висновок Е. Фромма такий, що сучасна людина знаходиться 

в стані тотальної приниженості, ізоляції, безсилля, незначущості, як наслідок, 

постійно відчуває страх перед величчю безлічі обставин, які її можуть в будь-

який момент знищити. Ось наслідки які отримало суспільство разом із 

свободою. Втеча із такого стану і названа мислителем «втечею від свободи».  

Мислитель ілюструє такий стан наступним пасажем: 

Усвідомити його [власне безсилля – авт..] занадто страшно - і людина 

намагається сховати безсилля в тяганині буденних справ, у визнанні 

громадськості, в ділових успіхах, в багатьох розвагах - "повеселитися", 

"поспілкуватися", "покататися" і т.д . …Самотність, страх і розгубленість 

залишаються; люди не можуть терпіти їх вічно. Вони не можуть без кінця нести 

тягар "свободи від"; якщо вони [люди – авт..] не здатні здійснити перехід від 

свободи негативної до свободи позитивної, вони намагаються позбутися 

свободи взагалі. Головні шляхи, за якими відбувається втеча від свободи, - це 

підпорядкування лідеру, як у фашистських країнах, та вимушена 

конформізація, яка переважно домінує в нашому демократичному суспільстві». 

[Там само, с.118] 

Глибокий аналіз демократичного суспільства, а також місця свободи в 

ньому, Е. Фромм здійснює в останній главі праці «Втеча від свободи», що має 

назву «Свобода і демократія». До цього він окреслює основні «шляхи втечі від 

свободи» якими є «авторитаризм», «деструктивність», «автоматизуючий 

конформізм». 

Одним і перших положень в останній главі, що заслуговує на увагу, є 

положення про те, що індивідуалізм сучасного демократичного суспільства 

виникає за відсутності істотного зовнішнього примусу та зовнішніх обмежень, 

які накладає тотальна влада. Мислитель зазначає що: «…право висловлювати 

власні думки отримує смисл лише тоді, коли ми в змозі мати власні думки» 

[Там само, с. 201] 

Свобода від сторонніх примусів постає здобутком лише тоді, коли існує 

можливість ствердити власну індивідуальність, що можливо лише в певному 
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психологічному кліматі. Але реаліями сучасного суспільства є  наближення до 

конформізму, який, на думку Е. Фромма, є одним із шляхів втечі від свободи і 

поступово перетворює людину на автомат – на робота, який не має власної 

думки чи позиції. Мислитель аналізує психо-соціальні корені сучасного 

конформізму. Всі вони переважно містяться в особливому типі сучасного 

виховання, в якому пригнічується багато особистих проявів та почуттів 

людини. Пригнічення початкових відчуттів ворожості та неприязні призводить 

до того, що людина втрачає змогу відчуваючи розрізняти достойну людину від 

нікчеми. Дитину навчають посміхатися та проявляти дружелюбність до всіх без 

винятку, що призводить до нещирості більшості позитивних емоцій у 

відносинах. Пригнічується, по суті, емоційність людини взагалі, без якої 

немислимою є творчість. Істотно впливає на формування конформізму і 

пригнічення почуття трагедії.  

Пригнічення свобідного критичного мислення відбувається  як в процесі 

вкладання в голови учнів готових істин, що відбиває бажання творчого 

самостійного мислення, так і в процесі слідування суворим позитивістським 

настановам в науці, які перетворюють вченого на простого реєстратора фактів, 

який не здійснює творчої активності. Окремим фактором пригнічення 

критичного мислення постає руйнування цілісного уявлення про світ. Світ стає 

розпорошеним, а факти існують без потреби у цілому. 

Разом із пригнічення вільного критичного мислення пригнічуються і 

бажання. Людині нав’язують стереотипні бажання серед яких вона не здатна 

більше віднайти того, що їх насправді потрібно. Вона все життя женеться за 

недосяжними результатами, і вважає це правильним способом життя. В цьому і 

проявляється сучасна конформізація людини, яку Е. Фромм в підсумку 

характеризує наступним чином: «Дуже важко визначити, наскільки наші 

бажання - а також думки і почуття - не є власне нашими, а нав'язаними нам зі 

сторони ; і ця специфічна складність тісно пов'язана з проблемою влади та 

свободи. У ході нової історії влада церкви змінилася владою держави, влада 

держави - владою совісті, а в наші дні ця остання була витіснена анонімною 
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владою здорового глузду і громадської думки, які перетворилися в знаряддя 

конформізаціі. Звільнившись від колишніх відкритих форм влади, ми не 

помічаємо, що стали жертвами влади нового кшталту. Ми перетворилися на 

роботів, але живемо під впливом ілюзії, ніби ми самостійні індивіди. Ця ілюзія 

допомагає індивіду зберігати неусвідомленість власної непевності, але на 

більше вона не здатна. Нарешті особистість індивіда ослаблюється, настільки 

що несвідоме почуття безсилля і непевності не тільки зберігається, але і вкрай 

зростає. Індивід живе у світі, з яким втратив всі справжні зв'язки, в якому все 

інструменталізовано; і сам він став частиною машини, створеної власноруч. Він 

знає, на які думки, які почуття, які бажання очікують від нього оточуючі, і 

мислить, відчуває і бажає у відповідності з цими очікуваннями, втрачаючи при 

цьому своє "я", на якому тільки й може бути побудована справжня впевненість 

вільної людини.» [Там само с. 205, 206]  

В рамках проведеного аналізу праці «Втеча від свободи» можливо 

окреслити соціальний характер сучасного індивіда як такий, що не має дійсної 

свободи, занурений у конформізм, та нажаль позбавлений шляхів справжньої 

творчої самореалізації особистості. Е. Фромм даною антропологічною працею 

готує підґрунтя для подальшого розкриття шляхів виходу із такої ситуації - в 

теоріях «нової людини» і «нового суспільства», які єдино здатні відкрити шлях 

до реалізації особистості без втрати її гідності та інших якостей. 

Збереження людської гідності – також важливий аспект вчення 

Е. Фромма про сучасну людину. В своїх працях вчений малює таку модель 

суспільства, в якій відсутній страх безробіття та голоду, прожитковий мінімум 

забезпечений всім і кожному (а не тільки безробітним, старим і хворим). Що 

стосується нерівності в доходах, то, відповідно до Е. Фромма, вона «може бути 

присутньою, але не повинна перевищувати такого рівня, при якому ця 

нерівність буде вести до різного сприйняття життя у людей» [192, c. 186]. 

Ідеальне суспільство, на думку Е. Фромма – це суспільство з плановою 

економікою, яке слугує інтересам народу і в якому вирішена проблема єдності 

централізації з децентралізацією за допомогою трудових громад. Трудова 
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громада, за Е Фроммом – це така форма організації виробництва, в якій активна 

участь кожного не суперечить досить централізованому управлінню. При цьому 

трудові громади використовують всі сучасні промислові технології, вони не 

наслідують тенденцію повернення до ремісничого виробництва. Обов’язковим 

принципом функціонування трудової громади є інтеграція праці, соціальної та 

культурної діяльності. Е. Фромм був переконаний, що саме в такій громаді 

стане можливим подолати відчуження, зробити працю осмисленим вираженням 

енергії людини, встановити солідарність між людьми без обмежень свободи та 

небезпеки конформізму. [Там само, c. 179] 

Для досягнення вищевказаних цілей Е. Фромм пропонує наступні кроки: 

«Перш за все, ми не можемо поступитися жодним завоюванням сучасної 

демократії; ми повинні зберегти основне з них – представницький уряд, що 

обирається народом і відповідальний перед ним, а також і всі права, 

гарантовані конституцією кожному громадянину» [194, c. 159]. 

Для збереження завоювань сучасної демократії необхідно вирішити одне 

з найважливіших питань сучасності – це питання про війну і мир. Людина в 

сучасному суспільстві за допомогою тих засобів, які вона створила, може 

знищити все живе на Землі, зруйнувати цивілізацію.  

Для людини сьогодні, на думку Е. Фромма, існує надзвичайно важлива 

задача, моральний та інтелектуальний обов’язок. Необхідно усвідомити 

масштаби можливої катастрофи, до якої наближається людство, та протидіяти 

численним спробам приховати її можливі наслідки. «Якщо людство цього не 

зробить, ми всі будемо приречені. Якщо нам всім призначено загинути в 

ядерній катастрофі, то не тому, що людина не здатна стати людиною, чи тому, 

що вона від народження зла; це трапиться тому, що засилля глупоти не 

дозволить їй побачити реальність і чинити правдиво»[190; с.154].  

Така задача під силу тільки «новій людині». «Нова людина» – головний 

концепт антропологічної філософії Е. Фромма та водночас – важливий елемент 

результату всіх його філософських пошуків. Проблему реформування 

суспільства заради створення сприятливих умов для поступового формування 
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«нового» типу людськості, «нової людини» Е Фромм розробляє в працях 

«Душевно здорове суспільство», «Мистецтво любити», «Мати чи бути?», 

«Кредо». Першим ми розглянемо поняття «бути живим», яке за Е. Фроммом, не 

статичне, а динамічне. Існування – це те ж, що і розкриття специфічних сил 

організму. Актуалізація потенційних сил – це вроджена властивість всіх 

організмів. Тому в роботі «Людина для себе» Е. Фромм наголошує, що 

розкриття потенціалів людини згідно із законами її природи слід розглядати як 

мету людського життя» [181].  

В фрагменті «Кредо» Е. Фромм висловлює квінтесенцію своїх 

антрополого-гуманістичних поглядів: «Мені видається, що існують деякі 

доступні пізнанню відповіді на це питання про існування (історія релігії і 

філософії – перелік таких відповідей), і що вони можуть бути зведені до двох 

основних альтернатив. Одна з альтернатив пов’язана зі спробами людини знову 

знайти гармонію з природою шляхом регресу до долюдських способів 

існування, за рахунок елімінування специфічно людських якостей – розуму і 

здатності любити. Інша ставить за мету повний розвиток людських 

можливостей і встановлення нової гармонії з ближніми і з природою» [190, с. 

151]. 

Своєрідним маніфестом Е. Фромма можна назвати положення щодо 

здатності людини до самовдосконалення, викладені в «Кредо». Якщо людина 

не зробить свій вибір на користь життя і розвитку, то вона з неминучістю стає 

руйнівником, перетворюючись на живий труп. Гріховність і втрата себе так 

само реальні, як чеснота і включеність в життя, вони складають вторинне коло 

можливостей людини, в яке вона потрапляє в тому випадку, якщо вона вибирає 

відмову від реалізації своїх первинних можливостей. «Я вірю в здатність 

людини, – пише Е. Фромм, – до самовдосконалення. Однак наявність здатності 

до самовдосконалення – лише НЕОБХІДНА умова досягнення людини своєї 

цілі, але не ДОСТАТНЯ» (виділено ним) [Там само, с. 233]. 

Мислитель впевнений, що можна усвідомити, що таке цілісна 

універсальна людина, тільки оглядаючи втілення нею своєї індивідуальності, 
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Абстрактні антропологічні поняття тут не зможуть допомогти. «Завдання 

людини в житті полягає саме в парадоксальному поєднанні реалізації її 

індивідуальності і в той же час вихід за її межі та досягнення досвіду 

універсальності. Тільки повністю розвинене індивідуальне «Я» може відкинути 

"его"» [190, с. 336]. Фромм вважає, що новий «єдиний» світ ствердиться лише 

після появи «нової людини». «Нова людина» - розірве минулі «архаїчні та 

кровні зв’язки, та буде здатна відчути себе громадянином світу, яка буде 

віддана людству і життю, а не окремій його частини; людина, яка буде любити 

свою країну, керуючись любов’ю до людства. На її судження не впливатиме 

кланова приналежність.  

Е. Фромм пропонує доповнити традиційне біолого-натуралістичне 

тлумачення людської природи власне запропонованим – психологічним. 

Мислитель зазначає: «У процесі біологічної еволюції тваринного світу 

людський вид виникає на стику двох тенденцій розвитку. Одна з них — дедалі 

менша детермінованість поведінки інстинктами (слово «інстинкт» вживається 

тут не в сучасному розумінні, яке виключає можливість навчання, а в розумінні 

органічного спонукання). Є чимало суперечливих поглядів на природу 

інстинктів, але всі визнають, що чим вище піднялася тварина сходами еволюції, 

тим меншою мірою її поведінка детермінована філогенетично 

запрограмованими інстинктами.»[193, с.148]. 

Мислитель наголошує на тому, що, спостерігаючи за еволюційним 

розвитком вищих тварин і людини, цілком можливо простежити тенденцію до 

зменшення тотальної інстинктивної визначеності їх поведінки. Людина, серед 

усіх живих істот має мінімальний рівень впливу інстинктів на поведінку. 

Таку саму думку ми можемо спостерігати у філософії Ф. Ніцше котрий в 

створені свого концепту «Ubermensch» («надлюдина») використовує тезу, що 

«Homo sapiens» як вид роду Людини (Homo) вже не спроможний розвиватись в 

напряму розвитку людини як соціальної істоти. Їй потрібна нова гілка еволюції 

задля розвитку самої себе. І саме такою гілкою, ми припускаємо, Ф. Ніцше 

називає саме Надлюдину. Враховуючи що роки життя Е. Фромма (1900-1980), а 
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Ф. Ніцше (1840-1900), основні праці якого були надруковані після його смерті 

сестрою, можна припустити, що Е. Фромм був ознайомлений з творами 

Ф. Ніцше але свідомо в своїй філософській системи на них не посилався. 

Доповнюючи Ф. Ніцше та розвиваючи його концепт «надлюдини» він будує 

свою концепцію «нової людини», в якій відкидає біологічне як джерело 

більшості людських потреб. Саме цим він наразив себе на критику багатьох 

мислителів. Це було однією з причин закидів щодо ненауковості його теорії, 

наприклад в роботах В.І. Добренькова [51; 52]. Ще одну суперечність в теорії 

Е. Фромма щодо ролі суспільства в розвитку «нової людини» була віднайдена 

критиками. Ця суперечність виражена думкою про те, що окрім негативного 

впливу, який суспільство здійснює на людину, воно має і «творчий характер», 

тобто формує її.  

Е. Фромм переконаний, що взаємини між соціальним характером і 

соціальною структурою завжди залишаються динамічними, а не статичними. 

«Багато революціонерів вважають, що слід спочатку радикально змінити 

політичну та економічну структуру, а потім на другому етапі майже необхідно 

змінити також і людську свідомість: як тільки буде створено нове товариство, 

майже автоматично виникне і «нова людина». Вони не розуміють, що нова 

еліта, що має застарілий соціальний характер, прагнутиме відтворити умови 

старого суспільства в нових соціально-політичних інститутах, створених 

революцією» [193, с.56]. Е. Фромм вважає неправими тих, хто в побудові 

нового суспільства виходить з одиничного, тобто з позицій, що спочатку 

потрібно змінити природу людини, її свідомість, цінності, характер і лише після 

цього стане можливою побудова справді гуманістичного людського 

суспільства. «Історія людства доводить, що вони неправі. Зміни в психіці 

людини завжди залишалися приналежними до суто приватної сфери і 

обмежувалися невеликими оазисами або ж виявлялися зовсім неефективними, 

коли проповідь духовних цінностей поєднувалася з реалізацією на практиці 

цінностей, прямо протилежних» [Там само, с.55]. 
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Отже, саме нове суспільство повинно народити Нову людину, а не «нова 

людина» – нове суспільство. Основною функцією нового суспільства є 

сприяння виникненню «нової людини». Основними якостями чи 

характеристиками «нової людини» Е. Фромм називає:  

 спроможність полишити будь-які форми власності задля того, щоб 

«бути» в повній мірі;  

 почуття ідентичності і впевненості в собі;  

 зацікавленість;  

 любов;  

 єднання зі світом;  

Такі якості приходять на зміну бажанням мати, володіти, панувати над 

світом. Адже жага влади, перемог, боротьби виховувалась в людині протягом 

тисячоліть на ґрунті язичницьких переконань на прикладі героїв міфів, котрі 

завжди були сильними, войовничими і заради влади були готові пролити кров. 

Е. Фромм, на противагу Ф. Ніцше, вбачає позитивний вплив саме християнства, 

яке пропонує людині змінити її систему цінностей. Хоча філософ і вважає, що 

європейська людина все ж в наш час живе більше за язичницьким принципом 

(вона завойовник, прагне отримувати владу та речі), а не християнським, та все 

ж саме деякі християнські догми варто зберегти в новому суспільстві. Лише 

сама людина може надати сенс своєму життю, повинна відчувати радість від 

допомоги ближньому своєму, любити, поважати і розуміти життя в усіх його 

проявах. «Нова людина» повинна позбавитись ілюзій та ідолопоклонства та 

розвивати в собі спроможність любити ближнього водночас із спроможністю 

критично та реалістично мислити. Всебічний розвиток та самопізнання 

виступає для «нової людини» найвищою метою. [193, с.182-184] 

Переважна більшість західних критиків називають переконання 

Е. Фромма «соціальним утопізмом», який є досить абстрактним та ненауковим. 

Проте, хоча філософія Е Фромма носить моралізаторський характер, піддає 

критиці сучасне йому суспільство, його творча спадщина все ж стала в багатьох 
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аспектах передбаченням, він зміг спрогнозувати подальший розвиток 

суспільства та його кризу.  

Е. Фромм відкидає укорінене переконання, що людська природа є 

константою, що вона є певною даністю. Він аналізує помилки, які були 

зроблені для того, щоб показати в якому хибному напрямку іде людство. 

Соціалізм і комунізм, на його думку, перетворились в буржуазний рух до 

багатства, в якому буржуа є ідеалом і еталоном, який щасливий, адже в нього є 

багатство та комфорт. Однак, численні приклади суїцидів багатих та 

знаменитих, ще раз підтвердили думку Е. Фромма, що «нова релігія модерну» 

нічого не дала людині, адже нескінченне накопичення благ та жадоба, не 

зробили її щасливою. Він називає це «крахом епохи великих надій модерну», а 

проблеми гонитви за багатствами та потакання людиною всім своїм бажанням і 

зараз є надзвичайно гострими. 

Так, в роботі «Мати чи Бути?» Е. Фромм вперше прямо згадує 

антропологічну концепцію Ф. Ніцше, цитуючи А. Швейцера: «Альберт 

Швейцер, відвідавши Осло для отримання Нобелівської премії Миру у 1952 р., 

закликав світ «наважитись протистояти ситуації... Людина стала надлюдиною... 

Але «надлюдина», наділена надлюдською силою, ще не піднялася до рівня 

надлюдського розуму. І чим більше зростає її могутність, тим біднішою вона 

стає... Наше сумління мусить пробудитися від усвідомлення того, що чим 

більше ми перетворюємося в надлюдей, тим більшими нелюдами ми стаємо»» 

[193, с.14]. Йдеться про те, що сучасні ціннісні орієнтації спрямовані на 

максимальне задоволення різноманітних бажань. Таку інтенцію Е. Фромм 

називає «радикальним гедонізмом». Але він постійно наголошує на тому, що 

жадібність, нарцисизм, що завжди супроводжують «радикальний гедонізм» 

мають лише деструктивний характер. Ніхто з великих філософів минулого, 

підмічає Е. Фромм, ніколи не мав переконання, що фактичне існування 

бажання веде за собою появу етичної норми. Лише філософи ХVII-XVIII ст.cт., 

пише Е. Фромм, почали говорити про задоволення людських бажань як про 

мету життя. Слово «користь» перестало означати користь для душі (як це було, 
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наприклад, у Спінози чи в християнстві). «Я переконаний, що ані західний 

капіталізм, ані радянський комунізм не в змозі вирішити проблему 

майбутнього. Обидві системи створюють бюрократію, яка перетворює людину 

на річ. Людина мусить свідомо та раціонально контролювати сили природи та 

суспільства. Але цей контроль не бюрократії, яка керує власністю та людиною, 

натомість контроль вільних об’єднань виробників, для котрих людина є мірою 

всіх речей.» [Там само, с.339]. 

Отже, для появи «нової людини» необхідним є створення нового 

суспільства. Е. Фромм не має ілюзій з приводу можливості реальної побудови 

такого суспільства і відверто говорить про проблеми, які постануть перед 

людством в даній ситуації. Але регулятивність цієї ідеї очевидна. Він перелічує, 

основні, сформульовані ним вимоги на шляху подолання труднощів розбудови 

суспільства майбутнього. «Визначитись, як проводити подальшу 

індустріалізацію, уникаючи тотальної централізації, щоб не деградувати до 

фашизму старого типу або, що ймовірніше, до осучасненого технократичного 

«фашизму з усміхненим обличчям». …Поєднати, з одного боку, всеохопне 

планування, а з другого — високий рівень децентралізації, відмовившись від 

«економіки вільного ринку», яка вже переважно перетворилась на фікцію. 

…Відмовитись від необмеженого зростання економіки на користь її 

вибіркового розвитку з метою відвернення економічної катастрофи….Створити 

такі умови праці і психологічний настрій, за яких основною мотивацією було б 

не матеріальне збагачення, а моральне задоволення….» [Там само, с.185-186].  

Е. Фромм наполягає на необхідності подальшого прогресу науки і в той 

же час необхідності контролю над практичним застосуванням наукових 

досягнень. Необхідно забезпечити повну безпеку індивідам, щоб вони не 

залежали від бюрократичного апарату суспільства в задоволенні своїх основних 

потреб. Сьогодні, як зазначає Е. Фромм, існує потреба у зовсім іншій науці. 

Суспільству потрібна «…гуманістична наука про Людину як основа прикладної 

науки і прикладного мистецтва соціальної реконструкції.» [Там само, с.186]. 
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Важливою умовою для появи так званої «нової людини» є припинення 

«отруєння» населення засобами масового навіювання. Також має бути усунена 

нерівність між заможними та недостатньо забезпеченими країнами. Однією з 

найважливіших умов гуманізації суспільства Е. Фромм називає звільнення 

жінки від гніту патріархату, який тисячоліттями робив з неї жертву.  

Досить аргументованим є переконання Е Фромма щодо необхідності 

створення Верховної ради з питань культури, на яку буде покладено обов’язок 

консультувати уряд, політичних діячів і громадян країни з усіх питань, що 

потребують спеціальних знань. «До цієї ради мають увійти представники 

інтелектуальної та художньої еліти країни, чоловіки й жінки, непідкупність 

яких є поза сумнівом.» [Там само, с.205].  

Слід також створити ефективну систему розповсюдження правдивої 

інформації, адже, за Е. Фроммом, саме інформація – вирішальний елемент у 

формуванні ефективної демократії. Він розуміє дещо утопічний характер своїх 

переконань, проте пише: ««Утопічна» мета реалістичніша за «реалізм» 

нинішніх керівників. Нове суспільство і «нова людина» можуть постати лише в 

тому випадку, якщо старі мотивації вилучення прибутку і завоювання влади 

буде замінено на нові: бути, віддавати, розуміти; якщо на зміну ринковому 

характеру прийде характер продуктивний і люблячий, а на зміну кібернетичній 

релігії – новий, радикально гуманістичний дух.» [Там само, с.214].  

Можна погодитись з дещо суперечливим характером філософської 

концепції Е. Фромма, яка критикує наявний стан речей і пропонує зовсім 

новий. Е. Фромм критикує індивідуалізм, намагається спрямувати рух 

суспільства до ідеалу «універсального гуманізму». Він говорить про людину, 

котра може полюбити іншого тільки, коли полюбить себе («людська 

солідарність»), проте він часто критикує саме егоцентризм, бажання людини в 

першу чергу задовольнити свої потреби. І тут потрібно відчувати тонку межу 

між «любов’ю до себе» та егоїзмом.  

«Перехід від володіння до буття — це фактично питання про те, яка чаша 

терезів переважить, тоді як у зв’язку з наявними змінами заохочується все нове, 



126 

 

а не старе. Крім того, справа не в тім, щоб майбутня людина різнилася від 

попередньої, як небо від землі, а в тім, щоб змінився напрямок її розвитку. За 

першим кроком у новому напрямку буде зроблено наступний, і якщо напрямок 

обрано правильно, ці кроки вирішують усе.» [Там само, с.212]. Тобто Е Фромм 

бачить вихід у такому реформуванні старого суспільства, яке б відкрило 

простір «новій людині». Головне завдання нового суспільства, за Е. Фроммом, 

«душевно здорового суспільства» – це створення умов для появи в людях 

продуктивного характеру. Так, непродуктивність – це нездатність реалізовувати 

себе, нести любов, використовувати власні сили, творчість. «Нова людина» не 

повинна відчувати «вину перед авторитетом», вона сама є творцем власного 

життя. Хоча Е. Фромм не заперечує обмеженості вибору, який постає перед 

людиною. Проте він переконаний, що правильність вибору веде до розкриття 

перед людиною все нової та нової множини виборів. Немає іншого сенсу життя 

«нової людини» крім того, який вона сама вкладає в нього шляхом реалізації 

свого потенціалу, творчістю, власною продуктивною життєдіяльністю.  

 

Висновки до третього розділу 

 

В межах даного розділу дисертаційного дослідження автором було 

здійснено спробу історико-філософської раціональної реконструкції поняття 

«соціальний характер» в теоретичних працях Е. Фрома, присвячених 

проблемам людини. 

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. 
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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 

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 



128 

 

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. 
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РОЗДІЛ 4. СПІВВІДНОШЕННЯ АНТРОПОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ 

ВЧЕНЬ Ф. НІЦШЕ ТА Е. ФРОММА ТА МІСЦЕ ІДЕЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ 

 

В межах даного заключного розділу дисертаційного дослідження нарешті 

маємо змогу провести дослідницьку процедуру співставлення попередньо 

реконструйованих концепцій самореалізації особистості у філософсько-

антропологісному спадку досліджуваних філософів – Ф. Ніцше та Е. Фрома. 

Дане співставлення має на меті розкрити взаємозв’язок філософсько-

антропологічних підходів Ф. Ніцше і Е. Фромма в концептуалізації ідеї 

самореалізації особистості та визначити місце і роль ідеї самореалізації 

особистості в філософському дискурсі.  

Автор дисертаційного дослідження переконаний, що антропологічно-

рефлексивний досвід обох досліджуваних мислителів, за умови відшукання 

шляхів продуктивного взаємодоповнення їх підходів до визначення шляхів 

самореалізації особистості, цілком може бути плідно задіяний у вирішенні 

сучасних проблем особистої самореалізації індивіда. 

Особистість є активним суб’єктом своєї життєдіяльності, що 

народжується й живе в історично сформованому середовищі. Вона приймає 

остаточне рішення щодо своїх дій, які залежать як від об’єктивних умов 

існування, так від рівня свідомості, почуттів, волі. Особистість живе у певному 

історичному середовищі, яке впливає на формування соціально-детермінованої 

індивідуальної свободи через економічні, соціальні, культурні та інші чинники. 

Для розвитку самореалізації особистості потрібна певний рівень свободи, 

свободи існування та дії, яка б надала можливість робити власний вибір, 

обирати ті цінності та норми, які вона поділяє й розуміє, як прийнятними для 

неї. Отже, потрібно визначити та обґрунтувати в чому полягає феномен 

свободи особистості проаналізувати та уточнити роль індивідуальної свободи у 

становленні особистості, з’ясувати значення індивідуальної свободи в умовах 

процесу самореалізації особистості прослідкувати взаємовплив суспільної та 
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індивідуальної свобод у процес життєдіяльності особистості, розкрити роль 

індивідуального вибору як компонента в систем реалізації індивідуальної 

свободи. 

Свобода, як зазначає сучасна дослідниця Т. Крамар, «значною мірою 

виступає цілісним, мало диференційованим показником розгортання суспільної 

сутності людини, мірою розвитку духовних засобів освоєння світу суспільством 

або навіть цивілізацію» [78, c. 121]. У філософському словнику, свобода 

визначаться як «особистісна воля, можливість діяти на власний розсуд, 

відсутність неволі, рабства, приниження» [171]. Свобода як одна з основних 

філософських категорій характеризує сутність людини, сутність людства, їх 

існування. Поняття «свобода» в історії західної філософії поступово змінює 

своє первинне значення. Спочатку свободу розуміли переважно у негативному 

значенні, як свободу від чогось. Поступово, на історико-філософській арені 

з’явлється позитивне уявлення про свободу.  Проблема свободи постає 

предметом філософсько-антропологічних роздумів як Ф. Ніцше, так і 

Е. Фромма. 

Ф. Ніцше підіймає проблему свободи в контексті міркувань про свободу 

волі.  

Свободу традиційно визначають як здатність людини оволодівати 

умовами власного буття, долати залежність віл природних та соціальних сил, 

зберігати можливість самовизначення, мати вільний вибір дій та характеру 

вчинків. Свобода – одна з найважливіших характеристик людського буття. 

Ф. Ніцше тлумачить всі без вийняту фізичні, та духовні процеси, як 

неодмінні прояви фундаментального «носія» безмежної свободи в світі – «волі 

до влади». «Повна зміна сенсу: волі наразі так мало, що саме слово стає 

свобідним і може бути вжите для визначення чогось іншого. Подальші теорії: 

вчення про об’єктивність, про «безпристрасне» споглядання як єдиний шлях до 

істини, як і до краси (віра в «геній» задля здобуття права підкорятися); 

механістичність, знеособлююча зашкарублість механічного процесу; вдаваний 

«натуралізм», виключення того хто набирає, обіцяє. [128, с.118]. Таким чином, 
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освоєння людиною світу природи здійснюється як в раціональній формі 

пізнання, у вигляді гіпотез, теорій, так і в інших формах осягнення – це 

філософія, релігія, література, мистецтво та інші види духовності людини. При 

цьому слід мати на увазі, що суб’єктивне ідеальне не виникає само по собі, а 

безпосередньо пов’язане з осягненням об’єктивного ідеального, закладеного в 

природі. Ф. Ніцше в своєму рукописі «Воля до влади» проголошує нове гасло: 

«Життя є воля до влади» [Там само]. Як ми вже зазначали вище, Ф. Ніцше є 

ірраціоналістом, в силу того, що наголошує на тому, що розум є чужим життю, 

він деформує і замордовує його, викривляє показання органів чуття, які, 

«ніколи не брешуть». Тільки в інстинктах людини, безпосередньо виражений 

принцип всього, що існує – воля до влади. Цим постулатом Ф.Ніцше показує, 

що фізичне начало в людині набагато вище, ніж духовне, бо останнє, на його 

думку, є тільки надбудовою над справжнім фундаментом – життям тіла, як 

безпосереднім втіленням природної волі. Таким чином, в історичному контексті 

європейської культури, домінуючим виявляється аспект свободи, який 

артикулюється некласичною філософською традицією, яку в даному випадку 

репрезентує Ф. Ніцше, як свобода волі. 

Світ, яким править сліпа, безглузда, інстинктивна воля до влади, 

розвивається без напряму, без мети, без законів, представляє собою хаос, сліпу 

гру сил. Його неможливо пізнати і пояснити за допомогою розуму, тому 

наукова істина про навколишній світ є неможливою. Людина створює теорії, 

які є для неї біологічно корисними видами омани. Вони допомагають їй 

витримати життя в безглуздому світі через ствердження своєї волі до влади. 

Будучи прихильником соціальної нерівності, Ф. Ніцше вважав владу сильних 

над слабкими, яка повинна реалізовуватися за будь-яку ціну з використанням 

будь-яких, навіть, аморальних засобів. Виступаючи проти християнських 

цінностей, які проповідують співчуття і любов до ближніх, Ф. Ніцше 

запропонував замінити їх цілковитою владою сильних, моральним ідеалом яких 

є образ «надлюдини». Головною цінністю ідеалу «надлюдини» Ф. Ніцше 
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виступає «воля до влади за будь-яку ціну» [128], де влада – це можливість 

зовнішнього цілепокладання. 

Свобода волі є розвитком поняття «свобода» в контексті філософії влади, 

яка визначає останню саме як можливість зовнішнього цілепокладання 

діяльності іншого суб’єкта. Ф. Ніцше вважає всю історію моралі – історією 

помилок стосовно «свободи волі» – фікції, «омани всього природного». 

Самореалізація волі до влади передбачає її очищення від моральних ідей 

свободи і відповідальності. Якщо внутрішній світ індивіда та його свобода 

опосередковані соціокультурними факторами і предметно-перетворюючою 

діяльністю, положення про опосередкування (детермінізм) поведінки людини 

безпосередньо пов’язані з визнанням її свободи волі. 

Таким чином, існує декілька різновидів свободи відповідно до сфер в 

яких вона себе проявляє: свобода індивідуальна (по суті це свобода людської 

волі, яка уможливлює вільний вибір із багатьох альтернатив); соціальна 

свобода – проявляється як можливість реалізовувати власні прагнення в межах 

прав, що надаються та регулюються суспільством та державою; свобода 

людини в царині духу – тобто здатність контролювати власні емоції, пориви, 

наміри, тобто свобода духу від рабства гріха, гніву, нетерпіння, осуду, 

жадібності, заздрості, надмірних бажань плоті і т. п.  

Загалом, діапазон розуміння поняття «свобода» надзвичайно широкий – 

від повного заперечення самої можливості вільного вибору (у концепціях 

біхевіоризму) до обґрунтування «втечі від свободи» (Е. Фромм) в умовах 

сучасного цивілізованого суспільства. Деякі аспекти цього питання були нами 

розглянуті раніше Індивідуальна свобода особистості – це питання про свободу 

волі, про вибір, про взаємозв’язок різних компонентів структури особистості 

вольового, раціонального, ціннісного. 

У філософсько-психологічному аспекті свобода – це інтенція, що полягає 

в прийнятті необхідного для людини рішення, в здатності робити 

індивідуальний вибір, це можливість бути, стати і, у підсумку, 

самореалізуватися. Вона є своєрідною рушійною силою активності суб’єкта. 
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Таким чином, можна трактувати свободу волі, що виходить з власного «Я», як 

прояв індетермінізму. Розвиток особистості має бути вільним, без насильства 

примусу, оскільки особистість і її свобода – це дві сторони одного процесу. 

Адже людина як суб’єкт вільної (свідомо мотивованої) діяльності і є 

особистістю.  

В даному контексті Е. Фромм робить ряд висновків, які неодмінно мають 

бути враховані при спробі відповісти на питання чим постає свобода для 

сучасної людини. 

Свобода виступає одним із визначальних факторів людського існування. 

Чим глибше людина усвідомлює власну свободу, її рівень та межі, тим 

глибшим і суперечливим постає дане поняття в суспільній свідомості людства. 

В цьому яскраво проявляється, на думку Е. Фрома діалектичний характер 

процесу поступу свободи. Суперечливість явища свободи в тому, що вона 

одночасно проявляє себе як істотне розширення можливостей соціальної 

комунікації, та істотне посилення соціальної ізоляції, що призводить до 

переживання індивідами гострого почуття полишеності, неспроможності та 

відчаю.  

Характерними рисами сучасної свободи є значно більша незалежність її 

носіїв від зовнішніх чинників, але така свобода майже не поглиблює рівень 

особистісної свободи. Сучасна особистість – «конформіст», пристосуванець до 

загальноприйнятих оцінок та стратегій життя. Така особистість викривляє свій 

власний сутнісний образ. Зовнішні безпристрасність та добробут сучасної 

людини лише приховують її справжній відчай, безсилість та пасивність.  

Це приводить, на думку Е. Фромма до того, що зв’язок між індивідом та 

зовнішнім світом слабшає, поглиблюється процес індивідуалізації особистості. 

Однак свобода від зовнішнього світу може стати і надбанням людини. Це може 

статися тоді, якщо чинники, що зумовлюють існування і розвиток особистості 

дозволять усвідомити й прийняти власну індивідуальність. Інший випадок, 

пристосовуючись до суспільних зразків, незважаючи на вагання і сумніви з 

приводу потреб власної сутності, людина також розширює свої власні 
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можливості. Однак ціна такого розширення може бути занадто високою: 

відмова від своєї індивідуальної свободи. 

Чи в змозі людина бути носієм свободи, лишаючись при цьому в єдності 

зі світом  та не потрапляючи в пастку ізоляції.? Е Фромм вважає, що цей стан 

можливий через самореалізацію і самоствердження особистості. Він аналізує 

погляди представників різних філософських течій, щодо цього питання: «На 

думку ідеалістів, самореалізація індивіда досягається тільки завдяки зусиллям 

інтелекту, коли розум пригнічує, оберігає сутність людини» [194, с. 95]. Однак 

при цьому розум стає в’язнем, тобто обидві сторони властивості людини – 

розум і відчуття, завдають шкоди одна одній. Цікавим щодо зазначеного вище 

є, на нашу думку, також аналіз індивідуальної свободи Л. Х’єлом та Д. Зіглєром 

в ґрунтовній монографії «Теорії особистості»: «Індивідуальна свобода полягає 

у аксіоматичній, внутрішньо-спонтанній активності цілісної структури 

особистості. Адже при будь-яких проявах спонтанної діяльності індивід 

взаємодіє із зовнішнім світом, та при цьому його індивідуальність стає 

сильнішою, оскільки вона є діяльною» [202, с. 252].  Не можна в даному 

контексті також не погодитися із слушною думкою Т. Крамар: «індивідуальна 

свобода як самореалізація особистості передбачає безумовне визнання 

унікальності індивіда, як особистості, яка є центром та метою власного буття; 

розвиток індивідуальності особистості. Формування та розвиток індивідуальної 

свободи – це основна мета самореалізації особистості, яка не може бути 

підпорядкована іншим» [78, c.123]. 

Аналіз життєдіяльності людини будується Е. Фроммом на розробці двох 

провідних ліній: проблеми свободи людини та проблеми реалізації активності 

людини у світі. При цьому між зазначеними лініями існує нерозривний 

змістовний взаємозв’язок. Свобода у Е. Фромма виступає, перш за все, як певне 

абстрактне поняття. Проте, свобода притаманна людині екзистенційно і є 

об’єктом її прагнень, визначає людське існування як таке. На думку Е. Фромма 

свобода, як і все, що так чи інакше має відношення до людини є двоїстою, має 

діалектичну природу. Е. Фромм наголошує: «свобода наділяє людське 



135 

 

існування незалежністю та раціональністю» але водночас «…занурює людину в 

ізоляцію, пробуджує в людині почуття збентеженості та неспроможності. [194, 

с. 8].  

Е. Фромм розрізняє два основних види свободи: «свобода для» і «свобода 

від». «Відокремлюючись від природи, людина звільняється, індивідуалізується. 

Це здобута свобода («свобода від») – первинний її рівень. Процес звільнення 

від природи, по суті, також є діалектичним: разом із зростанням 

індивідуалізації виникає відокремлення особистості: іншим аспектом процесу 

індивідуалізації є зростаюча самотність» [Там само, с. 29-34]. Бажання 

побороти самотність викликає у людини прагнення відмовитися від 

індивідуальності. Однак це не єдиний шлях уникнення самотності. За словами 

Е. Фромма, «інший шлях, який не приводить до нерозв’язних конфліктів і лише 

він є продуктивним – це шлях випадкової комунікації з іншими та світом 

природи, тобто таких зв’язків, які з’єднують людину зі світом, не знищуючи її 

індивідуальність. Такі зв’язки, найвищими проявами яких є любов і творча 

праця, кореняться в повноті та силі цілісної особистості і тому не обмежують 

розвиток особистості, а сприяють цьому розвиткові до максимально можливих 

меж» [Там само, с. 35]. 

Важлива закономірність розвитку особистості, яку помічає та 

виокремлює Е. Фромм є нерівномірний розвиток індивідуалізації порівняно із 

зростанням особистості. Мислитель висловлюється наступним чином: 

«Якби кожен крок у напрямку відмежування та індивідуалізації 

супроводжувався відповідним зростанням особистості, розвиток дитини був би 

гармонійним. Цього, однак, не відбувається. В той час як процес 

індивідуалізації відбувається автоматично, розвиток особистості стримується 

цілим рядом психологічних і соціальних причин. Якщо б процес розвитку 

людства був гармонійним, якби він слідував визначенму плану, то обидві 

сторони цього розвитку – зростаюча могутність і зростаюча індивідуалізація – 

могли б бути врівноважені. Насправді ж історія людства – це історія конфлікту 

і розладу» [Там само, с. 37-39].  
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Таким чином, Е. Фромм стверджує, що крім фізіологічно обумовлених 

потреб («потреби самозбереження») людині властивий ряд потреб морального 

порядку: встановлення зв’язку з навколишнім світом і позбавлення від 

самотності; співпраці з іншими людьми з метою виживання і наявністю 

самосвідомості – усвідомлення себе як індивідуального, відокремленого від 

природи та інших людей істоти [Там само]. 

Можна стверджувати, що Е. Фромм протягом всього свого життя зберіг 

вірність вирішенню антропологічних проблем. Розкриваючи вузлові моменти 

антропологічної теорії, він визначає їх як: «природа і сутність людини, характер 

людської суб’єктивності, становлення людини» [178]. 

Можливість формулювати цілі, використовувати засоби для їх реалізації 

відображає ступінь свободи людини. Чим більше позитивних цілей і 

конструктивних засобів, чим різноманітнішою є діяльність людини, тим тісніша 

у нього взаємодія з іншими людьми, тим більш усвідомлено прагнення до 

особистої незалежності і справжньої солідарності. Е. Фромма хвилювала не 

стільки трагедія людського існування, скільки свобода творчості людини, її 

здатність до проектування і самопроектування. Він стверджував. що ступінь 

свободи відповідає рівню розвитку діяльності, а передчасне звільнення людей 

породжує у них почуття залишеності й самотності. 

Одночасно Е. Фромм висуває ідею створення невеликих спільнот, в яких 

люди повинні мати свою власну культуру, стиль життя, манеру поведінки. 

Сутність і місце людини у світі в цих умовах пов’язані з світопроявленням, 

тобто проявом в людині та її діяльності вихідного початку природи – єдності 

матеріального та ідеального. В цьому проявляється споконвічна свобода 

людини. В ній джерело як гріховності людини, так і її творчості: людина у 

свідомому і творчому зусиллі уберігається від зла і визначає своє відношення 

до добра. Це зазначено в класичній філософії постулатом: внутрішня свобода, 

тобто добровільний свідомий вибір людини добра на противагу злу, є 

головною, принциповою умовою її досконалості, або наповненням добром. 
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На нашу думку, свобода відкриває перед людиною позитивні обрії 

самостійності, раціональної осмисленості її існування, але водночас занурює її 

в ізоляцію, змушує її почуватися постійно стурбованою та нездатною. 

Полишаючи початковий стан свого розвитку «первинні узи», вона потрапляє в 

нові пастку – ізоляцію. Такий стан є нестерпним для людини і нарешті вона 

мусить обирати, або тікати від свободи потрапляючи у нові залежності, або ж 

прагнути зростати до стану позитивної свободи (свободи для), в основі якої 

лежить індивідуальність та неповторність кожного. Е. Фромм постійно 

наголошує на нерозривності людського існування та свободи, але для більшості 

вона зберігається у вигляді «свободи від» (контроль над інстинктами, що 

детермінують дії). Прагнути необхідно до розвитку «свободи для», що 

відкриває для дійсної самореалізації особистості. Сучасний дослідник проблем 

особистості Дмитро Леонтьєв, так оцінює значення концепту «свобода для» в 

антропології Е. Фромма: «Е. Фромм вважає позитивну свободу, «свободу для», 

головною умовою зростання і розвитку людини.» [93, с. 17] 

Е. Фромм зазначає, що людина «могла би вільно діяти по своїй волі, якби 

знала, чого вона хоче, що думає і відчуває, але вона цього не знає, і тому в 

пошуках основ самовизначення пристосовується до існуючої соціальної 

дійсності, набуваючи Я, яке є далеким від її власної сутності. …Свобода від» 

носить негативний характер, оскільки ввергає людину в нове рабство – вже від 

соціальної дійсності, людина не набуває впевненості – у неї є лише ілюзія 

стабільності, отримана ціною втрати цілісності свого індивідуального «Я» [194, 

с. 213-214].  

Таке самовизначення не є істинним, оскільки тут людина втрачає свою 

сутність і індивідуальність. По суті, негативна свобода є регресом до 

первісного стану (а точніше, до ілюзії первісного єднання), відмова від вільного 

існування, а отже – відмова від індивідуальності. Позитивна свобода робить 

людину «центром і метою свого життя» [Там само, с. 215]. Вона заснована на 

постулаті, що вищою метою є розвиток індивідуальності і реалізація 

особистості людини.  
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Як пише Е. Фромм: «позитивна свобода полягає в спонтанній активності 

всієї цілісної особистості людини» [Там само, с. 215]. Тим самим Е. Фромм 

вказує на неподільність свободи і активності людини, при цьому акцентуючи 

увагу на домірності даних понять особистісної організації індивіда. Як вказує 

С. Маді: Е. Фромм робить акцент на дотриманні особистістю своєї людської 

природи [100]. 

Кожний момент реалізації як індивідуального устремління того чи іншого 

різновиду свободи відповідає певній формі активності: між ними існує тісний 

взаємозв’язок. Е. Фромм аналізує активність людини, виділяючи кілька її 

загальних різновидів. Найбільш адекватним для цілісної розвинутої особистості 

видом активності Е. Фромм називає продуктивну активність (у роботі «Втеча 

від свободи» цей вид активності Е. Фромм позначав як спонтанну). 

Продуктивна активність протиставляється вимушеній активності, механічній 

активності робота, «нав’язаної індивіду його ізоляцією і безсиллям» [194, с. 

215]. Спонтанна активність має в якості причини власне спонукання 

особистості (в такому ракурсі розкривається субстанціональність людської 

особистості, тобто її можливість бути причиною самої себе). Продуктивна 

активність – це не просто дія, це творча дія, особливий стан внутрішньої 

активності, «яка може проявлятися в емоційному, інтелектуальному і чуттєвому 

житті людини, а також і в її волі» [Там само, с. 215]  

Продуктивність тут означає не кількісний, а якісний аспект людської 

діяльності: не дія як така, не результат, а проникнення в суть речей, «той 

процес, який відбувається в людях з глибокою самосвідомістю, або в людях, які 

дійсно «бачать» дерево, а не просто дивляться на нього, або в тих, хто, читаючи 

вірші, переживають ті ж поштовхи душі, що і поет, який висловив їх словами, 

цей процес може бути дуже продуктивним, незважаючи на те, що в результаті 

його нічого не «виробляється», зазначає Е. Фромм в роботі «Мати чи бути?» 

[193]. Передумовами спонтанності Е. Фромм називає злиття різних сфер життя 

людини в єдине ціле, набуття цілісності, гармонії всієї особистості. За словами 

Е. Фромма, «спонтанна активність – це єдиний спосіб, яким людина може 
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подолати страх самотності, не відмовляючись від повноти свого «я», бо 

спонтанна реалізація її сутності знову об’єднує її з миром – з людьми, 

природою і самою собою» [194, с. 217]. Возз’єднання всіх сторін особистості на 

новому рівні супроводжується злиттям індивіда з миром, що дозволило С. Маді 

побачити у вченні Е. Фромма модель самореалізації як самовдосконалення, 

тобто «прагнення людини перебороти реальні чи уявні недоліки» [100]. 

Це абсолютно новий синтез, відмінний від первісної нерозрізненості 

природи і людини: в цій єдності особистість не слабшає, не втрачає себе – вона 

стає сильнішою, бо особистість «сильна настільки, наскільки вона діяльна» 

[194, с. 217]. Е. Фромм наголошує: «Продуктивні особистості оживлюють усе, 

до чого вони торкаються, вони реалізують власні здібності і вселяють життя в 

інших людей та речі.» [193, с. 103].  

В роботі Е. Фромма «Мати чи бути?» розкривається ще один аспект 

продуктивної активності в дихотомії відчуженості/невідчужуваності. 

Невідчужувана активність дозволяє людині відчувати себе як суб’єкт власної 

діяльності, при цьому активність особистості є проявом її потенцій, особистість 

та її діяльність виступають в єдності. Відчужена активність, навпаки, розділяє 

особистість і результат її діяльності. Тут особистість не відчуває себе як 

діяльного суб’єкта, більш того, індивід, по суті, не діє, а дія відбувається над 

ним, ззовні, відокремлено від нього і протистоїть йому. У такому ракурсі 

відчужена активність синонімічна простій зайнятості, і по відношенню до 

продуктивної активності, за словами Е. Фромма, виступає як якісна пасивність 

(зовнішній план дій як таких не відбивається у внутрішньому русі особистості: 

вона залишається статичною, тобто неактивною, пасивною). Тим самим 

Е. Фромм проводить розрізнення істинної активності (внутрішньої, 

продуктивної, невідчужуваної) і псевдоактивність (зовнішню, непродуктивну, 

відчужену). Це співвідноситься з думкою Д. Реалє та Д. Антіс’єрі, про те, що 

бути активним – це є «фундаментальною характеристикою буття», але «не в 

сенсі зовнішньої марноти, а в сенсі внутрішньої продуктивності. Це означає 

оновлюватися, рости, любити, вийти з ізоляції власного Я» [142, с. 574].  
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Зазначені види активності набувають конкретного змістовного 

наповнення залежно від того чи іншого контексту дослідження. Так, в якості 

форм загальних життєвих орієнтацій Е. Фромм розрізняє некрофілію і біофілію 

як особливі різновиди активності. Некрофілія характеризується потягом до 

механістичності, зайвої структурованості, повної підконтрольності всіх 

життєвих процесів. Це особлива форма поведінки, ставлення до життя, 

особлива модель реалізації активності. Е. Фромм пише: «Некрофіл, якого 

спонукає потреба перетворювати органічне в неорганічне, сприймає життя 

механічно, наче всі живі люди є речами... Усі життєві процеси, всі почуття і 

думки він перетворює на речі» [180, с. 32].  

Некрофілу, за визначенням, більшою мірою властива псевдоактивність, 

його прагнення до відчуження виражається у відділенні себе від результатів 

своєї діяльності, рушійною силою є зв’язування не тільки своєї свободи, але і 

свободи інших. Некрофіл здатний сприйняти себе тільки через відчужені 

предмети, він «не бачить» власне Я поза предметами володіння. Якщо він 

позбавляється цих предметів, він втрачає зв’язок зі світом, втрачає можливість 

жити і бути активним.  

Протилежністю даній життєвій орієнтації є біофілія, любов до живого, 

відповідна іманентна властивість всього живого – жити і зберігатися в житті. 

Біофілія тісно пов’язана зі свободою як прагненням до творення, з активністю 

індивіда, який усвідомлює свою відповідальність як самостійної і самобутньої 

істоти. Біофілія припускає вільну активність, активність по типу 

продуктивності. Творча сила возз’єднує людину зі світом, зберігаючи її творчу 

індивідуальність [Там само, с. 35-40].  

Виходячи з викладеного вище, Е. Фромм, вивчаючи спосіб існування 

людини, виділяє два основних екзистенціальних модуси – володіння і буття. 

Модус володіння переважно може бути охарактеризований як спосіб організації 

життєдіяльності за типом псевдоактивність, де головним є умовно речове 

відчуження тих чи інших інтенцій особистості.  
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Така особистість в процесі життєдіяльності зовсім втрачає свою інтенцію, 

пристосовуючись до соціальної взаємодії, активність реорганізується в 

реактивність, де зовнішнє починає істотно переважати над внутрішнім. В 

істинному розумінні слова особистість, яке існує в модусі володіння,є 

пасивною, а отже – втрачає свої особистісні заснування.  

Проте, на думку П. Гуревича, в «сучасному суспільстві прийнято 

вважати, що володіння як спосіб існування притаманне природі людини, 

дозволяє йому реалізувати себе і, отже, є практично не викорінюваним. Істина 

полягає в тому, що обидва способи існування – і володіння, і буття – суть 

потенційні можливості людської природи» [38].  

Модус буття, за Е. Фроммом, – це «такий спосіб існування, при якому 

людина і не має нічого, і не жадає мати будь що, але є щасливою, продуктивно 

використовує свої здібності, перебуває в єднанні з усім світом» «Буття», в 

розумінні Е. Фромма, означає «життєлюбність і справжню причетність до 

світу» [193, с. 36].. На підтвердження своєї думки Е. Фромм наводить аналіз 

текстів М. Екхарта, який вважав, що буття – це «життя, активність, народження, 

оновлення, вилив почуттів, життєрадісність, продуктивність» [Там само, с. 

156]. Активність людини, на думку Е. Фромма спонукає її вийти за межі 

власного Я – тим самим реалізується прагнення порушити ізоляцію, дати 

проявитися своїм здібностям, досягти свого єднання зі світом. Бути активним в 

істинному розумінні цього слова – значить «дати проявитися своїм здібностям, 

таланту, всього багатства людських обдарувань», продуктивно 

використовувати свої людські потенції.  

Звертає на себе увагу глибока думка Е. Фромма про неможливість 

виключити прояви активності з людського існування. Динаміка 

життєдіяльності потребує активності як форми здійснення самого життя [54].  

Е. Фромм зауважує: «У житті своя власна динаміка: людина повинна 

рости, повинна проявити себе, повинна прожити своє життя... якщо ця 

тенденція пригнічується, енергія, спрямована до життя, піддається розпаду і 

перетворюється на енергію, спрямовану до руйнування» [194, с. 157].  
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Якщо людина прагне до життя – її життя реалізується повною мірою, 

руйнівні тенденції завуальовані, не активуються. Придушення прагнення 

повноцінного життя викликає руйнівні тенденції: «людина, яка не може 

створювати, хоче руйнувати» [180, с. 26]. За словами Е. Фромма, руйнівність – 

це результат непрожитого життя [194, с. 157]. Е. Фромм вивчив різні форми 

деструктивної активності людини, присвятивши цій проблемі ґрунтовну працю 

– «Анатомія людської деструктивності». Е. Фромм виділяє дві основні моделі 

деструктивної активності – доброякісну і злоякісну агресію.  

Доброякісна агресія закладена в живому організмі філогенетично і є, по 

суті, оборонною. Вона служить виживанню виду і, в решті решт, збереженню 

життя. Інший вид агресії – набутий, властивий тільки людині – пов’язаний із 

руйнівністю, деструктивний своїй суті [182, с. 33]. Набута форма деструктивної 

активності є наслідком порушення життєвої програми людського виду, 

результатом деформованого розвитку особистості, яка обрала хибний шлях 

здійснення власної волі.  

Узагальнюючи свої міркування, Е. Фромм приходить до висновку, що 

свобода є особливою формою поведінки, яка характеризує певний ступінь 

особистісної зрілості. Таким чином, свобода і продуктивна активність 

представляються як поняття, які взаємопов’язані. Вільною Е. Фромм називає 

людину незалежну, продуктивну, яка сповнена любові, ту «яка не вільна більше 

вибирати зло», тобто і «є повністю вільною людиною» [180, с. 95]. «Свобода є 

передумовою для розгортання всіх людських здібностей особистості, її 

фізичного і психічного здоров’я та рівноваги», – пише Е. Фромм [Там само, с. 

261], вказуючи на співвіднесеність свободи і продуктивної активності в цілісній 

особистості. Тобто, істинна, позитивна свобода і справжня продуктивна, 

спонтанна активність поєднуються тільки в людині. Тільки за допомогою 

поєднання справжньої свободи і активності можливо вирішувати проблему 

суперечливості людської сутності позитивно. Активність цілісної особистості, 

вільна реалізація її в зовнішньому світі, прогресивна зміна себе і буде 

справжньою сутністю людини.  



143 

 

Разом з антропологічною тематикою Е. Фромм піднімає найглибші 

екзистенціальні проблеми життя людини, висловлюючи занепокоєння з 

приводу втрати сучасною людиною волі до життя, власної особистості на 

догоду цивілізації технократизму і помилковому її єднанню з соціальною 

масою – пристосуванню, ціною якого стає втрата особистісних основ [71].  

Пристосовуючись до зовнішніх умов, індивід не отримує повного 

заспокоєння, найменші зміни викликають у неї нові тривоги і підсилюють жагу 

пристосування. «Втрата власної особистості та її заміщення псевдоособистістю 

ставлять індивіда у вкрай хитке положення», – пише Е. Фромм, – 

«перетворившись на віддзеркалення чужих очікувань, він значною мірою 

втрачає самого себе, а разом з тим і впевненість у собі. Щоб подолати паніку, 

до якої призводить ця втрата власного «я», він змушений пристосовуватися 

далі, добувати собі «я» з безперервного визнання і схвалення інших 

людей»[194, с. 173]. Людина потрапляє в порочне коло, де пристосування, 

уподібнення соціальним стереотипам остаточно поневолює волю індивіда до 

життя і деформує його активність, перетворюючи її в псевдоактивність. 

«Особистість втрачає свою активну відповідальну роль в соціальному процесі; 

людина стає абсолютно «конформною» істотою і звикає до того, що будь-яка 

поведінка, вчинок, думка і, навіть, почуття, що відхиляється від стандарту, 

матиме для неї негативні наслідки; вона є результативною лише в тому, що від 

неї очікують... Рятуючись від екзистенціальної роздвоєності, людина 

ідентифікує себе зі своєю соціальною організацією і забуває про те, що вона є 

особистістю» [182, с. 78; 310]. Міркування Е Фромма не є песимістичними, він 

пропонує цілком конкретні способи реорганізації життєдіяльності, які 

зачіпають, перш за все, глибинні основи екзистенції людини.  

Ідеї Е. Фромма спрямовані у майбутнє, він наголошує: «Я вірю що 

людина здатна вдосконалюватися». Однак здатність не означає обумовленість: 

те, що «людина може досягти своєї мети,... зовсім не означає, що вона повинна 

її досягти» [180, с. 371]. Людину не можна насильно примусити стати 

щасливою, не створити цільну розвинену особистість тільки за допомогою 
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зовнішніх чинників. Будь-яке обмеження свободи, нехай навіть і з благими 

намірами, призводить до обмеження вільної активності і, як наслідок, до 

спотворення життєдіяльності – індивід, в такому випадку, неминуче 

перетвориться на руйнівника.  

Сенс вчення Е. Фромма про людину фокусується на вірі в справжню 

людську сутність, в людяність. Прямуючи до ідеалу істинної свободи, 

орієнтуючись на цінність власної особистості і любов до життя, людина 

реалізує власну унікальність, яка співвідноситься зі світом за допомогою 

творчої продуктивної активності. 

Постають питання про те, які форми набуває ідея свободи в наш 

суперечливий час. Наявність значної кількості різного роду суспільних 

інтерпретацій свободи дає певні підстави стверджувати, що загалом вона 

«тлумачилась скоріше як загально-соціальне явище, здатність людини до 

вільної діяльності, ніж як духовна основа особистості, культури, соціуму» [77, 

с. 8-15]. Однак, загальна поширеність соціально орієнтованого тлумачення 

свободи, не означає наявності реального аналізу соціальної сутності свободи не 

лише як певної протилежності свободі індивідуальній, а й такої, що має свій 

власний індивідуально-орієнтований зміст.  

Частіше за все, коли йдеться про соціальну свободу, мається на увазі 

свобода окремого індивіда в певному суспільстві, ступінь його незалежності від 

вимог цього суспільства. Таким чином сутність свободи може бут усвідомлена 

тільки в межах суспільного цілого. Оскільки це ціле є тим, чим воно є, тільки 

завдяки тому, що підтримується живим, «відтворюється» й витлумачується 

індивідами, які складають його частину, в результаті індивідуальна і соціальна 

свобода неподільно переплітаються.  

Однак не можна недооцінювати для розуміння саме соціальної природи 

свободи значення такого різновиду індивідуального тлумачення свободи, який 

можна назвати «ціннісно-світоглядним». У його основі лежить розуміння 

свободи як вічної, позачасової цінності, такої, що регулює найбільш глибинні 

механізми цілеспрямованої діяльності людини. Завдяки свободі здійснюється 
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відродження й поновлення власне людського існування, тому свобода – буттєва 

умова всезагального, вселюдського, онтологічна умова буття людини, форма її 

самовизначення, самостановлення [78, c.127]. 

Отже, важливим для розгляду проблем самореалізації особистості є 

питання, як відбувається співвідношення індивідуальної та соціальної свобод. 

Індивідуальна свобода як спосіб взаємодії людини зі світом, який сформувався 

у добу переходу від традиційного до індустріального суспільства, має 

змішаний, традиційно-модерний характер. Це передбачає ставлення до нього як 

до вічної передумови будь-якої діяльності, відзначається слабко вираженою 

суб’єкт-об’єктною структурою, а також чітко визначеним суспільним статусом 

примусу. Оскільки перехід від традиційного до модерного світу 

характеризується різким розширенням системи залежностей, значною мірою 

опосередкованою втручанням держави, то перша і найстійкіша реакція 

особистості на такий стан речей була достатньо негативною. Неможливість 

відразу виявити закономірності цього процесу, відокремити їх одну від одної, 

розрізнити примусовість природно-фізичного характеру від примусовості 

власне соціальної, змушувала шукати найпростіший спосіб цілісного та 

неподільного (individuum – неподільний) ставлення до об’єктивно-критичної 

ситуації. У подальшому становлення нового типу державності (формально-

раціонального, бюрократично-представницького), все більше перетворює 

людину в «об’єкт уваги і маніпулювання, турботи та покарання», що в свою 

чергу відтворює відповідний тип ставлення до свободи та її розуміння. Саме 

тому індивідуальна свобода несе у собі й відповідне світоглядно-ідеологічне 

навантаження через інтерпретацію її як духовної, інтелектуальної, оскільки в 

традиційному суспільстві свобода мала насамперед саме такий характер [Там 

само, c.127]. 

Соціальна свобода характеризується досить визначеною внутрішньою, 

суб’єкт-об’єктною структурою. Постійне змішування суб’єкта й об’єкта в 

індивідуальній свободі, коли людина для реалізації свободи іншої людини 

перетворюється на засіб або інструмент, а суто технологічні засоби 
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суб’єктивуються, в соціальній свободі набуває впорядкованості, оскільки вона в 

силу свого історичного характеру пройшла всі етапи послідовного розгортання, 

діалектичної взаємодії та кінцевого визначення змісту всіх суб’єктів соціальної 

свободи (кожен з яких у своїй історії перебував і в якості об’єкта).  

У такому контексті особливе значення надається усвідомленню людиною 

своєї індивідуальної свободи, через це у нинішніх умовах вже неможливо 

відмовитись від ідеї індивідуалізму як критерію свободи особистості.  

У цьому випадку індивідуалізм виступає незаперечним виявом свободи 

самоствердження і творчості, важливо обґрунтувати цінність індивідуальної 

свободи. Свобода виражає саму сутність процесів, які відбуваються в ціннісно-

культурному просторі, адже вони мають сенс і значення тільки за умови 

вільного самовираження особистості: «…свобода є гротеск, якщо вона не 

припускає для особистості можливості бути іншою і не створює умов для її 

індивідуальної ініціативи, активності та відповідальності» [76, с. 32]. 

Індивідуалізм як здатність і можливість проявляти, розкривати та розвивати 

власну індивідуальність є і критерієм свободи.  

Свобода містить у собі індивідуальне, хоч i має соціальний зміст. Тому в 

процесі становлення та розвитку свободи у структурі особистості слід 

розрізняти як індивідуальне, що є формою цього процесу, так і соціальне, що є 

джерелом її змісту. Людина розглядає способи реалізації власної 

індивідуальності крізь призму суспільних інтересів, цінностей, які стають 

зрозумілими і вагомими тоді, коли вона вбачає в них реальну основу для 

досягнення своїх особистих цілей.  

Одним із виокремлених Е. Фроммом варіантів «втечі від свободи» - це 

нівеляція власної особистості, пошук для підкорення якоїсь зовнішньої сили, 

від якої особистість прагне отримати допомогу. «Життя такі індивіди 

сприймають як позбавлену керування машину, яку вони не в змозі взяти під 

контроль. В важких випадках спостерігається захоплення самокритикою, 

самокатування (фізичне чи моральне), бажання хворіти і інше прагнення 

завдати собі шкоди» [187, c.155]. 
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«Спонтанна активність» – це така діяльність особистості, яка нічим не 

обмежена. Спонтанність можлива за умови нерозривності розуму та людської 

природи. Е. Фромм, вважає, що одним з найвдаліших прикладів такої 

активності є діяльність митців та спонтанна активність дітей.  Свобода – це по 

суті, спонтанна діяльність в любові та праці. Єдність тілесності і духовності 

людини відображає єдність матеріальних і ідеальних основ природи. Любов, - 

це добровільне поєднання двох особистостей зі збереженням унікальності 

кожної із них. Праця – творчість з метою позбавлення від самотності.  

Як зазначає М. Бердяєв в праці, яка, по суті, вже стала класикою 

російського релігійного екзистенціалізму «Філософія свободи. Зміст 

творчості», у будь-якій спонтанній діяльності людина об’єднується із світом, 

але її особистість від цього стає значно спроможнішою, оскільки в її основі – 

діяльнісність. [12] На противагу розвитку духовності людини, що має безмежні 

можливості, суспільство матеріальних цінностей намагається змоделювати 

лише пізнавальну здатність людини, замінити інтелект людини штучним, а її 

духовність відсікти як щось другорядне, а то й зовсім непотрібне. У цьому і 

полягає головна причина кризи, що поставила під загрозу саме існування 

людства. Залишаються без уваги такі поняття, як Пристрасть, Страх, Віра, 

Любов, Ненависть, Ерос, Туга та ін., а саме – духовність і людина в цілому. На 

шляху вирішення проблем, як вважав Е. Фромм необхідно усіляко зберігати 

надбання демократичного суспільства, яке підтримує поступ свободи, 

спонтанної активності та ініціативності індивіда.  

Проблема свободи в сучасному світі тісно пов’язана із проблемою 

відповідальності. Раніше поняттю свобода частіше протиставляли поняття 

необхідність, але в соціальному вимірі відповідальність – це один з 

найактуальніших наслідків реалізації свободи людиною. Таким чином, 

особливої актуальності набуває проблема приведення у відповідність цілей, 

висунутих людьми. Невідповідність цілей і засобів, цілей і результатів вимагає 

якісної зміни процесів цілепокладання. Це стане можливим тоді, коли людина 

подолає відчужені форми власного буття, знайде цілісність у сприйнятті світу. 
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Необхідним є забезпечення цілісності не шляхом привнесення різноманітності 

й множинності до єдиної закономірності, а через прагнення до вищої мети, 

абсолюту – свободи, адже в ряду людських сутнісних сил особливе місце 

займає свобода.  

Наступним кроком на шляху співставлення антропологічних концепцій 

Ф. Ніцше та Е. Фромма є власне порівняльний аналіз основних концептів, в 

яких ми віднаходили шляхи самореалізації особистості - «надлюдина» та «нова 

людина». 

В наш час перед кожною людиною розгортається широкий спектр 

найрізноманітніших можливостей та пропозицій. Здається, тут немає нічого 

поганого: що може бути кращим для власного саморозвитку у всіх сферах 

життя. Але проблема в тому, що сучасна людина з тієї величезної маси 

можливостей і пропозицій не завжди бере все те позитивне, що могла би взяти і 

яке було необхідним для її самореалізації.  

Суспільство ХХІ ст. є складним та багатогранним: у ньому переплітається 

величезна кількість думок, віровчень, інституцій, законів тощо. Масова 

людина, яка з’явилася як продукт інформаційного суспільства ХХІ ст. в 

результаті модифікації її свідомості стає умовою збереження і відтворення 

сучасного суспільства, бо підтримує і відтворює як систему цінностей, так і 

систему влади. В цьому призначення масової людини і причина культивування 

його найважливіших для правлячої еліти властивостей. Можна сказати, що 

масова людина поєднує в собі два типи характеру з виділених Е. Фроммом 

чотирьох непродуктивних для суспільства: пасивного, експлуататорського, 

накопичувального і ринкового. Масова людина має ринковий і в той же час 

пасивний характер, тобто вона є подвійно непродуктивною для суспільства. 

Таким чином, масова людина стає об’єктом управління, вона перестає бути 

автором навіть власного життя, оскільки вона втратила творчий потенціал, а 

також здатність та бажання його реалізувати. На думку Е. Фромма, яку він 

висловив в роботі «Психоаналіз та етика»: масова людина не є, навіть, автором 

масової культури: її створює не вона, але для неї – інші, ті, хто ставить за мету 
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керувати масами і писати для них «зміст і спосіб їх життя» [184]. Сама масова 

людина виявляється лише в’язнем масової культури, потреба самореалізації 

якої є незначною. 

Так, самореалізацію особистості можна охарактеризувати як певну 

потребу реалізувати саму себе, яка може бути мотивована як внутрішньо-

особистісними, так і зовнішніми чинниками. Потреба в самореалізації і 

творчості трансформуються через культуру. Питання про самореалізацію 

характеризується нелінійною, великою кількістю компонентів. Самореалізація 

особистості залежить як мінімум від двох зовнішніх факторів: затребуваності 

особистості і умов для її розвитку, і двох внутрішніх: природних здібностей, які 

формуються і розвиваються в процесі соціалізації. При цьому кожен з чотирьох 

компонентів залежить від трьох інших. В суспільстві масової культури, в якій 

опинилася сучасна людина, ця не лінійність майже зникає, компоненти, 

необхідні для самореалізації або не виникають взагалі, або знаходяться в 

сплячому стані. Тому важливим є аналіз варіантів особистісної самореалізації 

для виявлення можливостей самореалізації людини масової культури, який ми 

дамо нижче. 

Потреби і інтереси особистості реалізуються шляхом втілення її 

здібностей. С. Рубінштейн прямо вказував на те, що «ядро здібностей» – це 

психічні процеси, з яких регулюються засвоєні операції, якістю процесів 

регулювання [145]. Як немає двох однакових особистостей, так і немає 

абсолютно ідентичного набору здібностей. Але основні риси, характерні для 

певного рівня здібностей, можна виділити і об’єднати в кілька груп. Залежно 

від здібностей особистості, можна виділити різні варіанти особистісної 

самореалізації по висхідній:  

 нерозвинені здібності (в силу педагогічної занедбаності чи інших 

соціальних факторів). Це самий нижчий і непродуктивний рівень;  

 репродуктивна діяльність. Вона відповідає середнім, пересічним 

здібностям, які дозволяють відтворювати відоме шляхом простого 

повтору;  
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 майстерність. Можна характеризувати як виконавчу діяльність з 

елементами вільної творчості та високого рівня відтворення. В 

даному варіанті особистісної самореалізації вже проявляється 

важливість ролі самої особистості, її бачення тієї діяльності, яку 

вона здійснює;  

 талант. Це унікальне поєднання цілого ряду здібностей, яке 

дозволяє отримувати результат, що відрізняється новизною, 

авторською самобутністю, нестандартністю, одиничністю, високим 

рівнем досконалості. Для такого результату характерна суспільна 

значущість, що не тотожна суспільному визнанню. Ідеї, думки і 

вчинки талановитих людей часто випереджають час, йдуть 

попереду сучасників. Внаслідок цього особистості-таланти, як 

правило, за життя опиняються невизнаними і не затребуваними. 

Талант включає в себе майстерність як необхідну складову;  

 геніальність. Вкрай рідкісне поєднання талантів і здібностей, яке 

проявляється в здійсненні зрушень, створенні принципово нового, 

що носить наріжний характер в сфері творчості глобального 

масштабу.  

Таким чином, самореалізація – діалектичний суперечливий процес 

самодетермінації особистості, який втілюється в реалізації внутрішнього 

потенціалу особистісної внутрішньої структури.  

Особистість, самореалізація якої здійснюється в епоху масової культури, 

знаходиться перед вибором між культурним різноманіттям сучасного світу і 

своїм етнічним культурним корінням. В даний час, який характеризується як 

час великих змін, час кризового стану виникає необхідність розуміння 

трансформуються механізмів самореалізації особистості. 

В перехідні і складні періоди розвитку, які зокрема переживає сучасне 

суспільство, особливу важливість набувають індивідуально-особистісні 

адаптаційні механізми самореалізації особистості. До них можна віднести: 

загально-соціальні механізми адаптації (наприклад, стратифікація); 
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комунікативні адаптаційні механізми (наприклад, усна і письмова мова, які 

забезпечують соціокультурну комунікацію між членами суспільства); ціннісно-

нормативні механізми адаптації (їх характеристика: простота-складність, 

індивідуалізм-колективізм, відкритість-закритість); адаптаційні механізми 

особистості, спрямовані на підтримку специфічних духовних форм культури 

(міфологічна свідомість і філософське пізнання, релігійна віра, морально-етичні 

уявлення); ідентифікаційні механізми адаптації особистості (співвіднесення 

особистості себе з певним типом культури, де переважають характерні для неї 

цінності і норми); культурно-психологічні механізми (стереотипи сприйняття і 

поведінки, певного стилю спілкування, усвідомлення приналежності до 

етнічної групи.); освітньо-гносеологічний фактор (прагнення особистості до 

пізнання, освоєння нових проявів масової культури, орієнтування в 

динамічному інформаційному просторі); захисні реакції особистості 

(повернення до національної культури і абсолютизація її цінностей); прагнення 

особистості в кризові періоди замкнутися; компенсаторний механізм 

особистості; прагнення особистості до зміни місць; прагнення до природи, 

землі. 

Звертаючись до філософії Ф. Ніцше, котра перевернула усі догмати та 

ідеали науки і мистецтва, можна зробити висновок, що спосіб, яким була 

зроблена постановка проблеми «надлюдини» та можливостей її самореалізації, 

радикально відрізнявся від всього існуючого. З вченням Ф. Ніцше про 

Надлюдину тісно пов’язана його ідея «amor fati», «любові до долі». Ідея 

прийняття світу таким, як він є, вимагає від «надлюдини» мужності жити так, 

щоб ідея вічного повернення, повторення прожитого життя не викликала 

страждання і не заважала процесу самореалізації. Ідея прийняття світу без Бога 

чи Розуму, до яких людина звертається за розрадою, ріднить Ф. Ніцше з 

сучасним гуманізмом Е. Фромма. Гуманістична інтенція Ф. Ніцше, на нашу 

думку полягає в тому, що, констатуючи неспроможність людини, філософ не 

нав’язує їй план виправлення чи поліпшення. На думку філософа, зміни 

людини чекати марно: поки існує наша метафізично-метафорична мова фікцій, 
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людина залишиться в межах раціонально-гуманістичної парадигми. Якщо 

раціональний гуманізм Нового часу був налаштований виправляти світ 

(підкорити природу і покращувати становище людини), то Ф. Ніцше 

орієнтований інакше. Ніцшеанська «amor fati» вчить сприймати світ як є. Риси і 

властивості «надлюдини», у Ф. Ніцше, не вигадані: вони взяті із потенційних 

можливостей самореалізації  дійсної, сучасної йому людини. Однак ці потенції 

в християнстві і раціонально-гуманістичній культурі були придушені. Тому ці 

риси і властивості не можна розуміти як поліпшені й удосконалені якості 

«середнього» європейця. 

Як визнає багато дослідників творчості Ф. Ніцше, його філософія 

пронизана образами, сміливими алегоричними афоризмами, топонімічними 

прийомами, що робить її проблематичною для розуміння читача. На нашу 

думку, один з образів таки відповідає сучасному суспільству, це «пустеля». 

Людина потрапляючи в так звану «пустелю», за Ф. Ніцше, практично повністю 

залежить від самої себе. В неї прокидається інстинкт жаги до життя, головним 

її ворогом стає «пустеля» котра може «забрати» її тілесність (життя) і, в той же 

час, зробити її психологічно не стійкою до навколишніх умов існування. Для 

подолання «пустелі» людина повинна не тільки здолати її фізично, а й подолати 

саму себе, свій страх. Саме така людина стане сама для себе героєм – 

«надлюдиною». 

Людина постає як герой, котрий здійснює величні вчинки на благо 

людського суспільства. У стародавні часи, зокрема в давній Греції, у зв’язку з 

надзвичайними здібностями, героїв вважали напівбогами. У наш час героями 

називають видатних особистостей, котрі своїми здібностями й діяльністю 

виявляють відвагу й самовідданість своїй праці, людина, яка втілює основні 

риси певної епохи. 

Для Е. Фромма герой в сучасному суспільстві – це особистість котра в 

змозі подолати свій страх перед своїм минулим. Головною її метою є відмова 

від того, що вона має в житті, задля покращення свого теперішнього та 
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майбутнього. Минуле для Е. Фромма – досвід котрий потрібно не приховувати, 

а використовувати для безпосереднього розвитку своїх внутрішніх сил.  

Якщо вони (внутрішні сили) будуть оптимально органічно «задіяні» 

особистістю, то в той же момент особистість включається в суспільну систему 

як ефективно функціонуюча. Під поняттям особисті ми розуміємо динамічного 

творця соціальної дійсності. Такий творець, що безпосередньо, постійно її 

розвиває та стверджує своїми власними силами (здібності, потреби, знання, 

навички, вміння та ін.). Таким чином, особистість постійно знаходиться в стані 

подоланні свого страху перед створенням нового та розкриває себе як 

потенційний та реальний творець.  

Що стосується героя в філософії Ф. Ніцше, то його герой – бунтар, 

сильний і гордий, котрий заради своєї самореалізації в змозі стверджуватись за 

допомогою інших. Тут мова йде не про егоїзм в цілому, який прийнято вважати 

принципом життєвої орієнтації та моральних якостей людини, які пов’язані з 

наданням переваги власним інтересам. Йде мова скоріше про використання 

неспроможності іншої людини відстоювати свою власну позицію в різних 

життєвих обставинах.  

Ми наблизились до проблеми самоствердження як центральної проблеми в 

процесі самореалізації. На шляху до розв’язання проблеми самореалізації 

особистості в сучасному суспільстві, вона стикається з неспроможністю надати 

самій собі адекватну оцінку (власним здібностям, етичним якостям і вчинкам як 

важливим регуляторам поведінки). Самооцінка визначає взаємини людини з 

іншими, що оточують її, критичність, вимогливість до себе, відношення до 

успіхів і невдач. Тим самим самооцінка впливає на ефективність діяльності 

людини і розвиток особистості. Самооцінка тісно пов’язана з рівнем потреб, 

метою, які людина перед собою ставить. Адекватна самооцінка дозволяє 

людині правильно співвідносити свої сили із завданнями різного ступеня 

складності. Неадекватна (завищена або занижена) самооцінка деформує 

внутрішній світ особи, спотворює її мотиваційну та емоційно-вольову сфери, 

тим самим перешкоджаючи гармонійному розвитку та самореалізації. 
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Підводячи підсумок вищезазначеного, ми можемо дати визначення 

самооцінки як суперечливого процесу одночасного виявлення віри в себе та 

недовіри до себе. Припустимо, що особистість за будь-яких умов вступає в 

контакт (наприклад, діалог) з однією особистістю і відчуває себе емоційно 

впевнено та розслаблено. Але при контакті з іншою в неї виникають почуття 

тривоги та скутості. В протиставленні такої реакції, важливим є існування 

реального знання про «власне переживання самого себе» в конкретному 

випадку, переживання та знання наших емоційних зон, котрі в деяких ситуаціях 

заважають виявити віру в свої сутнісні сили. Слід зазначити, особа котра не 

виявляє віри до себе потрапляє в так званий самообман. Причини цих 

складнощів, ми намагатимемось розкрити саме через питання про самообман 

через призму філософії Ф. Ніцше та Е. Фромма.  

Отже, самообман власне приховує існування дійсності багатьма шляхами 

насамперед: ототожнення себе з іншими. Тут маємо на увазі, що особистість 

дає оцінку своїм діям через соціальні норми, тобто вона очікує реакцію інших 

на свої вчинки. Простіше кажучи, існує небезпека того, що воля іншого буде 

сприйматись як своя власна. Тут варто згадати засновника гуманістичної 

психології А. Маслоу, котрий дає чітке пояснення такого ефекту. В теорії 

побудови ієрархії страху, страх перед суспільством (наприклад, публічний 

виступ) стоїть на другому місці після страху смерті (як жага життя, що 

базується на біологічному інстинкті виживання).  

Цей же принцип ми спостерігаємо у Ф. Ніцше, котрий називає «рабами» 

тих хто не в змозі протистояти волі іншої людини. Е. Фромм в свою чергу 

оминає це питання, лише наголошує на подоланні страху завдяки почуттю 

любові, котра є для нього важливою категорією вчення про людину. Під 

любов’ю він розумів і життєву потребу кожної людської істоти, і велику силу, 

яка об’єднує людей. Проте, сучасне західне суспільство не створює для 

розвитку в людині почуття любові відповідних умов; навпаки, замість 

об’єднуючої любові продукується зло, яке роз’єднує. У роботі «Мистецтво 

любити» розглядається як теорія, так і практика любові. У розділі «Теорія 
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любові» любов характеризується як вирішення проблеми людського буття 

[176], «є лише одна пристрасть, яка задовольняє потребу людини в єдності зі 

світом і одночасно в досягненні почуття цілісності та індивідуальності, – 

любов.» [193, с. 112] У Ф. Ніцше для самореалізації особистості можливим, на 

нашу думку, є досягнення поставленої мети через страждання інших, 

маніпулюючи іншою особою за для досягнення поставлених цілей [125]. На 

противагу Ф. Ніцше Е. Фромм відмовляється від таких дій в суспільстві, й 

пропонує керуватися серцем, як основним мірилом для вибору правильних 

рішень в досягненні мети [193]. Тоді виникає питання про те, що Е. Фромм має 

на увазі під «правильним рішенням» і що є «правда»? Він залишив це питання 

відкритим «Ми не можемо сьогодні однозначно відповісти на питання, що ж є 

глибинним спрямуванням людини – шукання правди або таємничий потяг до 

мрії» [Там само, с. 125]. Можна припустити, що Е. Фромм керується 

категоріальним імперативом І. Канта, тобто особистість повинна чинити лише 

згідно з тією максимою, керуючись якою вона в той же час може побажати, 

щоб вона стала загальним законом. Простіше кажучи, особистість навмисно 

намагається не згадувати своє минуле, а особливо негативні почуття, її 

задовольняють лише згадки про успіх та те, що викликало позитивне відчуття. 

Е Фромм та Ф. Ніцше в один голос звертають увагу на переосмислення кожної 

окремої історії (життєвого досвіду як негативного так і позитивного) задля 

зміни сьогодення. У Ф. Ніцше ця особистість котра перейшла «пустелю» (про 

що було сказано вище), стосовно Е. Фромма, то його ідеал особистості –  це та, 

котра подолала свої минулі страхи,через любов.  

Екзистенційний підхід в наших антропологічних студіях дозволяє 

проаналізувати властивості такого суб’єкта, який здатен здійснювати 

інноваційну діяльність. Через інноваційну діяльність людина має змогу 

повернути собі присутність у свободі. Для того, щоб виконати таке завдання, 

треба відповідати ряду умов. Людині необхідно виявляти ознаки: 

 синтетичності, яка передбачає повагу до попередніх філософських 

надбань; 
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 логічності; 

 відкритості; 

 цілісності мислення; 

 орієнтації на особистість; 

 всезагальної поваги до людини; 

Розкриваючи власні творчі характеристики у філософії, людина нічого не 

руйнує, вона обережно намагається віднайти шлях до істин. Філософія здатна 

позбавити людину від оманливих страхів та зробити її незалежною. Філософія 

відрізняється особливою онтологічністю, яка проявляється у вигляді 

антигносеологічзму. Філософське пізнання не відмежовує те, що пізнається від 

суб’єкта пізнавальної активності. Їх поєднання – ось мета і покликання 

філософії. Саме тому, коли мова йде про філософську творчість, її не можна 

називати мистецтвом чи наукою, хоча вона не чужа для обидвох. Відмінність 

філософської творчості полягає у її варіативності та простоті, що відкриває 

перед нею більш широкі обрії. Джерелом філософування є свобода, звідси всі 

позитиви  та складнощі. 

Екзистенційна антропологія, досліджуючи особливості ліберально 

організованого суспільства, отримує змогу виявити та персоналізувати 

соціальні та історичні дії певних відповідальних особистостей, задля 

можливості проаналізувати їх як групові. Можна впевнено говорити про те, що 

діяльність тих чи інших особистостей в сучасному загальноосвіченому соціумі, 

можне бути витлумачена як така, що має свідомий соціальний та історичний 

зміст. Це яскраво демонструє що відбулися процеси руйнації традиційного типу 

самосвідомості індивіда, як репрезентатора групових норм. Вільний вибір у 

свіх царинах життя (мова, проживання, стать і т.д.), репрезентує рівень 

самосвідомості сучасної людини, що дозволяє їй ефективно протиставляти себе 

зовнішнім переконанням та вимогам. Очевидно, що в сучасності концепт 

«ліберальне суспільство» отримує ефективну противагу у вигляді ідеї 

«персоніфікованого суспільства», що об’єднує тих, хто згоден  нести 

відповідальність. 



157 

 

Розвиток такої людини і такого суспільства можливий лише за умови 

переходу державного управління на соціальні стандарти, на розвиток і 

підтримку соціальної активності та духовної свободи членів суспільства. Тільки 

в такому випадку зв’язок людини і держави бути мати позитивний та 

продуктивних характер.  

Таким чином, можна підкреслити, що думки двох філософів про небезпеку 

потрапляння особистості в процес самообману. Це не лише шкодить творчому 

розкриттю особистості, але також заважає самовираженню її в суспільстві. Все 

це розкриває зміст також важливого та необхідного прагнення особистості – 

прагнення реалізувати себе.  

Прагнення реалізувати себе – це одна з найвагоміших рис «нової людини» 

в антропологічному вченні Е. Фромма. Ця потреба безпосередньо пов’язана із 

необхідністю самоідентифікації. Людина прагне вийте далеко за межі банальної 

утилітарності, її цікавить проблема сенсу власного життя та глибинні структури 

власної ідентичності.  

А. Маслоу також зауважує, що «Життя – це процес постійного вибору. 

Кожний момент людина має вибір: або відступити, або просуватися до мети. 

Або рух до ще більших побоювань, страхів, захисту, або вибір мети на шляху 

зростання духовних сил. Вибрати розвиток замість страху разів десять в день – 

означає десять разів просунутися до самореалізації» [106, с.98]. Особистість 

реалізує себе через розгалужену систему соціальних зв’язків, що формується в 

процесі комунікації. Самосвідомість та усвідомлення власної ідентичності 

надає людині впевнену можливість говорити про власне «Я». До того ж ця 

потреба активно стимулюється соціальним середовищем. Е. Фромм, по суті 

доходить до ствердження екзистенційного характеру потреби в самореалізації, 

осова якої закладена в психіці. Навколишня соціальна ситуація може впливати 

на форми прояву самореалізації, але єдина ефективна форма задоволення даної 

потреби – творчість та любов.  
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Людській потребі у самореалізації нерідко приписують інше, більш 

зовнішньо детерміноване походження. Окремі філософи вважають що така 

потреба могла б виникнути завдяки таким факторам: 

 навність у людини свідомості; 

 здатність до праці – свідомої діяльності, метою якої є задоволення 

потреб та досягнення цілей. 

 особливий тип комунікації між людьми – наявність мови.  

Все це робить індивіда особистістю, а в суспільний розвиток людини 

поступово призводить до відокремлення себе від інших. Саме прагнення 

відокремлення себе від інших, на певному етапі соціо-культурного поступу 

призводить до поступової появи індивідуальності. Індивідуальність цілком 

може бути витлумачена як найвищий рівень творчої самореалізації особистості, 

а отже потреба в самореалізації – неодмінна властивість індивідуальності. 

Самореалзіція та людськість – два поняття, які передбачають та 

взаємопокладають одне одного. 

Потреба в самореалізації спрямована на результат, який ніколи не можливо 

досягти. Її об’єкт – регулятивна ідея, ідеал, який постійно скеровує в напрямку 

вдосконалення, але сам по собі ніколи не досяжний. Людина ніколи не 

залишиться задоволеною результатами власних актів реалізації, вона буде 

постійно прагнути вдосконалити зроблене. 

Реалізуючи прагнення до самореалізації, яке можна назвати базовим в 

людині, людина отримує змогу зорієнтуватися і визначитися стосовно свого 

місця і ролі в суспільстві та власних життєвих цілей. Уніфікованої моделі 

самореалізації для всіх не існує. Будь-який проект побудови такої моделі мав би 

утопічний характер. Остаточної самореалізації не можливо досягти, в чому 

переконані як Ф. Ніцше так і Е. Фромм. «Надлюдина» - це далекий потенційний 

і не гарантований етап розвитку дійсної сучасної людини. «Нова людина» – 

особливий стан, до якого далеко не всі згодяться просуватися, особливо важко 

буде тим, хто не захоче плишити лоно конформізу і псевдо-комфортного життя. 
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У кожної людини свій унікальний шлях до самореалізації, джерело 

унікальності – індивідуальність та її глибина. 

Розвинена у всіх напрямках та гармонізована особистість, відрізняється від 

інших не лише розмаїттям здібностей, але й розмаїттям потреб, вдовольняючи 

які, ця особистість самореалізуюється творячи нове, та вдосконалюючи вже 

існуюче. 

Важливою в контексті здійснюваного нами співставлення 

антропологічних концепції Е. Фромма та Ф. Ніцше, є поставлена у відповідних 

працях Е. Фромма проблема само відчуження особистості.  

Така  відстороненість людини від самої себе,  на думку Е. Фромма, є 

суттєвою характеристикою людини на сучасному етапі: «Людина не відчуває 

себе центром свого світу, рушієм своїх власних дій, навпаки, вона перебуває у 

владі своїх вчинків та їх наслідків, підкоряється або навіть поклоняється їм. 

Відчужена людина втратила зв’язок із самим собою, як і з усіма іншими 

людьми. Вона сприймає себе, так само як і інших, подібно до того, як 

сприймають речі – за допомогою почуттів і здорового глузду, але в той же час 

без продуктивного зв’язку з самою собою та зовнішнім світом» [192, c. 76]. 

Цікавим, на нашу думку, є аналіз поняття самореалізації в теорії Е. 

Фромма здійснений С. Маді дослідницькі праці «Теорії особистості: 

Порівняльний аналіз» [100]. Так він зазначає: «Фромм не говорить про базове 

протистояння людини і суспільства, що відповідає моделі самореалізації. Він 

підкреслює те, що сутність людини досягне вираження за допомогою способів, 

які ефективні і можливі в тій даній соціальній та культурній обстановці, в якій 

вона існує. Про Фромма можна сказати, що він вважає, що вина за те, що 

людська природа набуває  спотвореного вигляду (що виражається у втечі від 

свободи, що веде до конформності і реактивності), лежить на суспільстві. В 

авторитарних, директивних, монолітних, каральних товариствах підвищується 

ймовірність того, що їх члени будуть відчувати брак людяності» [100, c.131]. 

На думку Cальваторе Маді Е. Фромм, будучи палким адептом концепту 

самореалізації на перший план ставить повний і максимальний прояв 
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індивідуальності, не зосереджуючись на тому, яким чином особистості 

підлаштовуватися до вимог соціуму. «Єдиний аспект, в якому можна 

розглядати Е. Фромма в якості соціального психолога, полягає в тому, що він 

постійно критикував суспільства минулого і сьогодення і ставив на меті 

прояснити, яким чином патологічні суспільства спотворюють людську сутність. 

У цьому він близький до інших прихильників моделі самореалізації, хоча, 

можливо, є більш послідовним, ніж вони» [Там само, c.131]. 

В філософсько-антропологічних студіях виокремлюються, два способи 

розуміння що таке самореалізація:  

 актуалізуючий, який тлумачить самореалізацію, як актуалізацію 

вроджених здібностей того чи іншого індивіда (К. Роджерс, А. 

Маслоу тощо).;  

 вдосконалюючий, що концептуалізує самореалізацію як 

вдосконалення життя за допомогою прагнення до ідеалів– модель 

самореалізації (Е. Фромма А. Адлер, Л. Уайт, Г. Олпорт). 

Не розглядаючи унікальні потенційні можливості індивідуальності, як це 

робили б прихильники актуалізуючого підходу, прихильники моделі 

вдосконалення підкреслюють можливості особи, людини. Це можна побачити в 

тих акцентах, які Е. Фромм робить на людській природі, а А. Адлер і Л. Уайт – 

на майстерності та компенсації первісної неповноцінності. 

І ті, і інші, на думку С. Маді, «є прихильниками моделі самореалізації як 

глибоко психологічного по природі процесу, який орієнтований не стільки на 

просте виживання за допомогою використання можливостей, скільки на 

покращення життя, за межами виживання, що може проявитися у досконалості 

або в прояві здібностей» [Там само, с. 179]. 

Також важливим в даному контексті є проблема відчуженого 

споживання, яка певним чином також впливає на процес самореалізації 

людини, часто гальмуючи його.  У роботі «Мати чи бути» вчений наводить 

схему, за якою діє середньостатистичний споживач в сучасному суспільстві, 

назвавши її «порочним колом споживчого придбання». Вона виглядає таким 
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чином: Придбання – Тимчасове володіння та користування – викидання (або, 

якщо можливо, вигідний обмін на кращу модель) (курсив авт..) [181, c. 51].  

Е. Фромм не пропонує повністю виключити споживання з життя, він 

лише вказує на його відчужений та хворобливий характер: «У нас споживання 

представляє собою головним чином задоволення, яке штучно підігрівається за 

допомогою гри уяви, фантастичні уявлення, відчужені від нашої конкретної 

справжньої сутності» [192, с.82]. 

І тут же пропонує альтернативний варіант здорового споживання: «Акт 

споживання повинен бути конкретним людським актом, в якому беруть участь 

наші почуття, фізичні потреби, наш естетичний смак, – іншими словами, в який 

залучені ми самі як конкретні людські істоти зі своїми відчуттями, почуттями, 

оцінками; акт споживання повинен бути значущим творчим людським 

переживанням» [192, с. 82]. 

Розвиток індивідуальності, реалізацію особистості Е. Фромм вважав 

найвищою метою: він наполягав на тому, що суспільство зобов’язано 

задовольнити людину свободою для реалізації її сутнісних сил. Поряд з цим 

положенням, філософ розмірковував над тим, що особистість сучасної людини 

не реалізована. Вона «має», але не володіє буттям. Існувати за принципом 

«мати», означає тотальне уречевлення та інструменталізація як природи та 

суспільства, так і самого себе. Принцип «бути» передбачає любов до життя, 

небайдужість до світу. Буття і володіння – суть потенційні можливості 

людської природи, однак в результаті зовнішніх умов принцип «мати» частіше 

перемагає. Не зважаючи на це, Е. Фромм, в своєму вченні намагається 

спростувати думку про те, що принцип «мати» є єдиною основою людської 

природи, формулюючи концепт життя людини як мистецтво. 

«Життя як мистецтво» - це поняття, на думку Е. Фромма, важливість 

якого не усвідомлюється сучасними людьми. Орієнтири сьогодення – це 

економічна на фінансова незалежність, популярність, влада. Людина живе в 

системі нав’язаних інтересів, забувши про власні та про необхідність просто 

бути живою. Жити – означає реалізовуватися. 
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В роботі «Людина для себе», реалізацію людиною наявних у ній 

можливостей, використання власних сил Е. Фромм вважає плідністю. Плідними 

є любов і мислення.  

Формою плідності кожної особистості є творчість. Тому, Е. Фромм, поряд 

вирішенням проблем сенсу життя, розглядав і проблему творчості, якій він 

надавав особливого значення. Він наголошує, що творча активність означає 

стан внутрішньої активності без необхідності зв’язку із створенням художніх 

творів, наукових концепцій або інших речей, корисних та необхідних 

суспільству. Творчість є характерологічною орієнтацією, на яку здатні усі 

люди. «Творчі люди ніби оживляють все те, до чого торкаються – інших людей, 

речі, власну духовність»[181, с. 151]. Вчення Е. Фромма поставило питання 

впливу творчої активності на процес самореалізації особистості. Так, завдяки 

власній експресії в творчому процесі людина формується, досягає вищого 

ступеня задоволення потреб розвитку і має можливість творити добро, тобто 

дає можливість реалізуватися своєму природному єству, яке, згідно 

гуманістичної теорії, є безумовно позитивно спрямованим. 

Вивчаючи проблему сенсу життя у філософії Е. Фромма, можна дійти 

висновку, що вчений надавав творчості вирішального значення в процесі 

самореалізації особистості, так в роботі «Психоаналіз и етика», він наголошує: 

«не існує інакшого сенсу для життя, окрім сенсу, що надається людиною 

власному існуванню через вияв власних сил в творчості та плідній діяльності» 

[184, c.245]. 

Основою творчості в розумінні Е. Фромма є прийняття певних принципів, 

форм активності, які стимулюють здатність до спостереження, особистісного 

зростання, розкривають почуття. Реалізація ідеї, яка при цьому виникає, є 

справою другорядною, що залежить тільки від практичних умінь та життєвого 

досвіду. 

На думку Е. Фромма, особистість потребує подолання своєї пасивної 

тваринної природи, щоб стати активним і творчим джерелом свого життя. Тут, 

на нашу думку, мова йде про творчість. Творчість (ідеї, мистецтво, матеріальні 



163 

 

цінності чи виховання дітей) дозволяє особистості досягнути почуття свободи і 

власної значимості [30]. Неможливість задоволення цієї життєво важливої 

потреби є причиною деструктивності. 

Таким чином, сенсом концепції «продуктивної орієнтації» Е. Фромма, є 

сприяння найбільш повного духовного розкриття особистості, виявлення всього 

того, що пригнічує її внутрішню активність, як способу ставлення людини до 

світу в усіх сферах діяльності. Виходом з такої ситуації є «здорове суспільство» 

Е. Фромма, яке є не тільки моделлю ідеального суспільного устрою, а й 

своєрідною соціальною програмою, в якій врахований весь комплекс 

необхідних соціальних, економічних, культурних, ідеологічних перетворень, 

метою яких є гуманізація суспільства, відтворення такої його структури, яка 

сприяє самореалізації індивіда. 

Таку концепцію творчості ми спостерігаємо і у Е. Фромма де творчість 

тісно переплітається з мужністю відмовитись від старого та вдивитись в речі 

по-новому. В особистості закладений набагато більший потенціал, вона 

повинна вивільнити його шляхом творення себе, нової себе та відкидання 

старої моралі та цінностей, і саме образ «надлюдини» у Ф. Ніцше та образ 

«нової людини» Е. Фромма володіють творчою волею. За Е. Фроммом 

творчість полягає в особливому сприйнятті та пізнанні світу бути «творчою 

особистістю – значить розглядати своє життя як безперервний процес 

народження і не вважати закінченим ні один з етапів. Більшість людей помирає, 

повністю так і не народившись. Під творчістю як раз і слід розуміти здатність 

людини народитися перш ніж настане смерть» [194, с.134]. Самореалізація 

особистості, на думку Е. Фромма може здійснюватись саме тоді, коли будуть 

сприятливі умови для її продуктивної діяльності та творчості. 

Як і Е Фромм, Ф. Ніцше розглядає проблему творчості як індивідуальну 

особливість людини. Ф. Ніцше, котрий аналізує підґрунтя мистецтва, знову 

використовує образи Аполлона та Діоніса, для пояснення процесу творчості. 

Він зазначає, що сутнісною характеристикою, як Аполлона, так і Діоніса є 

здатність надихати людей, народжуючи образи різного порядку. Саме тому він і 
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позначив два протилежних підґрунтя буття і художньої творчості, як 

«аполонівське» та «діонісійське». На думку Ф. Ніцше, саме здатність творити 

вирізняє людину в цьому світі в ній сплітаються два начала – аполлонівське та 

діонісійське. Творчість виступає як пробудження «діонісійського духу», 

відмова від старих цінностей, жага створення нового, пошуку нових смислів. 

Подібну концепцію творчості ми спостерігаємо і у Е. Фромма, де творчість 

тісно переплітається з мужністю відмовитись від старого та вдивитись в речі по 

новому. Інтелект та фантазія як не від’ємні складові творчості, на думку 

Ф. Ніцше та Е. Фромма, є головними властивостями людини, які можуть 

допомогти їй самореалізуватися як особистості. 

Однією з головних якостей творчої особистості за Е. Фроммом є здатність 

правильно ставитись до конфлікту, маючи на увазі подолання всього того, що 

лякає, або з чим не можеш погодитись. Він наполягає на зустрічі з конфліктом 

віч-на-віч та вмінні його прийняти як даність. Е. Фромм вважає що конфлікти – 

це джерело прагнення людини до самовдосконалення, розвитку її сил і основа 

становлення її характеру. У особистості постійно існує вибір, крім одного – 

конформізму. Особистість не повинна піддаватись власному безсиллю. 

Намагатися змінити – це і є творчість, інакше особистість не зможе 

самореалізуватися. Порівнюючи розуміння творчості як самореалізації 

особистості у Еріха Фромма та Фрідріха Ніцше, варто звернути увагу на певну 

схожість в поглядах філософів на роль цього явища у становленні їх концептів 

«надлюдина» та «нова людина».  

При живому сприйнятті, на думку Е. Фромма, немає місця абстрагуванню. 

Поняття творчості тут не розуміється лише, як створення твору мистецтва. 

Філософ надає йому набагато ширшого значення. Бути творчою людиною 

означає могти бачити все немов вперше, «очима дитини», захоплюватись, 

пізнавати речі конкретно, з притаманними лише їй особливостями. За 

Е Фроммом, «нова людина» здатна до творчості та володіє такими якостями як: 

здатність до здивування, яка притаманна маленьким дітям, здатність 

припустити неймовірне, зосереджуватись, здатність до самопізнання, бажання 
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вступати «в конфлікт з оточуючим». «Нова людина» наче  «народжується 

заново», вона повинна мати мужність по-новому побачити цей світ, 

відмовлятись від старих установок і тільки тоді вона зможе розкрити в собі 

творчість, як ознаку сформованої особистості. Е. Фромм має на увазі під словом 

«творчість» певну життєву установку, досягнення якої реальне для кожної 

людини, і тому кожна людина повинна до неї прагнути. Саме в процесі 

творчості людина може функціонувати ефективно в сучасному суспільстві. А 

тому творче начало в особистості необхідно зробити універсальним виховним 

принципом (курсив автора).  

Спільним в поглядах Ф. Ніцше та Е. Фромма є впевненість в тому, що 

суспільство дає людині лише ілюзію життя, воно рівняє всіх в одну сіру масу, 

орієнтується на деструкцію та не дає можливості стати повноцінною 

особистістю. Виходом з цього стану, на думку філософів,  є прагнення людини 

до стану «надлюдини» або «нової людини». Узагальнюючи вище сказане, 

можна зазначити, що на думку Ф. Ніцше та Е. Фромма, творчість може 

допомогти людині не загубитись в суспільстві, у масі, яка саме і не дає виходу 

творчості. Протиставлення соціальному – індивідуального, критика «стадної» 

людини, творчість – як можливість та процес творення людиною себе нової, 

особистості – спільні проблеми, до яких звернулись Фрідріх Ніцше та Еріх 

Фромм в процесі творення власних концепцій «надлюдини» та ««нової 

людини»», які, звичайно, різняться в обох філософів. Проте існують спільні 

точки дотику, якщо концентрувати увагу на проблемі творчості. Як у Ф. Ніцше 

так і у Е Фромма поняття творчості тісно пов’язується з поняттям пізнання, з 

поняттям «творення себе» в результаті цього пізнання. Для обох філософів 

творчість – не результат, а процес, шлях, яким людина іде в процесі творення 

самої себе та майбутнього порядку в світі. 

Отже, «здатність любові залежить від здатності звільнитися від 

нарцисизму, від прихильності до матері і клану; вона залежить від нашої 

здатності рости, розвивати творчу орієнтацію в наших відносинах до світу і до 

самих себе»[176, с.57]. Цей процес звільнення, народження, пробудження на 
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думку Е. Фромма, вимагає однієї якості, що є необхідною умовою: віри. 

Практика мистецтва любові вимагає практики віри. Ф. Ніцше намагається 

показати псевдоальтруїзм людини в суспільстві і те, що в кожному її вчинку є 

егоїстичний мотив. Це не є пороком людини, а навіть, навпаки, веде її вперед, 

змушує боротись за себе. Тоді як Еріх Фромм вважає егоїзм фрустрацією 

істинної особистості, яка робить її нещасним жадібним заручником суспільства. 

Адже егоїзм тут саме в недостачі любові людини до себе, в постійній тривозі за 

те, що вона гірша від інших. І тільки любов може врятувати особистість і дати 

їй свободу.  

 «Любов за принципом володіння передбачає позбавлення свободи й 

утримання під контролем того, хто є об’єктом такої «любові». Вона не дарує 

життя, а натомість душить, знесилює, убиває його.»[193, с. 59]. А при любові в 

модусі «бути» особистість не намагається отримувати, а навпаки – віддавати. 

Людина має можливість жити або в модусі володіння, або в модусі буття. 

Свобода та любов є можливими лише за тих умов, коли особистість обрала 

існування в модусі буття. 

Отже, за Е. Фроммом, основними екзистенційними потребами особистості 

ми можемо назвати потребу в оточенні, в якому особистість відчуває себе в 

безпеці, бажання піклуватись про ближнього, свободу. Також важливою 

екзистенційною потребою є «подолання себе», тобто творча самореалізація 

особистості, а саме: наукова чи творча діяльність, виховання молодшого 

покоління і т.д. – все це дає особистості відчуття власної цінності, значимості. 

Особистість прагне стати частинного світу, який має сталі цінності та 

піддається раціональному поясненню. Лише за таких умов вона перестає 

боятись, відчуває свою свободу і може самореалізуватися.  

Поняття любові у Е. Фромма пов’язується саме з рівнем розвитку 

особистості, її зрілістю, і не є просто тим сентиментальним почуттям, яким ми 

звикли сприймати. Е. Фромм показує своє критичне відношення до того, якого 

значення в сучасному світі набуло поняття любові. Адже воно почало залежати 

від соціального статусу особистості, набуло характеру споживацьких відносин. 
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Тобто особистість перестала орієнтуватись на гармонійне єднання з іншими 

людьми і, навіть, в цьому шукає вигоди. Ф. Ніцше  називає це реальним станом 

справ і стверджує, що егоїзм, орієнтація на себе є природним станом для 

людини, натомість Е. Фромм негативно налаштований стосовно такого 

тлумачення особистісних потреб.  

Пригнічений стан людини викликаний постійною саморефлексією і 

усвідомленням неможливості повернутися в первинний стан, до початку 

виникнення усіх складнощів. Єдиним прихистком в даній ситуації на думку 

Е. Фромма може бути релігія. Релігія – надійний помічник в осягненні 

екзистенцій них проблем.  

«Релігія – це формалізована і відпрацьована відповідь на питання людської 

екзистенції.» [177, с. 15]. Людина неодмінно потребує системи орієнтирів.  

Е. Фромм визначає релігію наступним чином: «Я розумію релігію, як 

поширену в групі, будь-яку систему мислення і діяльності, що надає індивідові 

можливість існувати осмислено, а також надає об’єкт для служіння» [Там само, 

с.23]. Ядром релігії може, по суті, бути будь-яка ідеологічна система, від 

примітивних натуралістичних, до досконалих і деструктивних. Релігія має всі 

ознаки універсального світогляду. Будь-яка людина, що прагне вирішити 

екзистенційні питання – релігійна людина. Типологізуючи релігії, Е. Фромм 

наголошує на важливості виокремлення «авторитарних» та «гуманістичних» 

релігій.  

«Спільною рисою нацизму, фашизму і сталінізму є те, що вони 

запропонували ізольованому індивіду новий притулок і безпеку. Ці системи 

створили умови для вищого ступеня відчуження. Людину змушують відчути 

себе безсилою і незначною, її привчають подумки переносити всі свої сили на 

вождя, державу, «вітчизну», яким вона повинна підкорятися і яких вона 

повинна обожнювати» – так пише Е. Фромм про слабкість та безпорадність 

людини перед будь-якими авторитарними системами норм та догм в роботі 

«Здорове суспільство» [192]. 
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Ф. Ніцше вважає, що початкові християнські цінності – аристократичні 

цінності, проте вони були зведені до рівня натовпу, зробили людину людиною 

натовпу. У світі ж, в якому «Бог мертвий» і не існує більш моральною тиранії, 

людина виявляється стає вільною. Тут і розпочинається панування над всім 

земним. Ф. Ніцше тому і критикував християнство, що воно заперечує свободу 

та відповідальність людини, перетворює несвободу в ідеал, а смирення – в 

чесноту. Е. Фромм в свою чергу також обстоює ідею свободи а процесі 

становлення та самореалізації особистості. «І в гуманістичному релігійному 

мисленні, і в психоаналізі людська здатність до пошуку істини вважається 

нерозривно пов’язаної з досягненням свободи та незалежності» [177, с. 133]. 

Особистість повинна мати свободу на шляху до самотворення та 

самореалізації. А такі релігії, на думку Ф. Ніцше та Е. Фромма, як більшість 

авторитарних систем норм та догм (те саме християнство, наприклад), не 

давали можливість людині звернутись своїх начал, не давали змоги розкрити 

свій потенціал, а лише ховали її в ілюзорному світі давно нежиттєздатних норм 

та правил.  

Ми долучаємось до думки вітчизняної дослідниці Н. Юхименко 

висловленої нею в праці «Гуманістичні параметри самореалізації особистості: 

потреби, інтереси, цінності», що «…Для постановки проблеми самореалізації 

важливим є трактування самої здатності людини до визначення абсолютних 

цінностей. Основою щастя людини Ф. Ніцше є воля, творчість, єдина ціль 

людства, здатність оцінювати. Філософський екзистенціалізм так звані «вічні» 

проблеми, що перебувають у резонансі з фундаментальними проблемами 

людського буття і зумовлені поглибленням протиріч «людина – природа», 

«суспільство – людина», «людина – людина» до яких належить і проблема 

самореалізації особистості, пов’язує із проблемами віри, гріха, відчаю, вибору, 

кризи.... Ці екзистенціальні проблеми буття людини у сучасному світі 

пов’язуються із проблемою відчуження, що коротко може бути сформульована 

так: не бути людиною і не бути самим собою. …Е. Фромм, як наприклад  і 

К. Юнг, А. Маслоу, розглядали данну проблему через призму «психологію у 
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тісному зв’язку з філософськими та моральними проблемами людини. Саме 

ним належить думка про те, що пошук і реалізація людиною смислу свого 

життя – це вроджена мотиваційна тенденція, що притаманна усім людям і 

виступає основним рушієм поведінки й розвитку особистості» [216, с. 10]. 

Кінцевим результатом нашлого дисертаційного дослідження 

самореалізації особистості є її само актуалізація особистості. Так Є. Карпенко 

наголошує, що «самоактуалізація особистості – вроджена мотиваційна 

тенденція до автентичного існування в ціннісному універсумі культури згідно з 

інтенціями особи як інтегрального суб’єкта життєтворчості. Самоактуалізація 

ініціюється ексвізитними ситуаціями, які виводять особистість за обрії 

адаптивного самообмеження з метою максимально повної реалізації її 

потенціалу» [68, с. 19]. Ми повністю погоджуємося з висловленими 

дослідницькими позиціями. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

В даному розділі дисертаційного дослідження проведено співставлення 

антропологічних концепцій  Ф. Ніцше та Е. Фромма задля виявлення шляхів 

продуктивного взаємодоповнення їх підходів до розв’язання проблем 

самореалізації особистості.  

В межах розділу автор наголошує на тому, 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 
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нескінченного вольового становлення (концепція надлюдини), який має 

ірраціональну спрямованість. Суспільство створюється особистостями, які 

підкоряють собі соціальну массу (сильні морально вольові особистості) , таким 

чином, соціум – це результат діяльності обраної особистості, наділеної волею 

до влади і здатної до переоцінки цінностей. На приклад у  Ф. Ніцше особистість 

виступає як абсолютною цінністю, первинною та унікальною, а суспільство є 

вторинним. Особистість не може бути зведена до суспільної  детермінованості, 

навпаки, суспільство як сучасне так і минуле розвивається через діяльність 

конкретних особистостей.  

З іншого боку, в гуманістичному психоаналізі Е. Фромма видатна ідея 

котрая стосуеться самореалізації особистості набуває не індивідуалістично-

волюнтаристського, а навпаки 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.  

Наприклад аналізуючи XX ст. була характерна змістовна чітка 

диференціація концептуальних підходів до розуміння особистості і проблеми її 
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самореалізації в суспільстві як такої. Перетинаючись один з одним в критиці і 

взаємному впливі, вони в сукупності сформували сучасну теоретичну систему 

поглядів на особистість як в цілом, шляхи і способи особистісної 

самореалізації. Формування поняття особистості і моделі її самореалізації 

особистості у всіх теоретичних концепціях XX ст. зазнало на собі майже 

суттєвий 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 та смислова акцентуація стосовно сучасного філософського дискурсу 

відображають еволюційну динаміку ідеї самореалізації особистості, яка 

пов'язана насамперед із змінами самого концептуального апарату, що 

виразилися в тому, що фундаментальне місце в сучасному філософському 

дискурсі зайняли синтетичні поняття в яких ключові моменти можна 

розглядати через 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. 

Не прості сучасні сьогоденні напрямки стосовно концептуалізації ідеї 

самореалізації особистості можуть не тільки поставили під сумнів можливість 

розуміння особистісної тематики і проблематики самореалізації в межах суто 

соціальної та можливо соціокультурної теорії або психологічних концепцій 

оосбистості, але, будучи принципово орієнтованими на синтетичний аналіз, 

уникають екстремальної крайнощі диспозиції індивідуальне-соціальне, як 



172 

 

методологічного конструкту, пояснювальні можливості якого є на сьогоднішній 

день вичерпаними.  
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ВИСНОВКИ 

 

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

до теоретичного осмислення ідеї самореалізації особистості, обидва ці 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 і Е. Фромм спробували її визначити екзистенціонально-гуманістично, 

тобто через визнання за людиною свободи в розбудові власного життя і 

здатності до цього. Ф. Ніцше став предтечею 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-

гуманістично аналізу 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. 
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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 а саме (волю до влади). Воля до влади і 

передвизначає способи самореалізації індивіда. Соціокультурно орієнтовну 

версію  концептуалізації ідеї самореалізації особистості Е. Фромма ця глибока 

проблематика цікавить в тій мірі, в якій вона допомагає як найглибше 

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 
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праці). Кінцева мета самореалізації особистості сформувати її екзистанційні 

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 

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 
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постає як безперервна боротьба проти завершеності і застиглості. Особистість 

завжди є «над-людина», «більше ніж людина». 

Вцілому 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 

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 
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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 екзистенційной 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 
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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 

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 і 

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 вибора і самоідентифікацією. В цьому 

визначені враховується як зовнішній соціальний аспект, так і внутрішній 

психологічно-індивідуальний аспект. 
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