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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження визначається потребою виявлення – при 

проблематизації персональної ідентичності у філософсько-гуманітарному вимірі 

сучасності – смислотворного ресурсу того підходу до обґрунтування особистісності 

як буттєвого першопринципу, що став основоположним для персоналістичної 

філософії США, забезпечивши розкриття, на межі ХІХ – ХХ ст., її «теїстичного 

передбачення» (Б. П. Боун).  

Вичерпавши власним співвідношенням потенціал особистісного самопізнання 

при запровадженні «заборони на метафізику» (Б. Мак-Хал), деконструктивістський 

та етико-комунікативний шляхи визначення анти-форми «онтологічного аргументу» 

Божественного буття окреслили інтердискурсивне середовище формування 

суб'єктивності, де раціоналістичний інструментарій розкриття персональної 

ідентичності був зведений до альтернативи нововідкритих способів відсторонення 

людини від абсолютного критерію істинності як відсутнього. Тож постметафізика 

виступила каталізатором «кризи ідентифікації» (Дж. Уард) у глобалізованому 

соціокультурному просторі сьогодення, в якому раціонально налаштована особа 

опиняється перед загрозою втратити своє «Я», коли виявляється нездатною 

зорієнтуватися щодо «інших» в умовах співіснування несумісних світоглядів і 

систем цінностей, осмисленого нею як свідчення втрати єдиного ціннісного центру 

буття і вичерпаності раціоналістичного ресурсу смислотворення.  

Визнанням відповідальності постнекласичної філософії за світоглядні 

трансформації сучасності, що посилюють її кризові умонастрої, інспірується 

самооновлення філософської думки, яке націлюється на подолання обмеженості 

вимірів особистісної саморефлексії, встановлених при відстороненні раціональності 

від духовності. Відрефлектована у секулярному просторі знання при 

постметафізичному встановленні меж філософствування, недостатність арсеналу 

раціонального мислення для персонального самовизначення спонукає до 

ствердження, на сучасному етапі історико-філософського процесу, мета-

онтологічного – неосяжного для традиційної онтології – характеру проблеми 
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людської особистості, що набув обґрунтованості у середині 1950-х рр., при 

зіставленні В. М. Лоським філософських і богословських підходів до її вирішення, 

коли його основною умовою було визнане звернення до біблійного свідчення про 

створення людини «за образом і подобою Божою». Так наприкінці ХХ – початку 

ХХІ ст. перед новітньою філософією і посттрадиціоналістською свідомістю в цілому 

відкривається перспектива визначення особистісного модусу існування у світлі 

всюдисущності Бога, засвідченої безумовно-особистісною істинністю Слова Божого 

(«Я є шлях, і істина, і життя» (Ін. 14:6)). Знаменуючи оформлення тієї «нової 

конфігурації» (Д. О. Узланер) філософської рефлексії, яка визначилась як 

«постсекулярна філософія» (Ф. Блонд, Д. Капуто, Д. Мілбенк), ініціатива виходу із 

«іманентного фрейму» (Ч. Тейлор) секулярного світосприйняття знаходить 

підтримку у сфері богослов'я. У ній основний підсумок секуляризації світогляду – 

відмежованість людського розуму від власних духовних витоків – осмислюється в її 

передумовах, заданих схоластичним обґрунтуванням доктрини католицизму та 

очевидних для православних богословів ще з початку викладання богословських 

курсів у Києво-Могилянській Академії (1690-ті рр.). Відтак, консолідуючи зусилля, 

націлені на те, щоб поновити розуміння цілісності духу людини на теренах 

філософствування, «філософія спрямовується в теологію, а теологія – у філософію» 

(Д. О. Узланер).  

Оформлення «постсекулярного» ракурсу сприйняття особистісності потребує 

й осмислення тих форм взаємодії філософського і богословського дискурсів, що 

виявилися основоположними для персоналізму і, зокрема, для його «найбільш 

метафізично орієнтованої» (Ж. де Трув'є) – американської – версії, засновники якої – 

Б. П. Боун, Д. Х. Хоуісон і Д. Ройс – розробили онтологічні системи, покликані 

обґрунтувати особистісний принцип буття при поверненні філософії на підґрунтя 

теїзму. Завдяки спрямованості на пошук шляхів возз'єднання раціональності і 

духовності, ініційований в Україні кардіоцентричною традицією філософствування, 

українська історико-філософська наука сформувала методологічний потенціал, що 

дозволяє розкрити засади і конструкти персональної метафізики США і тим самим 

створити «активний фон» для розбудови простору особистісного самовизначення, 
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окресленого персоналістично орієнтованою вітчизняною філософією. Тому 

історико-філософський аналіз американського персоналізму стає актуальним для 

сучасної української думки. 

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана 

на кафедрі філософії Дніпропетровського національного університету імені Олеся 

Гончара в межах проведення досліджень за науковою темою «Формування 

філософських, соціокультурних і політичних механізмів єдності українського 

народу в контексті різноманітності цивілізаційних процесів сучасного 

глобалізованого світу» (номер держреєстрації 0113U004397). 

Мета дослідження полягає в розкритті релігійно-антропогенних засад та 

конструктів метафізики особистості американського персоналізму у горизонті 

європейської метафізики. 

Досягнення поставленої мети передбачає постановку і реалізацію ряду 

наукових завдань: 

1. Надати абрис топології мета-онтологічного виміру персоналістичного 

світогляду шляхом артикуляції біблійної проблематики, святоотецької тріадології,  

традиції англійського перекладу Священного Писання. 

2. Дослідити особливості антропно-раціоналістичних інтенцій визначення 

особистості як трансцендентально-суб’єктивістського поля формування 

американського персоналізму. 

3. Розглянути концепцію «Я», сформовану у творчості У. Уітмена, як 

літературно-філософську прелюдію визначення екзистенціально-аксіологічних 

орієнтирів американського персоналізму. 

4. Проаналізувати специфіку пізнавальних підходів Б.П. Боуна, 

Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса у контексті боротьби з імперсоналістичним характером 

попередньої філософії. 

5. Прояснити буттєві горизонти особистості у поглядах Б.П. Боуна, 

Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса. 

6. З’ясувати особливості релігійно-етичних пошуків Б.П. Боуна, 

Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса як практичний вимір метафізики особистості. 
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Об’єкт дослідження – релігійно-антропогенні засади та змістовні аспекти 

творчості фундаторів американського персоналізму – Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, 

Дж. Ройса – у горизонті західноєвропейської метафізики. 

Предмет дослідження – протиріччя між імперсональним та персоналістичним 

типами філософування, у межах якого відбувалось становлення гносеологічних, 

онтологічних, релігійно-етичних аспектів метафізики особистості засновників 

американського персоналізму Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса. 

Методи дослідження. Методологія, використана у дисертації, походить від 

принципів історичності, діалогічності, компаративності, комплементарності і 

базується на фактологічному, концептуальному і критичному матеріалі, що 

міститься у працях сучасних вітчизняних і зарубіжних філософів. Предметно-

концептуальний аналіз релігійно-антропогенних засад американського персоналізму 

і тематизація на цій підставі гносеологічних, онтологічних, релігійно-етичних 

аспектів метафізики особистості у творчості Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса 

здійснювалися з використанням методологічних можливостей дискурсивних 

підходів, феноменології, структуралізму, топології, діалектики, герменевтики та 

методичних напрацювань джерелознавства, історіографії, перекладознавства.  

Наукова новизна дисертації. 

Вперше: 

– на підставі здійсненого комплексного історико-філософського аналізу 

спадщини Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса запропоновано концептуальне 

критичне бачення генезису та кола ідей американського персоналізму у змістовних 

аспектах: а) релігійних засад (топологія мета-онтологічного виміру 

персоналістичного світогляду); b) антропогенності – трансцендентально-

суб’єктивістських та екзистенціально-аксіологічних засад; с) гносеологічних, 

онтологічних, релігійно-етичних аспектів метафізики особистості, стрижнем якої є 

бінарна опозиція «персоналізм/імперсоналізм»; 

– шляхом розгляду історико-філософських витоків американського 

персоналізму: по-перше, біблійної проблематики, по-друге, спадщини Великих 

Каппадокійців (логіка тринітарного мислення), по-третє, англомовної традиції 
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перекладу Священного Писання (Женевська Біблія і Єпископська Біблія), – 

прояснено, що особистісне розуміння Бога у Його трансцендентності й 

абсолютності та особистісне розуміння людини у сукупності її ессенціальних 

(єдність духу, душі, тіла), феноменальних (розум, воля, серце) та екзистенціальних 

(віра, надія, любов) аспектів встановлює мета-онтологічний рівень 

персоналістичного світогляду; 

– показано амбівалентність впливу новоєвропейської філософії на початок 

американського персоналізму: напрацювання раціоналізму (Р. Декарт, Б. Спіноза), 

німецького ідеалізму (І. Кант, Г.В.Ф. Гегель), позитивізму (О. Конт) та ін., які 

стверджують розуміння людини як автономної істоти у могутності її розуму та волі, 

гіпостазування гносеологічних, праксеологічних здібностей, встановлюють, з одного 

боку, трансцендентально-суб’єктивістську основу та академічний характер існування 

Бостонської, Каліфорнійської, Гарвардської шкіл, а з іншого – у своїх імперсональних 

інтенціях – поле доктринальної боротьби метафізики особистості Б.П. Боуна, 

Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса; 

– з’ясовано, що стрімке зростання імперсональних тенденцій в американській 

культурі кінця XVIII–початку XIX ст. викликало зворотний еклектичний, 

вільнодумний, егоцентричний рух екзистенціально-аксіологічної спрямованості, 

уособлений творчістю У. Уітмена; аналіз шести форм існування «Я» (творча, 

абсолютистська, мандрівна, автохтонна, релігійна) дозволяє розглядати його 

спадщину як літературно-філософську прелюдію та водночас як інтелектуальний 

контрапункт творчості Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса, що надає 

американському персоналізму як явищу культури певної метафізичної 

поліфонічності; 

– досліджено гносеологічні горизонти метафізики особистості у працях 

Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса в їх спільних (характер персонального світу, 

особистісного досвіду, раціонального) та відмінних (спрямованість критики, 

природа «Я», своєрідність персоналістичності тощо) рисах;  

– показано особливості розгляду онтологічних питань Б.П. Боуном, 

Дж.Х. Хоуісоном, Дж. Ройсом у їх спільних (теологічна основа, персоналістичність 
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буття) та відмінних (співвідношення людини та Бога, характер існування тощо) 

рисах; 

– надано абрис релігійно-етичних пошуків Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, 

Дж. Ройса в їх спільних (богошукання) та відмінних (актовий характер морального 

вдосконалення, релігійно-етичний шлях людини тощо) рисах; 

уточнено: 

– розуміння американського персоналізму у вузькому (філософський напрям) 

та широкому (культурний рух) смислах на основі виявлення контрапунктності 

співвіднесення версій персональної метафізики, розроблених Б.П. Боуном, 

Дж.Х. Хоуісоном, Дж. Ройсом, із літературно-філософською концепцією 

особистості, створеною У. Уітменом; 

набуло подальшого розвитку: 

– уявлення про бінарну опозицію «персоналізм/імперсоналізм» як 

фундаментальну структуру культурно-онтологічного простору реконструкції ідей 

Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса. 

Практичне значення результатів дослідження. Отримані результати є 

певною історико-філософською інкорпорацією проблематики американського 

персоналізму в інтелектуальний простір української культури. Матеріали дисертації 

можуть слугувати передумовою для подальших досліджень, пов’язаних із 

філософськими проблемами людини, суспільства, культури, розвитком 

гносеологічних, онтологічних, релігійно-етичних, екзистенціально-аксіологічних 

аспектів персоналістичного світогляду. Результати дослідження можуть бути 

використані в освітньому процесі при викладанні курсів «Філософська 

антропологія», «Сучасна західна філософія», «Філософія культури», «Біблійна  

історія», а також при укладанні відповідних розділів підручників і посібників 

філософських і релігієзнавчих дисциплін для вищих і середніх навчальних закладів.  

Особистий внесок здобувача. Усі етапи роботи над заявленою проблемою, 

представлені в дисертації, – розробка концептуальних положень, їх реалізація в 

науковому дослідженні, підведення підсумків та теоретичні узагальнення отриманих 

результатів – виконані здобувачем самостійно і відображені у вісімнадцяти 
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одноосібних публікаціях, у тому числі у семи статтях у фахових виданнях, п'ять із 

яких включені у міжнародні наукометричні бази, та трьох статтях в іноземних 

наукових виданнях, включених у міжнародні індекси наукового цитування. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження були оприлюднені в доповідях на наукових конференціях – 

міжнародних: ІІІ International Conference on Eurasian Scientific Development (Відень 

2014 р.); XVI Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, 

техніка в новому тисячолітті» (Харків, 2015); VIII International Scientific and Practical 

Conference «Science and Society» (Лондон, 2016); Міжнародна наукова конференція 

«Дні науки філософського факультету – 2016» (Київ, 2016 р.); всеукраїнських: 

V Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» 

(Дніпропетровськ, 2015); ІV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною 

участю «Науковий діалог «Схід–Захід» (Дніпропетровськ – Кам'янець-

Подільський); V Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми 

соціально-гуманітарних наук» (Дніпропетровськ, 2015 р.); Всеукраїнська наукова 

конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» 

(Дніпропетровськ, 2016 р.); Міжвузівській науковій конференції «Класика та 

сучасність: дискурс діалогу»; на щорічних підсумкових наукових конференціях 

викладачів ДНУ імені Олеся Гончара (2014, 2015 рр.). 

Публікації. Основні положення роботи відображені у 18 одноосібних 

публікаціях, у тому числі – у 7 статтях у фахових виданнях України, створених з 

метою висвітлення основних положень і результатів досліджень у галузі 

філософських наук (з них 5 включені у міжнародні наукометричні бази), а також у 3 

статтях в іноземних наукових виданнях, включених у міжнародні індекси наукового 

цитування. 

Структура дисертації обумовлена метою і завданнями дослідження, і 

складається зі вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Основний текст дисертації – 204 сторінки, список 

використаних джерел у кількості 308 позицій, повний обсяг дисертації – 232 

сторінки. 
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РОЗДІЛ І. 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ І МЕТОДОЛОГІЯ 

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

І. 1. Огляд літератури за темою дослідження 

 Персоналізм як філософська течія має могутню теїстичну основу, причому 

основу, що була закладена християнськими мислителями, які дотримувалися певної 

християнської віровчительної доктрини, традиції, конфесії. У цьому полягає його 

привабливість не лише для філософських умів, але і для богословських.  

Атеїстичний персоналізм якщо і зустрічається, то вкрай рідко і сприймається 

як щось інорідне та неживе. Він виділяється в якості окремого напряму 

персоналістської філософії лише у деяких її класифікаціях, визначаючись як 

сукупність матеріалістичних систем, що стверджують розуміння людської 

особистості  як «найвищої метафізичної цінності, над якою не існує … вищого 

буття» [41] (тут і далі переклад мій — В. П.).  До атеїстичних персоналістів інколи 

відносять В. Г. Бєлінського та О. М. Герцена [38], хоча така характеристика навряд 

чи розкриває зміст їх філософської рефлексії.   

Критерії особистісного, встановлені атеїзмом, заперечують не тільки суть, але 

і саму логіку персоналістичної ідентифікації «Я», що ґрунтується на етичному 

сприйнятті Іншого, яке визначається у безпосередньому зверненні до Бога. 

Можливість такого звернення засвідчується християнським Одкровенням: «Бог є 

дух» (Ін. 4:24),   «Бог є любов». (1 Ін. 4:8). Такими високими й у вищій мірі 

відповідними ознаками Апостол Любові намагається виразити сутність Божества, 

але ні «дух» ні «любов» Божественну сутність не вичерпують. 

Персоналістська перспектива розв'язання проблеми особистості   асоціюється 

з відомою «геометричною притчею», викладеною в «Душекорисних повчаннях і 

посланнях» преподобного авви Дорофея (VI ст.): «Уявіть собі коло, середину його – 

центр і радіуси-промені, що виходять із центру. Ці радіуси, чим далі йдуть від 

центру, тим більше розходяться і віддаляються один від одного; навпаки, чим 

більше підходять до центру, тим більше зближуються між собою. Уявіть тепер, що  
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коло це є світ; сама середина кола – Бог, а прямі лінії (радіуси), які йдуть від центру 

до окружності або від окружності до центру, суть шляхи життя людей. І тут те ж: 

наскільки святі входять всередину кола до центру його, настільки, по мірі 

входження, вони стають ближче до Бога й один до одного…Так розумійте і про 

віддалення. Коли віддаляються від Бога… у тій же мірі віддаляються один від 

одного, і наскільки віддаляються один від одного, настільки віддаляються від 

Бога…Тобто:1) чим більше людина вправляється у милосерді і любить людей, тим 

більше наближається до Бога і 2) чим більше людина серцем відчуває особисте 

Божество, тим більше вона любить людей» [1, с. 98]. (Див. Додаток 1). 

Християнська генеалогія персоналістичного мислення [261] надає підстави 

для включення у його парадигму тих способів особистісного самовизначення, що 

сформувались при наближенні раціональної свідомості до Богоодкровенної істини, 

яка відкриває тварній особі абсолютну особистісність Творця, засвідчуючи 

персональний характер буття.  Як зазначив відомий католицький теолог Х. У. Фон 

Бальтазар, проаналізувавши персоналістський критерій  самопізнання особистості у 

статті «On the Concept of Person», опублікованій у міжнародному щоквартальному 

богословському журналі «Communio: International Catholic Review» (1986, №13), 

«без біблійного підгрунтя він [персоналізм] є немислимим» [161]. Укоріненість 

персоналістичної філософії на теренах теїзму усвідомлюється і при історико-

філософській рецепції її ідей. Саме у спробах визначити роль  персоналізму в історії 

філософської думки стверджується розуміння його як теїстичної течії 

філософствування,  що, відповідно до характеристики,  наданої Т. Д. Уільямсом  та 

Дж. О. Бенгтсоном – авторами статті «Personalism» (2009) у «Stanford Encyclopedia 

of philosophy», виникає наприкінці ХІХ ст. «як реакція на  очевидні елементи 

деперсоналізації у просвітницькому раціоналізмі, пантеїзмі, гегелівському 

абсолютному ідеалізмі,  а також в індивідуалізмі та колективізмі у політиці  й у  

матеріалістичному, психологічному та еволюційному детермінізмі» [302]. 

Горизонти сприйняття особистого існування як первинної реальності, в якій 

сама персона постає  «граничним пояснювальним, епістемологічним, онтологічним 

та аксіологічним принципом» [302], були прокладені американськими, 
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західноєвропейськими та російськими  мислителями кінця ХІХ – першої половини 

ХХ ст., насамперед такими, як Б. П. Боун, Дж. Ройс, Дж. Х. Хоуісон, Е. Ш. 

Брайтмен, Р.Т. Флюеллінг, У. Е. Хокінг, Е. Мунье, Ж. Лакруа, С. М. Булгаков, М. О. 

Бердяєв, Л. І. Шестов, М. О. Лоський та ін.  Персоналістичні традиції 

філософствування формувалися й у Росії, де наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. на 

основі православного вчення відбувалося становлення метафізики особистості. [25]. 

Але як окремий напрям філософської рефлексії персоналізм утворився у двох 

варіантах – американському, що традиційно пов’язується з протестантизмом, хоча і 

не уникнув впливу католицизму (зокрема П. А. Берточчі), та європейському, який 

спирається на католицьку доктрину. В обох версіях персоналістської філософії 

означився індивідуальний, особистісний характер суб’єктивності, що не розкрився  

у концепціях суб’єкта, розроблених класичним раціоналізмом. Так відкрився 

горизонт осмислення суб’єктивного, на якому не тільки сформувався некласичний 

тип філософствування, але й окреслилась перспектива становлення постнекласичної 

філософської думки.  

Однак долі персоналізму у Старому і Новому Світі склались по-різному. У 

США персоналістська філософія, заснована наприкінці ХІХ ст., активно 

розвивається до теперішнього часу, постаючи найбільш послідовною формою 

вираження американського менталітету. У Європі персоналізм виник у 1930-тих рр., 

зародившись у Франції,  згодом – у 1950-тих рр. – отримав розвиток у Польщі, де 

набув неотомістського забарвлення, а вже у 1980-тих рр. втратив і динаміку, і вплив, 

про що переконливо свідчить заява чи не найвідомішого інтерпретатора 

європейської філософії особистості П. Рікера: «Персоналізм зійшов зі сцени. 

Особистість відроджується» [271]. Ця декларація «постперсоналістичного» 

відродження особистісного грунтується на  авторському визначенні підходу до 

розв'язання проблеми персональної ідентичності у статті  «Approaching the Human 

Person», опублікованій у міжнародному науковому часописі «Ethical Perspectives»  

(1999, № 1). 

Зазначена розбіжність шляхів формування персоналізму на 

Північномериканському та Європейському континентах обумовлюється, очевидно, 
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відмінністю духовного досвіду його засновників, яка проявляється при сприйнятті 

та перетворенні філософської традиції. 

 Становлення персоналістської філософії у Європі інспірувалось пафосом 

заперечення класичної філософської парадигми, що проглядається у заклику Е. 

Муньє «зруйнувати ці мертві форми, які постійно стримують розвиток духовних 

цінностей»
 
 [247]. 

Однак,  прагнучи «розчистити дорогу перед вічно молодим духом» [207], 

європейський персоналізм виявився затиснутим між стіною католицького вчення та 

монолітом філософії неотомізму. У цій ситуації провідні французькі персоналісти – 

Е. Муньє, Ж. Лакруа – так і не змогли досягнути системності філософського 

мислення, а основоположники польської персоналістської школи і, насамперед,  

К.  Войтила (Папа Римський Іоанн Павло ІІ),  намагалися зміцнити її позиції шляхом 

синтезу, при осмисленні особистісного способу буття, неотомістської метафізики та 

антропології із феноменологією.  

Магістральний вектор систематизації персоналістичного мислення на таких 

засадах означився у теологічно-персоналістській концепції «особистості 

християнина», обгрунтованій 264-тим очільником Римо-католицької церкви. У його 

персоналістській рефлексії були сформульовані пролегомени до реалізації  програми 

«теологічного оновлення, заснованого на особистісній природі людини» [305].  

Висхідні положення взаємодії богословського та філософського дискурсів, 

спрямованої на розкриття буттєвого статусу персональності, визначились, зокрема, 

у двох книгах К. Войтили (Папи Римського Іоанна Павла ІІ) -  «Love and 

Responsibility» (1960) та «The Acting Person» (1962) — і таких його статтях, як «A 

Human Being is a Person» («Personalism. Science. Philosophy. Theology», 2001, №1), 

«Subjectivity and the Irreducible in Man» («Personalism. Science. Philosophy. Theology», 

2002, №2), The Person: Subject and Community» («Personalism. Science. Philosophy. 

Theology», 2003, №5), «Thomist Personalism» («Personalism. Science. Philosophy. 

Theology», 2004, №6). У них ствердження необхідності розгляду всієї реальності 

крізь призму «факту особистості» супроводжується проголошенням її «таємницею, 

більшою, ніж homo sapiens», що стає логічним продовженням і визначення людини 
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як «непізнаваного буття», запровадженого неотомізмом,  і феноменологічного 

визнання закритості для раціонального пізнання абсолютної трансцендентності 

існування Бога. Через таке переростання постулату про необ'єктивованість персони, 

запропонованого Е. Муньє, в умовивід про її непізнаваність, зроблений К. 

Войтилою (Папою Римським Іоанном Павлом ІІ), ускладнюється подолання 

розмежованості етичного та раціоналістичного вимірів особистісності, здійснити яке 

покликаний персоналізм.  

Така траєкторія розвитку персоналізму в Європі призвела до того, що 

персоналістський підхід, який дав імпульс до оновлення парадигми 

філософствування у ХХ ст., залишився не затребуваним західноєвропейською 

філософією постмодернізму при критичному переосмисленні раціоналістичних 

концепцій суб’єкта і набув актуальності лише при її  зверненні до етичного виміру 

суб’єктивності. 

 Персоналізм у Сполучених Штатах Америки, навпаки, започаткувався в ході 

творчого засвоєння  класичної філософії Західної Європи й активно взаємодіє з 

іншими філософськими напрямами у своєму подальшому розвитку.  

Діалогічна відкритість і ліберальність американської філософії особистості 

обумовлюються її протестантським підґрунтям, позбавленим догматичної сталості. 

Хиткість теологічних підвалин американського персоналізму спонукає його до 

постійного пошуку нових способів ідентифікації особистісного, що забезпечує 

спадковість,  динаміку і поступальність  розвитку персоналістської доктрини у 

США, залишаючи її в епіцентрі проблематизації критеріїв особистості, визначальної 

і для заснування, і для самооновлення постмодерністської філософії. 

Про відповідність американського персоналізму  викликам сучасності 

свідчить і численність звернень до нього західноєвропейських персоналістів-

католиків, які ретельно вивчають класичні й новітні розробки персоналістичної 

проблематики, здійснені у Сполучених Штатах Америки, і намагаються не лише   

проаналізувати, але й творчо застосувати  підходи до вирішення проблеми 

особистісного самовизначення, запропоновані в них.  
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Осмислення історії формування та нинішнього стану персоналістської 

філософії у США постає актуальним, логічним і перспективним з огляду на 

переусвідомлення сутності і ролі особистості в сучасному мультикультурному, 

мультиконфесійному й екуменічно орієнтованому соціумі, де процеси  глобалізації 

сприймаються як загроза персональній ідентичності.   

При відображенні кризових умонастроїв, породжених втратою можливостей 

сприйняття особою себе як самототожної,  постнекласична  філософська думка 

пов’язує формування цього соціокультурного феномену, визначеного нею як «криза 

ідентифікації» (Дж. Уард), з еклектизмом постмодерної культури.  

У глобалізованому світі співіснування різних світоглядних парадигм і 

несумісних систем цінностей визначається відсутністю єдиного ціннісного центру і 

відмовою від  ієрархічності, що породжує «плутанину мов та ідентичностей» [171, 

S. 88-89], у якій «б’ється вавілонське серце світового суспільства» [171, S. 88-89]. 

Обмеженість культурного релятивізму проявляється  у дезорієнтації людини в 

гетерокультурному середовищі, коли вона «виявляється не здатною жорстко 

зафіксувати власну позицію по відношенню до плюралізму ціннісних шкал, а, 

відповідно, не у змозі зафіксувати самототожність своєї свідомості і себе як 

особистості» [26,  с. 170]. 

 Наполегливо шукаючи шляхи виходу із цього кризового стану, сучасна 

філософія виявляє «хиткість» критерію особистісної ідентифікації, встановленого 

при деконструкції класичної філософської спадщини.  

При осмисленні персональної ідентичності як індивідуальності, яка не може 

бути вичерпана раціоцентричними концепціями суб’єкта, і зосередженні на процесі 

її самовизначення  стає очевидним, що  обґрунтування загальності розрізнення 

(«differAnce») на основі критики раціоналізму відкриває лише перспективу 

проблематизації ідентичного як індивідуального, особистісного, персонального. У 

ній можливе тільки самоусвідомлення Я як «проблематичного» - унікальності, яка 

вислизає, самототожності, що постійно шукається і постійно втрачається.  

Відтак у ході визначення способів самоідентифікації особи новітня філософія 

переорієнтовується на персональні та інтерперсональні виміри комунікації, де 
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«особистість проектує себе в інтерсуб’єктний горизонт життєвого світу, отримуючи 

«гарантію» своєї ідентичності від «інших», які накладають на неї відповідальність»
 
 

[2, с. 300].   

Однак, відходячи від радикального заперечення концептів суб’єктивності і 

тотожності, основоположних для філософської класики постмодернізму, його 

сучасна – пізня – версія   спирається на визначення меж «ratio», здійснене 

деконструктивізмом. Тож на нинішньому етапі свого розвитку, відмежованому від 

попереднього як «afterpostmodernism», постнекласична філософія спрямовує 

самоідентифікацію Я на етичне сприйняття Іншого, відкриваючи вертикальний 

вимір діалогічно-комунікативного формування персональної ідентичності, в якому 

філософський дискурс долає фрагментарність пізнання, звертаючись до Бога. 

 Саме на вертикалі інтерперсонального діалогу, що визначає етику 

комунікації, виявляється можливість «думки, яка не є знанням» (Е. Левінас) [230, p. 

316]. Відтак і у сфері філософствування формується живе сприйняття Особи Творця: 

«Бог —  не Інший. Це —  Бог» (Р. Гвардіні).
 
 [81,  с. 251].  

Таке оновлення епістемологічних засад ідентифікації «Я» передбачає  

розкриття пізнавального ресурсу тих підходів до визначення особистісної 

ідентичності,  що  сформувались на теїстичній основі, обраній наріжним каменем 

для методологічної споруди персоналістичної філософії. Саме у спробах її побудови 

окреслилась перспектива   філософської рефлексії, в якій «особистісність із 

доповнення до буття, позбавленого онтологічного виміру, стає онтологічною 

основою буття, укорінюючись у Самому Бозі»
 
 [146, c.3]. 

Персоналізм прийнято вважати впливовим напрямом філософії ХХ ст., що 

визначився в основоположній для нього орієнтації на доведення особистісного 

способу буття у філософській творчості ряду американських та європейських 

мислителів, насамперед таких, як Б. П. Боун, Дж. Ройс, Дж. Х. Хоуісон, Е. Ш. 

Брайтмен, Р.Т. Флюеллінг, У. Е. Хокінг, Е. Мунье, Ж. Лакруа, С. М. Булгаков, М. О. 

Бердяєв, Л. І. Шестов, М. О. Лоський іВ. М. Лоський та ін.    

При цьому класичним персоналізмом слід вважати персоналізм французький, 

біля витоків якого стоять два вищезгаданих філософи – Еммануель Муньє та Жан 
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Лакруа. Погляди Е. Муньє, зокрема, навіть «справили величезний вплив на рішення 

Другого Ватиканського Собору» [29, с. 163]. 

Але якщо використати інтеррогативну конструкцію, введену преподобним 

Нестором Літописцем, нашим великим вітчизняним істориком, і запитати: «откуду 

есть пошла» [112, стпч. 1-29] філософія персоналізму?, - то ми твердо 

переконаємося, що персоналізм пов'язаний із раннім християнським вченням і тому 

має виражений релігійний характер. 

Така причетність  наділяє персоналізм певною живучістю, недосяжною для 

схоластики. Тому його незручно класифікувати лише як філософську школу чи 

систему, насамперед, «це ... умонастрій, життєва позиція» [247].  Більш того, багато 

творів, присвячених  персоналістичній тематиці, написані зовсім не філософською 

мовою. Філософія персоналізму в більшій мірі експресивна, ніж концептуальна.  

У  персоналізмі можна побачити чергову спробу вливання нового вина у старі 

міхи філософії, спробу звернення до справжніх духовних цінностей. Принаймні в 

основоположника французького персоналізму Еммануеля Муньє це спостерігається.  

Його  філософія, за його ж  словами, «не обтяжена укоріненими звичками і не вірить 

у формулювання, що надають завершений вигляд мисленню і життю… Вона оголює 

нічим не прикритий лик світу і здирає позолоту з душі, викриваючи вдавану 

ввічливість та поблажливість, замішані на відвертій вульгарності. У цьому її сила»
 
 

[247]. Філософія Е. Муньє сповнена кипучої енергії та шляхетного пориву молодої 

людини: «ми бачимо, що сповнений сил молодий світ задихається у столітніх шатах. 

Хто ж зможе зруйнувати ці мертві форми, які постійно стримують розвиток 

духовних цінностей, заважають їм лишатися самими собою, заточують їх у 

в’язницю повсякденності, як не ті люди, які прагнуть розчистити дорогу перед вічно 

молодим духом?» [247]. 

Теїстична орієнтація персоналізму знайшла відображення у самій назві 

друкованого органу французьких філософів-персоналістів, журнал носить 

назву«Esprit» («Дух»). «Дух — це дороге нашому серцю начало, таке звичне і таке 

рідне ... Первинність духовного! Як би не кричали про катастрофу, нарешті 

знайдено одне з тих слів, які несуть умиротворення» [247].  Джерело натхнення та 
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зцілення людської природи він бачить у Христі: «Зранене тіло пролетаріату подібне 

розіп’ятому тілу Христа, оточеного лицемірами» [247].  

Філософія, не звернена до Першоджерела мудрості, дійсно не несе 

умиротворення. Співвітчизник Е. Муньє – Блез Паскаль у своєму житті пережив 

незвичайну ніч, у пам’ять про яку він зберігав до самої смерті якусь записку, зашиту 

в підкладку його фуфайки. Записка ця починається з позначення дати і включає в 

себе низку уривчастих і метафоричних виразів: «Вогонь, Бог Авраама, Бог Ісаака, 

Бог Іакова, а не філософів і вчених…» [91, с. 6].  Паскаль свято зберігав її до самої 

смерті. 

Філософи-персоналісти звертають увагу на цілісність особистості людини, 

розглядають людину як образ і подобу Бога, вказують на онтологічність особистості 

людини. Апелюючи до християнського вчення, вони підкреслюють, що людина як 

особистість є первинною творчою реальністю і вищою духовною цінністю, а світ – 

проявом творчої активності Бога як верховної особистості. Християнський Бог є 

особистий Бог.  «Особистісні стосунки неможливі з безликим теїстичним 

Абсолютом» [29, с. 163].  Догмати християнства – персоналістичні, діяння  Творця 

по відношенню до людини – персоналістичні, все звершувалось «заради нас і заради 

нашого спасіння».  Персоналістичний смисл християнства закладений у вченні про 

Святу Трійцю – Отця, Сина і Святого Духа, творіння людини за образом і подобою 

Божою, втілення Бога. Бог вступає з кожною людиною у неповторні особисті 

стосунки. Ці стосунки досягають своєї вершини і можливості живого спілкування з 

Богом і навіть єднання з Ним. 

Таким чином, персоналізм є основоположним принципом християнського 

монотеїзму й однойменним напрямом у християнській філософії.  Але «саме 

християнське вчення є до кінця послідовно персоналістичним. Е. Муньє постійно 

підкреслює, що він не формує нової філософської школи, а просто повторює стару, 

загальновідому істину про те, що людині треба повернутись до своїх витоків — до 

Бога, що людина повинна через Бога повернутись до самої себе і таким чином 

пізнати саму себе і встановити мир і у своїй душі, і в суспільстві» [64]. Він визнає, 

що чисто спекулятивний розвиток філософії не здатний компенсувати обміління 
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духовного життя. Тут необхідні інші засоби. Спроби знайти Бога шляхом 

абстрактно-концептуального пізнання, що здійснювались теологами і філософами, 

обмежували персонально-екзистенціальний контакт людини і Бога.  Головне 

завдання філософії Е. Муньє, Ж. Лакруа та інших персоналістів виражається в тому, 

щоб переорієнтувати людину, повернути її до першохристиянських витоків.  

Особистість у персоналізмі, насамперед, характеризується наявністю свободи 

морального вибору. Свобода є  печатка Творця на Своєму творінні,  дар Божий для 

духовно-морального вдосконалення.  Бог ушанував людину тим, що дарувавїй 

свободу, через якуособистість себе реалізує. Але по-справжньому вільною вона є 

тоді, коли знаходиться в істині – «пізнайте істину, й істина зробить Вас вільними» 

(Ін. 8:32).  

Людина - вільна істота, і використання свободи в залежності від вибору може 

стати і причиною блаженства, і причиною страждань для неї. Без неї, без істини, 

великий дар свободи приносить великі муки – «ніколи і нічого не було для людини і 

для людського суспільства нестерпніше за свободу!» [36, с.277]. «Немає нічого 

більш спокусливого для людини, ніж свобода її совісті, але немає і нічого більш 

болісного» [36, с.279].  Без істини люди «не можуть бути ніколи вільними, тому що 

малосильні, порочні, нікчемні і бунтівники» [36, с.278].   Змарнувавши свободу і 

вдосталь наситившись своїми пристрастями і пороками, вони виявлять себе 

зв’язаними по руках і ногах, і їх свобода, вільний розум і наука заведуть їх у такі 

хащі і поставлять їх перед такими дивами і неосяжними таємницями, що одні з них, 

непокірні і люті, знищать самих себе, інші, непокірні, але малосильні, знищать один 

одного, а треті, які залишаться, слабосильні і нещасні, приповзуть до ніг наших і 

заволають до нас: «Так, ви мали рацію, ви одні володіли таємницею його, і ми 

повертаємося до вас, врятуйте нас від самих себе» [36, с.283].    

Звернувши увагу на філософські пошуки багатьох попередників – мислителів, 

персоналісти надали своєму вченню філософський  вигляд, надійно заручившись 

понадприродним Одкровенням, що відкриває християнство. Значний вплив на 

філософію персоналізму справили  Сократ, Паскаль і Лейбніц. У сферу філософії 

персоналісти внесли більш тонке і ясне визначення понять індивіда й особистості.  
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Згідно з персоналістами, «індивід — це біологічна характеристика людини з 

усіма її індивідуальними біологічними відмінностями: кольором очей, волосся, 

кількістю родимок і т. п.» [64], а особистість — «неповторна одиниця, не як одиниця 

матеріальна, біологічна, а як одиниця вільна, котра, перш за все, вільно творить, 

вільно діє» [64].  На відміну від індивіда особистість не статична, вона жива і 

динамічна, перебуває у становленні, трансцендуванні, постійному самотворенні. 

Відповідаючи на заклик Бога, особистість виходить за межі власного «Я». 

Становлення особистості  — це преображення, реалізація образуі подоби Божої. 

Бути особистістю значить йти до Бога. Ця спрямованість і надає можливість 

існування істинних стосунків між особистостями.  

Персоналісти також виражають свою незгоду з ідеалізмом. Незважаючи на те, 

що ідеалісти формально близькі до ідей християнства   і навіть симпатизують його 

вченню, вони не тільки не приводять до Особистого Бога, але навіть не вказують на 

Нього.  

Пошук істини у філософії без досвіду богоспілкування прирікає філософа на 

блукання, незавершеність, сумніви.   Американський персоналіст Уільям Хокінг у 

роботі «Значення Бога в релігійному досвіді» зазначає, що «філософія не зможе 

привести до релігії, так як вона не зможе привести нас до знання Бога, і, 

найголовніше,  …філософія ніколи не зможе створити Бога, Котрому 

поклоняються» [216].  

Становлення особистості можливе лише в етичному вимірі, тільки 

спілкування з Богом робить людину справжньою особистістю. Творчою силою 

особистості є  Любов.   «Любов — онтологічна суть особистості. Любов, якою 

особистість відповідає на заклик, — це не пасивне почуття, це джерело всієї 

людської діяльності» [29, с. 163].  У цілому персоналізм як філософська течія, 

близька до християнства, був сприйнятим  досить значним числом християн, 

особливо тими, які проживають на Заході. 

На комунікативному напрямі розвитку новітньої філософії її «персоналістична 

інспірація» (Ж. Лакруа) переростає в усвідомлення потреби поновлення тієї 

взаємодії богословського та філософського дискурсів, що виявилась висхідною для 
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персоналізму й уможливлює возз’єднання духовного та раціонального вимірів 

особистісного самовизначення. Тож очевидною є необхідність поглибленого 

вивчення філософії особистості і в першу чергу – її американського варіанту, який 

перебуває в живій, активній формі, резонуючи не лише з філософськими, але і з 

теологічними тенденціями як упродовж всього періоду власного становлення, так і 

на його сучасному етапі.  

Дослідження творчості філософів-персоналістів США, інспіроване 

виявленням комунікативно-діалогічної спрямованості постнекласичного 

філософствування, потребує вироблення стратегії, націленої на визначення 

передумов, форм і наслідків впливу протестантської теології на оформлення 

персоналістичного типу рефлективного мислення в історико-філософському 

процесі. Реалізація такого  завдання включає в себе і системний аналіз  стану 

вивченості класичних і новітніх версій американського персоналізмув сучасній 

історії філософії, що передбачає і виявлення тих горизонтів його сприйняття, де 

означились генетичні витоки, траєкторія становлення та внутрішня розгалуженість 

персоналістської доктрини, сформованої у Сполучених Штатах Америки наприкінці 

ХІХ – впродовж ХХ ст. і визначальної для започаткування філософської думки в 

Новому Світі. 

  Персоналістський  напрям філософствування у США, заснований Б. П. 

Боуном,  Дж. Х. Хоуісоном і Дж. Ройсом, заявив про себе ствердженням 

«теїстичного передбачення»  [178] філософської рефлексії, що інспірувало ідею 

розробки онтологічної системи, націленої на обгрунтування особистісного принципу 

буття. Як основоположна інтенція персоналістської  філософії США вона ініціювала 

рецепцію філософської традиції, спрямовану на відновлення її витоків, пов'язаних із 

персонально орієнтованими способами мислення.  Беручи до уваги, що фундатори 

персоналістичного способу мислення  у Північній Америці здійснили спроби 

прояснення осереддя персональної ідентичності у ракурсах метафізики і 

феноменології (у її класичній версії, започаткованій І. Кантом), слід визнати 

відповідність характеристики американського персоналізму, наданої у середині ХХ 

ст. У. Г. Веркмейстером. Авторитетний експерт у сфері історії ідей, народжений у 
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Германії, але визнаний видатною фігурою наукової спільноти США, визначив його 

як «першу завершену й осяжну систему філософії, сформовану в Америці, яка мала 

тривалий вплив і зараз нараховує ряд наших видатних філософів у числі її 

прихильників» [290, c. 159.].  Але незважаючи на її формальну завершеність і 

системний характер, персоналістська думка, сформована на 

Північноамериканському континенті, все ще не набула фінальності як стадія 

історико-філософського процесу. Провістивши разом із некласичними 

філософськими течіями Старого Світу ключову проблематику  сучасної філософії, 

самовизначеної як  «after-postmodernism», протиставлений постмодерністській 

класиці, персоналістичний рух, зароджений у США, маніфестує себе у філософсько-

гуманітарному вимірі сучасності як філософський напрям, що активно розвивається 

у діалозі з новими тенденціями філософствування. Акумульований п'ятьма 

поколіннями філософів, пізнавальний потенціал американського персоналізму 

виявляється затребуваним при вирішенні проблеми особистості, яка 

реактуалізувалася у ході деконструкції метафізичних та феноменологічних 

концепцій суб'єктивності,  редукованої цими її репрезентаціями до знеособленого  

начала буття і пізнання.  Саморефлексія персоналістичної філософії США 

пов'язує її позицію в історико-філософському процесі з його внутрішньою логікою, 

виявленою у ході визначення особистісності як буттєвого першопринципу.   

Підкреслюючи значущість персоналістської течії, заснованої в Північній Америці,  

для диссемінації філософського дискурсу в Новому Світі, T. О. Буфорд, видатний 

сучасний американський філософ - адепт персоналізму підкреслює, що він і зараз   

визначає провідні тенденції філософствування у Північній Америці як найбільш 

послідовна рефлективна форма усталення і самовираження національної свідомості. 

[186] Більш того, виявляючи витоки персоналістичної філософії у традиції 

філософствування, як зачинателі. так і послідовники персоналістської думки в США 

вважають, що цей спосіб мислення став головним результатом попереднього 

історико-філософського процесу.  Таке бачення було концептуалізоване 

Бостонською школою персоналізму, яка, власне, під проводом Б. П. Боуна, 

ініціювала його становлення у Новому Світі. Телеологічна модель формування 
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персоналістичної філософії була запроваджена А. К. Надсоном, видатним 

представником цього філософського співтовариства і піонером дослідження 

історичних  витоків персоналістського напряму філософствування.  Він вважав, що 

розуміння особистості як вищої реальності  стало  «зрілим плодом більш ніж двох 

тисячоліть інтелектуальних зусиль, вершина піраміди, основу якої було закладено 

Платоном і Аристотелем» [225, р. 34].  

  Заснована на визначенні рефлексії примату особистісного як «однієї з 

найстаріших і найбільш широких течій в історії людської думки ... органічно і 

структурно пов'язаної з духовною філософією всіх століть» [225, р. 34], ця концепція 

формування персоналістичного світогляду виявляє свою національно-історичну 

«локалізацію» в контексті прояву американської ініціативи щодо формування 

персоналізму як сучасної течії філософствування. Перевага Америки в області 

філософської експлікації особистісності як принципу буття була оголошений Б. П. 

Боуном у листі до дружини, датованому 31 травня 1909 року. У цьому посланні 

методистський священника, визнаний батьком американського персоналізму  

представив себе: «Я персоналіст, перший із клану в будь-якому доконечному сенсі» 

[207]. Таким чином, ідея персоналізації онтології, що з'явилася в США наприкінці 

ХІХ – початку ХХ ст. була стверджена в якості ключового моменту переростання  

тенденцій персоналістичного мислення, виявлених класичною філософією, 

зверненою до духовності, в некласичний філософський напрям, який розкриває  

теїстичну основу людської особистості.  

  Сформоване у сфері «внутрішнього бачення» американського персоналізму, 

це розуміння його історичної місії підтримується двома істотними чинниками, що 

визначають генезис персоналістської думки в Північній Америці. 

  По-перше, на відміну від радикального відходу від традиції філософствування, 

заявленого ініціаторами європейської персоналістської відмови від його 

імперсоналістичних форм – Е. Муньє  і Ж. Лакруа, - апології суверенної особистості 

в США інспірувалися рецепцією рhilosophia prima, здійсненою зачинателем 

Бостонського центру  персоналістичного руху, його учнями Е. Ш. Брайтменом, Ф. 

Дж. Макконнеллом, Дж. А. Коу, Р. Т. Флюеллінгом  і гарвадськими філософами  В. 
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Джеймсом, В. Е. Хокінгом  і Ч. Хартшорном, які позиціонували себе як 

персоналісти. Більш того, у процесі сприйняття та інтерпретації філософської 

класики мислителі, залучені у формування американського персоналізму, 

редукували духовне першоджерело особистісності до персоналізованого ratio, 

заклавши грунт для розростання    генеалогічного древа персоналістичної філософії, 

що охопило всі гілки раціоналістичної думки, які акцентують аюо імплікують 

когнітивні атрибути особистіснго «Я». Така інтенція розширення власне 

філософської генеалогії персоналістичного модусу філософствування найбільш 

послідовно  була реалізована Р. Т. Флюеллінгом. Визначаючи початок персоналізму 

в історії ідей, мислитель заявив: "Він, в основному принципі, вже виражається у 

ствердженні Геракліта (536 - 470 до н.е.) про те, що фундаментальною реальністю є 

розум, тому що він  один із усього творіння  має властивість відрізняти себе від 

об'єктивного світу і навіть від свого власного досвіду, стверджуючи, що цей Логос є 

постійний принцип у світі змін.   Анаксагор (500 - 430 р до Р. Х.) показав ту ж 

персоналістичну тенденцію у ствердженні розуму як основи існування, тієї сили, яка 

організовує і направляє.   Протагор (480 - 410 р до Р. Х.) назвав цю здатність людини 

диференціювати  основою будь-якого знання і науки, висловивши це у відомій фразі: 

«Людина є міра всіх речей, речей, які є, що вони є; речей, яких немає, що їх немає» 

[204, р. 23 – 42].  

  По-друге, звернення персоналістського напряму філософії, сформованого у 

США, до раціоцентричної магістралі її традиції визначило семантичну 

трансформацію метафізичних і феноменологічних (у кантівській актуалізації) 

концепців, що спрямовувалась на категоріальну систематизацію доктрини, яка 

обгрунтовує пріоритет «особистості як граничного пояснювального, 

гносеологічного, онтологічного й аксіологічного принципу всієї реальності» [302] в 

Новому Світі. "Текстова робота" (Р. Барта), що означила розвиток американського 

персоналізму, залучила його в якості діючої сили в інтертекстуальний вимір 

філософського дискурсу, який утворюється взаємодією різних способів мислення і 

виявляє межі раціональності, відстороненої від духовності, на сучасному етап 
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філософствування, визначеному як формування постсекулярної філософії  її 

саморефлексією [176]. 

  Розкриваючи важливі особливості становлення  персоналістського напряму в 

Північній Америці, акцентовані генеалогічні характеристики цього національно-

історичного типу філософствування не вичерпують його життєздатності, 

забезпечуваної модифікаціями його конструктів і взаємодією з іншими формами 

мислення. 

Таким чином, щойно започаткувавшись, історико-філософське осмислення 

американського персоналізму обмежилось лише внутрішнім баченням процесу 

власного формування. Ця тенденція домінувала у США протягом ХХ ст., що 

стимулювало постійне самооновлення варіанту персоналістської філософії, 

заснованого в англомовному культурному середовищі Нового Світу. Але за таких 

обставин  ускладнювались виявлення її джерел  та обґрунтування критерію її 

класифікації. Тож  філософська генеалогія американського персоналізму так і не 

набула вичерпного визначення; не сформувалась і його загальноприйнятна 

типологія.  

Відсутність зовнішнього погляду на філософію особистості, створену у США, 

була до певної міри подолана при зверненні представників польської школи 

персоналізму – Ч. С. Бартніка [163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170] та Б. З. Гацки 

[207; 208] – до робіт американських персоналістів-класиків. Усвідомлюючи  

конфесійні відмінності сторін цього діалогу, католицькі інтерпретатори 

персоналістських теорій, сформованих на основі розгалуженої протестантської 

доктрини, зосереджуються на виявленні підстав їх зближення із вченням про особу 

К. Войтили (Папи Римського Іоанна Павла ІІ) у ході  розробки концепції 

«універсалістичного  персоналізму» (Ч. С. Бартнік [165; 166]. Головним аргументом 

на користь включення в неї положень персоналістської філософії США стає її вихід 

за рамки раціоналістичного мислення. Характеризуючи інструментарій 

американського персоналізму, Б. З. Гацка зазначає: «Персоналістська термінологія 

та образність, таким чином, сприяли тому, щоб дійти висновку, що це не 
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суб’єктивний  ідеалізм, який зводить реальність до людської думки. Це Божественна 

трансценденція, що дає Божому творінню  його власну граничність» [207].  

Усі чотири покоління прихильників первинної версії американського 

персоналізму, включених у реконструкцію його генезису, від А. К. Надсона  до  Т. 

О. Буфорда, представляють процес сприйняття філософської традиції 

персоналістською думкою, пробудженою на Північноамериканському континенті, 

як актуалізацію потенціалу персоналістичного мислення, накопиченого самою 

філософією [181; 185; 186; 187; 198; 203; 204; 225]. Європейські католицькі 

інтерпретатори філософської доктрини особистості, сформованої у США, - Ч. С. 

Бартнік та Б. З. Гацка — поділяють і доводять цей погляд. У результаті теологічна 

природа відступу від абстракцій онтології, здійсненого американським 

персоналізмом залишається непроясненою ні для істориків філософії, зосереджених 

на формуванні цієї національної «гілки» персоналістської рефлексії, ні для 

філософів, звернених до персоналістичних конструктів при закладанні підвалин 

постсекулярного способу філософствування, покликаного забезпечити 

самооновлення раціональної свідомості. 

Єдине виключення було зроблене шведським науковцем Ж. О. Бенгтссоном, 

авторитетним експертом в історії ідей, у монографії «Персоналізм: витоки і ранній 

розвиток» (2006, перегл. у 2011 р.), в якій він акцентував боунівське ствердження 

«дійсності особистісного знання» у ході співвіднесення «персонального розуму» й 

«імперсонального розуміння» [173]. Але зосередившись на впливі, справленому на 

засновника персоналістської філософії Північної Америки персоналістичною 

традицією філософствування, сформованою у Старому Світі, найбільш відомий 

сучасний дослідник філософських доктрин особистості відхилився від виявлення 

очевидної співвіднесеності концепту «внутрішній досвід «Я», запропонованого Б. 

П. Боуном в якості індикатора «персональної імплікації», із біблійною топологією 

особистісності. Тож питання про шлях подолання «омани абстракцій», прокладений 

американськими персоналістами, все ще залишається без відповіді.  

Генетичні витоки філософії особистості, сформованої у США, і, зокрема, її 

зв'язок із протестантською теологією обумовили сприйняття цього напряму 
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американської філософської думки  в історико-філософській науці радянського 

періоду під ідеологічним кутом зору.   

Атеїстичний підхід  проглядається  в нечисленних спеціальних дослідженнях   

персоналістської течії філософії США, здійснених ученими того часу,  –  нарисі Б. Е. 

Биховського «Американский персонализм в борьбе против науки и общественного 

прогресса» (М., 1948) та монографії  Ю.К. Мелвіла «Американский персонализм - 

философия империалистической реакции» (М., 1954).  

Інвектива проти  теїстичних засад  творчості бостонських та каліфорнійських 

філософів-персоналістів стала основним результатом її осмислення в колективній 

монографії «Критика философской апологии религии» (Київ, 1985), що була 

створена групою науковців на чолі з Б. О. Лобовиком. Зводячи спектр умонастроїв, 

охоплених американською персоналістичною рефлексією, до антисцієнтизму і 

відносячи її на цій підставі до «екзистенціально-антропологічних шкіл сучасної 

буржуазної філософії» [55, c.117], автори вищезгаданої наукової роботи 

розглядають вихід за сцієнтистські рамки розуміння проблеми людини, який був 

відкритий при заснуванні персоналізму у США, як платформу становлення його 

парадигми. Тож саме на американському варіанті персоналістської філософії 

зосереджуються дослідники, стверджуючи, що її  претензії «на всезагальну 

інтеграцію філософського знання, подолання принципової розбіжності матеріалізму 

та ідеалізму, несумісності віри і знання, релігії та науки виявляються 

неспроможними» [55, c.124].  Аргументуючи свою позицію, вчені зазначають: «У 

вирішенні цих питань персоналізм повністю залишається в рамках томістської 

традиції віри, розмежування сфер компетенції науки і релігії, необхідності 

доповнення наукового знання релігійним одкровенням» [55, c.124]. Варто вказати, 

що атеїстична обмеженість такої критичної оцінки філософії особистості  

поєднується зі спробою необґрунтованого зведення її теологічних джерел  до 

томізму, вплив якого, як відомо, розповсюджується   на європейський  (французький 

і польський) персоналізм в цілому і тільки на окремі авторські концепції  сучасних 

американських персоналістів, зокрема  П. А. Барточчі – католика за 

віросповіданням.  
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Атеїстично зорієнтованим сприйняттям ідей американського персоналізму 

визначилось і його висвітлення радянськими вченими в аналітичних оглядах шляхів 

формування і провідних тенденцій філософії США кінця ХІХ  - початку ХХ ст.   – 

працях Д. Ю. Квітка «Очерки современной англо-американской философии» (М. — 

Л., 1936), О. С. Богомолова «Буржуазная философия США XX века» (М., 1974), Н. 

С. Юліної «Проблемы метафизики в американской философии ХХ века» (М.,  1976) 

та «Теология и философия в религиозной мысли США ХХ века» (М., 1986).  

Розгляд американської персоналістської філософії крізь призму атеїзму, що 

визначав методологічні засади історико-філософських досліджень  у радянський 

час, призвів до формування ідеологічних стереотипів, які сприймалися як кінцеві 

беззаперечні визначення її концептуальних положень.  Внаслідок цього в радянській 

історії філософії утворилась пауза у вивченні  американського персоналізму, що 

тривала кілька десятиліть і була порушена вже у пострадянський період, коли 

оновилась методологія гуманітарно-наукового пізнання. Першими помітними і до 

цього часу найбільш вагомими дослідженнями  персоналістського напряму 

філософської думки США, здійсненими в пострадянському науковому просторі,  

стали  докторська дисертація К. В. Дворецької  «Персоналистические тенденции 

современной англо-американской философии» (Санкт-Петербург, 2001) та її 

монографія«Англо-американская философия последней четверти ХХ столетия: 

персоналистические тенденции» (Санкт-Петербург, 2001). Авторка цих праць 

ініціювала вивчення сучасного стану американського персоналізму  в новітній 

російській історії філософії, актуалізувавши проблему розвитку його ідей у культурі 

доби постмодерну і запропонувавши її вирішення, засноване на співвіднесенні 

шляхів оновлення персоналістської доктрини, прокладених у США наприкінці 

минулого століття, із загальною динамікою постнекласичної філософської рефлексії.  

Джерельну базу досліджень К. В. Дворецької  сформували твори сучасних 

американських філософів, добре знаних на своєму континенті і на Європейському 

Заході, але мало відомих пострадянським науковцям,  -   К. Дж. Гергена, Р. Харре, 

Дж. Батлера, С. Бенхабіб, Дж. Кемпбелла, С. Е. Брауде, С. Р. Л. Кларка, М. Вайсс, У. 

В. Куайна, П. А. Берточчі, Х. Арендта, Д. С. Деннетта.    
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Узагальнюючи характеристики новітньої філософії, запропоновані її 

інтерпретаторами, К. В. Дворецька зауважує, що для філософської парадигми, 

заснованої в епоху постмодерну, і, насамперед, для модифікацій американського 

персоналізму, сформованих у цей час, визначальними є  не тільки дух критицизму і 

пошуки нових форм вираження любові до мудрості, але і  всеохоплююча переоцінка 

цінностей, переважання особистістних  критеріїв,  претензії на новий стиль і 

культуру, намагання «визначити того «дехто», який  відповідає» [30, c.10] на 

питання, поставлені «децентралізованим» суб'єктом плюралістичного світу. 

«Поняття особистості стає провідним у сучасній філософії» [30, c.8], але головне те, 

що при цьому спостерігається повернення до ідеї центричності Особи Творця в 

людському бутті.    

Усвідомлюючи співвіднесеність  новітніх персоналістичних  теорій, створених 

у США, із основними  напрямами постнекласичної  філософської рефлексії, 

зароджених у Західній Європі,  К. В. Дворецька формулює гіпотезу, відповідно до 

якої способи ідентифікації особистості, обґрунтовані в цих розробках  персоналізму,  

визначаються як найбільш репрезентативні для сучасної філософії, націленої на 

подолання «монологічних традицій осягнення світу» [30, c.12]. Розкриття тих 

критеріїв особистісного, що формуються при «відмові від субстанціальності Я» [30, 

c.10], саме в американських персоналістських концепціях останньої чверті  ХХ ст. 

ініціаторка їх вивчення у сучасній російській науці пов’язує із прагматизмом  

філософського мислення, яке оформилося на культурному грунті США. Тож, з 

погляду К. В. Дворецької, «дослідження персоналістичних тенденцій англо-

американської філософії, як найбільш прагматичної, найбільш пов’язаної з реальним 

життям, дає можливість виявити взаємозв’язок фундаментальних ціннісних 

орієнтацій: спроби визначення, що є особистість, унікальності й оригінальності 

особистості, інтерсуб’єктивності особистості і проблеми Іншого, проблеми 

комунікації і солідарності» [30, c.12] .  

Безперечно, саме прагматичністю філософської думки США, збереженою  і в 

її новітніх напрямах, можна пояснити яскравість вираження в них траєкторії того 

переходу від трансцендентальної моделі суб'єкта до емпіричної, на якому сучасна 
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філософія оновлює класичний зміст цієї категорії, пов’язуючи «справжність 

суб'єктивного» (М. О. Можейко) із міжособистісними відношеннями.  Однак не 

менш важливим чинником репрезентативності прояву нових тенденцій 

філософствування у версіях американського персоналізму, що сформувались на 

межі ХХ – ХХІ ст.,  є і їх безпосередня спадковість щодо національної традиції 

філософії особистості. Сучасні філософи США, які звертаються до осмислення 

особистісного, персонального, індивідуального, вважають себе наступниками 

американських персоналістів-класиків, намагаючись розкрити пізнавальний 

потенціал їх ідей. Характеризуючи нинішній стан розробки персоналістичної 

проблематики у США, представник новітньої американської філософії Т. О. Буфорд 

не тільки визнає, що його власний варіант соціальної онтології  створювався під 

безпосереднім впливом концепцій Б. П. Боуна, Е. Ш. Брайтмена та П. А. Берточчі, 

але і визначає поточний момент персоналістської рефлексії в Америці як 

«резонансну філософську дискусію» [186], учасники якої «розвивають, 

модифікують, оспорюють концепти та теми, центральні для персоналізму ХХ ст.» 

[186]. Завдяки такій поступальності свого розвитку у США  персоналістська 

доктрина  стає для сучасної американської філософії тим джерелом, що відкриває їй 

досвід богоспілкування, характеризуючи стосунки Творця і людини як 

персоналістичні. Тож, долучаючись до визначення персональної ідентичності в 

постмодерністському контексті, де заперечується раціоналістичне підгрунтя 

самототожності Я, новітня філософська думка США виявляється здатною охопити 

шлях до етичного сприйняття Іншого, на якому відбувається  становлення 

постнекласичної парадигми філософствування.   

Персоналістичні тенденції сучасної американської філософії  формуються у її 

діалозі із західноєвропейськими філософськими концепціями  кінця ХХ — початку 

ХХІ ст., що закладають основи нового розуміння суб'єктивності, - етичною 

феноменологією Л. Левінаса, «практичною філософією людини» П. Рікера, моделлю 

дискурсивного формування  суб'єкта М. Фуко,  теорією комунікативної дії Ю. 

Хабермаса. Творчо засвоюючи ці підходи до суб'єктивного, нинішнє покоління 

американських філософів-персоналістів і при розгляді вірування  як основи 
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особистісної самоідентифікації, і при виявленні феномену багатоликості особистості 

(MultiplePersonality), і при осмисленні оповіді як форми персонального 

самовизначення, і  при розкритті соціального плану інтерперсональних відношень 

доводить неповноту такого самоусвідомлення Я у відношенні до Іншого, в якому 

зростає опосередкованість сприйняття Бога. 

У докторській дисертації та монографії К. В. Дворецької християнська 

генеалогія новітньої персоналістично орієнтованої філософії США проявляється при 

розгляді теорій особистості, створених нею, через призму тих розробок сучасних 

філософів Західної Європи, в яких простежується рух філософської думки до 

ствердження потреби якісно нової комунікації, що   уможливлює самовизначення Я 

у співвіднесенні з Іншим безпосереднім зверненням до Бога.  

Інтерпретуючи новітні версії американського персоналізму у вимірах 

суб’єктивного становлення, визначених Е. Левінасом (етичному), П. Рікером 

(наративному), М. Фуко (дискурсивному) та Ю. Хабермасом (соціально-

комунікативному), дослідниця виявляє дві основні тенденції сучасного етапу 

розвитку філософії особистості у США.  

Одну із інтенцій персоналістичного мислення, визначальних для  нинішнього 

оновлення його інструментарію у культурному просторі Північної Америки, К. В. 

Дворецька характеризує як таку, яка ґрунтується на сприйнятті Іншого як  частини 

Я, зводячи особистісну ідентифікацію до множини ідентичностей, що 

проблематизує критерій визначення особистості.  Ціннісні орієнтири 

плюралістичної особистості, які визначаються  сучасними американськими 

персоналістами, засвідчують, що відхід від ідеї богоподібності призводить до втрати 

людиною здібності «ідентифікувати себе як особистість» [30, c. 358]. Внаслідок 

незнання Живого Бога, а знання тільки «книжного» і втрати реального 

богоспілкування створюється враження, що «особистість формується лише в 

соціумі. Однак, залишається неясним, яким способом особистість ідентифікує себе 

як особистість, якщо вона не тотожна...образу і подобі Божій?» [30, c.358]. 

Друга інтенціональна спрямованість філософської рефлексії над особистісним, 

значуща для нарощення її ресурсу у Сполучених Штатах Америки наприкінці ХХ 
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ст., пов’язується  із  соціальним виміром відношення «Я – Інший», що осмислюється 

як інтерсуб’єктна взаємодія, в якій «індивіди, прагнучи скоординувати свої 

активності, конструюють відповідний тип життєвих соціальних відносин» [30, c. 

362].  Але пріоритет сумісної діяльності, встановлений американськими 

«соціальними конструктивістами», розчиняє особистість у безликому соціумі, де 

«центром …є не Я, а взаємовідношення в якості реальності» [30, c.363]. Піддаючись 

соціальним змінам,  персональність уподібнюється «кораблю, що вільно плаває без 

рульового» [30, c.365] і тому «не може у принципі тримати курс на становлення 

особистості» [30, c.365]. 

Розглядаючи проект «соціального конструктивізму», К. В. Дворецька слушно 

зазначає, що в рамках культури, до формування якої він закликає, «неможливо 

уявити себе Іншим» [30, c.368]. Однак навряд чи можна погодитись із визначенням 

цієї культури як «фундаментально монотеїстичної» [30, c. 368], що пропонується 

дослідницею. 

У цілому висвітлення персоналістичних тенденцій новітньої філософії США, 

здійснене К. В. Дворецькою, свідчить про невичерпаність потенціалу ідентифікації 

особистості, накопиченого американським персоналізмом, спонукаючи до 

подальшого поглибленого вивчення не лише його сучасних модифікацій, але і його 

класичної версії.  

Наукових робіт, присвячених дослідженню тем, пов'язаних із персоналізмом, 

не так багато, і зовсім мало таких в Україні. Спеціальних наукових праць, 

присвячених безпосередньо американському персоналізму, в Україні немає зовсім, 

якщо тільки не  брати до уваги згадування про нього у розділах та підрозділах 

дисертацій, теми яких опосередковано співвіднесені з американським 

персоналізмом, та статей, що представляють основні результати цих дисертаційних 

досліджень.  

Першою з-поміж українських науковців до проблематики, пов’язаної з 

американським персоналізмом, звернулася  К. С. Рассудіна у своїй кандидатській 

дисертації та ряді статей.   Як видно із заголовку її дисертаційної роботи – 

«Філософсько-антропологічні  засади християнського персоналізму», (Київ, 2008),  
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авторка не ставить завдання цілеспрямованого дослідження  саме американського 

персоналізму.  Вона заявляє, що має намір дати таку дефініцію, «що охоплювала б 

усі прояви філософії особистості» [115, c. 24].  І в другому підрозділі першого 

розділу - «Визначення персоналізму» - К. С. Рассудіна неминуче згадує імена ряду 

американських персоналістів різних поколінь – Е. Ш. Брайтмена, Т. О. Буфорда і 

Дж. Левелі, окремі їх вагомі праці, без яких уява про християнський персоналізм 

була б ущербною.   

Але в той же час, дотримуючись пропорційного співвідношення щодо об’єму  

інших тематичних підрозділів, вона здійснює лише короткий екскурс в історію 

становлення персоналізму «на теренах Сполучених Штатів Америки» [115, c. 35].   

Дослідниця при характеристиці основних рис філософії особистості звертається, 

насамперед, до її американського варіанту, який визначає як ідеалістичний і 

протестантський.  Виділення саме цих ознак національної версії персоналізму, 

сформованої в США, безперечно, відображає її генетичний зв'язок з європейською 

ідеалістичною філософією (І. Кант, Ф. Фіхте, Ф. Шеллінг, Г. Гегель) та конфесійну 

приналежність американських філософів-персоналістів (Б. П. Боуна, Дж. Ройса, Дж. 

Х. Хоуісона, Е. Ш. Брайтмена, Р.Т. Флюеллінга, У. Е. Хокінга).   Але дисертантка 

залишає поза увагою класифікацію ідеалістичного персоналізму, запропоновану 

самими представниками цієї філософської течії, зокрема Т.О. Буфордом, який 

виділяє три його форми – абсолютистську, панпсихологічну та власне 

персоналістичну [186].    

Ця типологія є методологічно важливою для визначення філософсько-

антропологічних засад християнського персоналізму, закладених при формуванні 

його як власне філософського напряму у США.  З одного боку, вона уточнює 

історичну конкретику становлення ідеалістичної філософії особистості, вказуючи на 

її глибинний зв'язок із християнським вченням та на історичних попередників 

персоналізму (Платона, Р. Декарта, І. Канта, Г. Гегеля, Г. Ф. Лейбніца).  З іншого 

боку, такий поділ розкриває шляхи співвіднесення богословських та філософських 

категорій американського персоналізму.  Не враховуючи такої гетерогенності 

ідеалістичного персоналізму, який склався в США, К. С. Рассудіна розповсюджує на 
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нього в цілому характеристики його окремих різновидів, стверджуючи, що для 

персоналістів-ідеалістів «характерним є ототожнення людської особистості зі 

свідомістю, а божественної – зі світом» [115, c. 35].  Зазначимо, що в наведеній 

цитаті узагальнюється риса, притаманна лише тому типу американської філософії 

особистості, який Т.О. Буфорд називає власне персоналістичним, відносячи до нього  

Б. П. Боуна, Е. Ш. Брайтмена, П.А. Берточчі та Л. Лоенкара [186].  

У прагненні визначити внесок американських персоналістів у формування 

філософії особистості Рассудіна К. С. намагається виділити критерії визначення 

особистісного, обрані ними.  Спираючись на інтерпретації творчого доробку Б. П. 

Боуна, Е. Ш. Брайтмена, та А. К. Надсона, здійснені їх послідовниками – Г.Г. 

Олівером та Т.О. Буфордом, авторка дисертації виділяє такі напрями розробки 

проблеми особистості в американському персоналізмі, як зв'язок Особи Творця з 

особою творіння (Е. Ш. Брайтмен), поняття «трансцендентального емпірицизму» (Б. 

П. Боун), та «особистісної реальності» (А. К. Надсон), а також співвіднесеність 

знання і віри, досвіду і свідомості.   Однак, через звернення не до самих 

філософських першоджерел, а до результатів їх узагальненого трактування, у 

значній мірі обумовлених методологічними позиціями самих інтерпретаторів, 

дисертантка спрощує персоналістські визначення особистісного як принципу 

реальності, обмежуючись їх протиставленням теїзму.  

Віддаючи належну увагу і прагнучи дати об’єктивну оцінку  американському 

персоналізму у визначених  рамках своєї дисертаційної роботи, авторка залишає 

великий простір для наступних дослідників цього філософського явища на 

Північноамериканському континенті.  

Продовжуючи огляд українських історико-філософських досліджень, що 

торкаються проблематики філософії особистості, сформованої в США, слід згадати 

кандидатську дисертацію та статті Р. М. Вербової, в яких здійснено спробу 

ідентифікувати український персоналізм як «інтегральний напрям на тлі 

американського та європейського персоналістського поля» [15, c. 5].  Назва її 

дисертації – «Ідеї персоналізму в українській філософії» (Львів, 2013) - свідчить про 

намір авторки дослідити персоналістичні тенденції української філософської думки.   
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Однак, відповідно до авторського визначення, метою дисертаційного дослідження є 

«розгляд та осмислення ідей персоналізму, як в українській, так і в європейській та 

американській філософії» [15, c. 4]. Тож Р. М. Вербова намагалась визначити варіант 

персоналізму, започаткований у США  наприкінці ХІХ — початку ХХ ст., як той 

національно-історичний тип філософії особистості,  в ході становлення якого вона, 

власне, й оформилась як самостійний філософський напрям, що набув подальшого 

розвитку на Європейському континенті,  в тому числі і в Україні. Це завдання 

передбачало безпосереднє звернення до творів засновників американського 

персоналізму, системний аналітичний огляд наукових праць, присвячених 

проблемам його генези та типології, виділення дискусійних питань його вивчення, 

зіставлення класичних персоналістичних підходів до визначення особи, 

сформованих у США та Європі.  

Усвідомлюючи масштаб виділеного аспекту свого дослідження, дисертантка 

присвячує його висвітленню цілий розділ своєї роботи, названий  «Розвиток 

персоналізму як напряму в  американській та європейській філософіях». Однак 

незважаючи на заявлену повноту охоплення персоналістської течії,  створеної в 

США, дослідниця фактично обмежується  повтором її основних характеристик, 

даних відомим польським науковцем, представником сучасного католицького 

персоналізму Ч. С. Бартніком [170], і переліком найяскравіших постатей 

американської філософії особистості  -  основоположника Бостонської школи Б. П. 

Боуна, його учнів - Е. Ш. Брайтмена,  Р. Т. Флюелінга та їх послідовників -  А.К. 

Надсона і П. А. Берточчі, а також зановника Каліфорнійської школи Дж. Х. 

Хоуісона та авторки концепції абсолютистського персоналізму М. В. Калкінс [15, c. 

29]. 

Така дослідницька стратегія призводить до неповної спрощено-схематизованої 

презентації основних ідей американських філософів-персоналістів, у рамках якої 

при узагальненні визначень особистісного, запропонованих ними, з поля зору Р. М. 

Вербової випадає генетичний зв’язок  персоналістського розуміння особистості із 

Божественним Одкровенням про людину як образ і подобу Божу.  Авторка 

дисертації доходить висновку, що «персона»  розглядається персоналістами як 
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складна духовна система людини, внутрішній динамічний світ її особистої 

свідомості» [15, c.29], фактично виключаючи із сфери американської 

персоналістської рефлексії численні звернення філософів до Особи Творця та 

ствердження персоналістичного характеру відношення людини до Нього.  

Крім того,  дослідниця сприймає християнські витоки персоналізму крізь 

призму їх осмислення, здійсненого Ч. С. Бартніком, зорієнтованим на неотомістське 

вчення про людину, і тому схильна перебільшувати його безпосередній вплив на 

засновників американської філософії особистості [15, c.29], який вони самі 

заперечують [186]. 

Незважаючи на явну фрагментарність висвітлення  проблематики 

американського персоналізму Р. М. Вербова привернула увагу наукової спільноти 

України до його невичерпаного потенціалу, розкриття якого є необхідною 

передумовою обґрунтування персоналістичного характеру суб’єктивності, що стає 

пріоритетним для сучасної філософської думки.   

Таким чином, доводиться констатувати, що до цього часу основоположні 

концепти філософії особистості, сформованої у США, активно досліджуються 

тільки її послідовниками та представниками  інших персоналістських течій, 

впливаючи на їх розвиток,  але  все ще залишаються мало освоєними сучасною 

історико-філософською рефлексією. Нечисленність звернень вітчизняних науковців 

до проблематики американського персоналізму, очевидно, обумовлюється ще й тим, 

що праці його основоположників до цієї пори не перекладені ні на українську, ні на 

російську мову.  Тож можна сказати, що персоналістська філософія США вже не є  

terra incognita для вітчизняних дослідників, але треба визнати, що земля ця все ще 

залишається малоосвоєною.  Сам факт цілинності і маловідомості ще раз 

підтверджує  актуальність  комплексного історико-філософського дослідження 

даного філософського явища. Не менш важливими аргументами необхідності 

звернення до розробок американських філософів-персоналістів у сучасному 

історико-філософському контексті є їх академічний характер та системність. Адже 

саме  американський персоналізм, а не широко відомий французький, народився в 

університетському середовищі і тому виявився здатним і до виваженого 
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переосмислення філософської традиції, і до сприйняття інших течій філософії кінця 

ХІХ – початку ХХІ ст. Цими рисами і визначилося становлення  американського 

персоналізму як оригінального філософського напряму, що знайшов продовження у 

тенденціях  новітньої філософії, на відміну від французького персоналізму, від якого 

дистанціювались сучасні європейські філософи.   

 

1.2. Методологія та методика дисертаційного дослідження 

Проведений огляд літератури та окреслення меж дисертаційного дослідження 

дозволяє надати абрис методології і методики науково-дослідної роботи та означити 

особливості використання обраних підходів.  

Почнемо з тих базових принципів, що є певними науково-дослідницькими  

настановами, які визначають стратегії досягнення мети дисертаційної роботи. 

Такими базовими принципами є історичність, діалогічність, компаративність, 

комплементарність. 

Артикуляція принципу історичності обумовлена соціокультурним виміром 

будь-якого знання. О.Ф. Лосєв в «Історії естетичних вчень» відзначає: «Все, що 

існувало, існує і буде існувати, все, що може відбутись, набуває конкретності лише в 

історії… Будь-яке знання реальне лише тоді, коли воно є історичним знанням; і 

будь-яке буття реально тільки тоді, коли воно є соціальним буттям» [69, с. 337, 360]. 

Основи принципу історичності закладені у працях Дж. Віко, І. Гердера, І. Канта, 

Г.В.Ф. Гегеля, В. Дільтея, М. Гайдеггера, Г.-Г. Гадамера, а також В.Ф. Асмуса, 

П.П. Гайденко, Е.В. Ільєнкова, О.Ф. Лосєва, М.К. Мамардашвілі, 

Н.В. Мотрошілової, А.В. Сьомушкіна тощо. Серед українських філософів згадаємо 

праці І.В. Бичка, А.К. Бичко, П.І. Гнатенка, Г.І. Заїченка, В.Б. Окорокова, 

М.В. Поповича, С.В. Пролеєва, В.І. Пронякіна, В.Г. Табачковського, 

О.С. Токовенка, Ю.О. Шабанової та ін. 

Саме принцип історичності задає дві історико-філософські стратегії 

дисертаційного дослідження – діахронічну та синхронічну. У діахронії були 

розглянуті мета-онтологічний вимір персоналістичного світогляду, що виявляється в 

ході розгляду біблійної проблематики, святоотецької тріадології і традиції 
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перекладу Священного Писання (зокрема, англомовних Женевської Біблії та 

Єпископської Біблії), а також антропно-раціоналістичні інтенції визначення 

особистості, які утворюють трансцендентально-суб’єктивістське поле формування 

американського персоналізму. У горизонті синхронічної стратегії осмислювалися 

пошуки екзистенціально-аксіологічних орієнтирів особистісного буття у Новому 

Світі, що відбувались у поетико-філософській творчості У. Уітмена, а також  

гносеологічні, онтологічні, релігійно-етичні горизонти метафізики особистості, що 

встановилися у працях Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса, в їх спільних та 

відмінних рисах. 

Другий структуротворний принцип даного дослідження – діалогічний. 

Розгортаючись у вертикалі міжособистісних стосунків, утвореній зверненням 

людської особистості до Бога, і в горизонталі інтерперсональних взаємин, заданій 

відношеннями «Я» з «Іншим», діалогічна взаємодія забезпечує особистісне 

самовизначення людини. Діалог як формотворне начало дискурсивного мислення  

визначає історичне становлення раціональності, спрямовує весь шлях світової 

філософії, розкриваючи неповноту будь-яких визначень істини, заснованих на 

монологізмі. Але як принцип, як певна стратегія наукових досліджень  діалогізм був 

осмислений у сферах  некласичного та постнекласичного філософствування, 

зокрема у працях В. Дільтея, М. Бубера, Г.-Г. Гадамера, М.М. Бахтіна, В.С. Біблера, 

Ю.М. Лотмана, К.-О. Апеля, Ю. Хабермаса, Е. Левінаса та ін. Найбільш влучно  

шлях філософської думки від монологічної логіки до діалогіки, від 

деперсоналізовано-раціоналістичного до персоналістичного ставлення до світу 

виразив М.М. Бахтін у максимі «Бути – означає спілкуватись діалогічно. Коли 

діалог закінчується, закінчується все» [7, с. 280]. По суті, це онтологізація діалогу. 

М.М. Бахтін розумів діалог, як «універсальне явище, яке пронизує всю людську 

мову і всі відносини та прояви людського життя, взагалі все, що має сенс і 

значення» [7, с.51]. Орієнтація на принцип діалогізму при історико-філософській 

реконструкції генезису і кола ідей американського персоналізму дозволяє розкрити: 

1) особливості філософсько-богословського діалогу, основоположного для 

персоналістичної філософії США; 2) форми рецепції класичної філософської 
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традиції, висхідні для персоналістської думки Північної Америки; 3) діалогічність 

співвіднесення версій персональної метафізики, розроблених на 

Північноамериканському континенті. Принцип діалогізму задає стратегію 

використання герменевтичного, джерелознавчого, лінгво-філософського, 

історіографічного методів дослідження текстів, які встановлюють етимологічну 

основу дисертації. 

Третій структуротворний принцип дисертаційного дослідження – 

компаративний. Становлення компаративістики, як певного напрямку наукових 

досліджень міститься у працях Г.В.Ф. Гегеля, Ф.В.Й. Шеллінга, Г. Ріккерта, 

Ф. Ніцше, В. Дільтея, О. Шпенглера, Е. Кассірера, К.-Л. Стросса, але самостійності 

набирає у середині ХХ ст. завдяки працям П. Массона-Урселя, П.Т. Раджу, 

Н. Хадзіме, У. Ліббрехта, Ч.А. Мура та ін. Серед вітчизняних імен назвемо 

М.В. Поповича, В.Г. Табачковського, П.І. Гнатенка, Г.А. Заїченка, В.Б. Окорокова, 

В.І. Пронякіна, О.І. Хоми та ін.  

Компаративна стратегія дослідження дозволила використати у дисертації 

можливості порівняльного методу і вирішити низку питань. Насамперед, на його 

основі була розкрита співвіднесеність основних генеалогічних ліній американського 

персоналізму, виділених при осмисленні його релігійно-антропогенних засад. Це, 

по-перше, - долучення до метаонтології особистості, що відкрилась у 

Богодухновенному свідченні про створення людини «за образом і подобою Божою»; 

по-друге, - раціонально опосередковане сприйняття людської причетності до 

буттєвої Першооснови, яке призвело до ствердження понадособової 

трансцендентальної форми суб'єкта; по-третє, - оформлення архетипного поля 

особистісного саморозкриття, де універсальне визначення модусу персонального 

існування було зведене до сполучення різних особових «праформ» вираження 

першопринципу буття і ціннісних орієнтирів, заданих ними.  До того ж, 

компаративний метод дозволив виявити спільні та відмінні риси гносеологічних, 

онтологічних, релігійно-етичних вимірів особистості, встановлених Б.П. Боуном, 

Дж.Х. Хоуісоном, Дж. Ройсом. 
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Четвертий базовий принцип історико-філософського дослідження 

американського персоналізму – комплементарність або доповнюваність. Теоретичне 

обґрунтування принципу доповнюваності закладено у працях В. Дільтея, І. Тена, 

К. Леві-Строса, Р. Якобсона, З. Фройда, К.-Г. Юнга, Р. Барта, Ю. Кристєвої, 

М.М. Бахтіна, Ю.М. Лотмана, С.С. Аверинцева та ін. Опис соціокультурних явищ 

потребує використання принаймні двох взаємовиключних наборів понять, що у 

сукупності дають певну вичерпну інформацію про ці феномени як цілісності. 

Принцип комплементарності задає стратегію використання у дисертації 

можливостей структуралістського методу. 

Співвіднесення принципів історичності, діалогічності, компаративності, 

комплементарності, задане загальнометодологічною базою історико-філософського 

аналізу американського персоналізму, передбачає залучення фундаментальних 

філософських методів, у числі яких у дисертації використовуються феноменологія, 

структуралізм, топологія, діалектика, компаративістика, герменевтика. 

Феноменологічний метод набув обгрунтування у працях Ф. Брентано, 

Е. Гуссерля, М. Гайдеггера, М. Шелера, А. Райнаха, Р. Інгардена, Б. Вальденфельса 

та ін. Як відомо, феноменологія – дескриптивна наука, її матеріал – факти інтуїції 

або безпосереднього бачення предмету. У дисертації дескрипція встановлює 

базовий рівень дослідження, дозволяючи окреслити предметне коло дослідження, 

виявити його складові. Феноменологічний мета-опис дозволив означити релігійно-

антропогенні засади персоналістичної філософії США, встановлені її основними 

генеалогічними лініями (розкриття мета-онтологічного виміру особистісності, 

раціоналістичне визначення суб’єктивності, пошук екзистенціально-аксіологічних 

орієнтирів особистісного існування) та гносеологічні, онтологічні і релігійно-етичні 

складники проблемного поля особистості, розкриті Б.П. Боуном, Дж.Х. Хоуісоном, 

Дж. Ройсом у  версіях персональної метафізики, створених ними. 

Структуралістська методологія оформлюється у першій третині ХХ ст. у 

працях Ф. де Соссюра, К. Леві-Стросса, Р. Якобсона, набуваючи подальшого 

розвитку у концепціях Ж. Лакана, Р. Барта, М. Фуко тощо. Вона забезпечує перехід 

від емпірико-дескриптивного до абстрактно-теоретичного рівня дослідження. 
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Сутність структуралістського методу полягає в тому, що завдяки процедурі 

абстрагування будується певна теоретична модель, де ціле розкривається як 

множинність його елементів, якій притаманна певна структура як сукупність 

відносин між ними.  

Історико-філософський аналіз процесу формування та концептосфери 

американського персоналізму є певною структуралістською інтерпретацією, що 

включає два мислових блоки. Перший з них передбачає виділення релігійно-

атропогенних засад персоналістичної філософії Північної Америки і спрямовується 

на виявлення їх співвіднесеності, сформованої відношеннями бінарності: мета-

онтологічному виміру персоналістичного світогляду, де усвідомлюється 

нередукованість особистості, протистоїть трансцендентально-суб’єктивістське поле 

її самовизначення, де встановлюється імперсональна першоформа суб’єктивності; 

воно, у свою чергу, утворює бінарну опозицію зі сферою екзистенціально-

аксіологічних інтенцій персонального існування у Новому світі, які безпосередньо 

призвели до появи американського персоналізму. 

Другий структурний блок – розкриття сутнісних рис метафізики особистості, 

розробленої на Північноамериканському континенті наприкінці ХІХ – початку ХХ 

ст.   Вчення  перших американських філософів-персоналістів  - Б.П. Боуна, 

Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса - за своєю академічною, теоцентричною спрямованістю 

протистоїть концепції поета-персоналіста У. Уітмена з його апологією 

антропоцентризму, критичним ставленням до Церкви та церковної ієрархії, 

прагненням ствердити невіддільність добра від зла й у Всесвіті, й у людській 

природі. Але літературно-філософська і власне філософська форми персоналістської 

думки, започатковані у США, утворюють певну соціокультурну структуру, що 

спрямовує персоналістичний рух у цій країні на межі ХІХ-ХХ ст.  До того ж, сама 

філософія особистості, заснована у Північній Америці, інспірується у своєму 

становленні протиставленням персоналізму та імперсоналізму як способів 

мислення.  У ході розгортання цієї опозиції відбувається поляризація 

персоналістичного дискурсу:  персоналістичному плюралізму (Б.П. Боун, 

Дж.Х. Хоуісон) протиставляється абсолютний персоналізм (Дж. Ройс), завдяки чому 



42 

 

в Новому Світі оформлюється перша обґрунтована  філософська система. Виявлені 

фундаментальні структури американського персоналізму доповнюються бінарними 

опозиціями, експлікованими при  розгляді його авторських версій і визначальними 

для них. Так, при аналізі творчості У. Уітмена виділяються такі структури 

особистісного самовизначення, як: «або/або», «високе/низьке», «норма/ девіація», 

«творення/руйнування» тощо. Низка  таксономій виявляється і при дослідженні 

доктрини Дж.Х. Хоуісона («феноменальне/ноуменальне», «неорганічне/органічне», 

«фізіологічне/логічне», «пізнаване / непізнаване»). 

Використання топологічного методу у дисертації виходить за рамки розуміння 

топології як теорії математичного моделювання простору, сформованої на початку 

ХХ ст завдяки, насамперед,  А. Пуанкаре [266]. Для розкриття мета-онтологічного 

виміру персоналістичногомислення ключовим є філософсько-риторичне визначення 

топосу, запропоноване Аристотелем у його логіці і риториці, а для сучасної 

філософської думки відкрите О. Ф. Лосєвим при осмисленні «естетичної онтології»  

[69] Стагірита й обґрунтуванні власної «філософії імені» [70]. У руслі 

аристотелівського співвіднесення діалектичного і риторичного шляхів до істини 

topos набуває категоріальної визначеності, безпосередньо пов’язаної з  

етимологічним значенням цього терміну, постаючи узагальненою формою 

вираження-розуміння одиничного, унікального, індивідуального – «місцем» життя і 

думки, в якому досягається і розкривається єдність слова і мислення, означена 

давньогрецьким концептом logos [4]. Оформлюючи інтерперсональний простір 

смислотворення і фіксуючи зрушення особистісних горизонтів сприйняття 

реальності, топологія, відповідно до характеристики, наданої О. Ф. Лосєвим, формує 

«живу логіку ... людського спілкування» [69]. У лосєвській ейдетичній діалектиці 

топологічне мислення визначається  як спосіб анагогічного пізнання, а топологія, 

відповідно, розгортається в теорію значення, охопленого в його «самототожній 

відмінності» [70]. 

Е. Р. Курціус застосував топологічний підхід, заснований на риторичній  

логіці в її обґрунтуванні, здійсненому Аристотелем, при вивченні 
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західноєвропейської латинської словесності середньовіччя, що дозволило осмислити 

смислотворчий ресурс «готових форм» риторики.  

М. М. Бахтін акцентував «топологічність» художнього мислення, ввівши у 

сферу літературознавства  концепт «хронотоп» для визначення  співвіднесеності 

часу і простору  в літературі: «У літературно-художньому хронотопі має місце 

злиття просторових та часових прикмет в осмисленому і конкретному цілому. Час 

тут згущується, ущільнюється, стає художньо-зримим; простір, у свою чергу, 

інтенсифікується, втягується у рух часу, сюжету, історії. Прикмету часу 

розкриваються у просторі, а простір осмислюється і вимірюється часом» [9]. 

Таким чином,  використання методологічних можливостей топології у 

гуманітарному пізнанні має достатньо вагому історію і основу. Тож можна 

погодитися із В.В. Савчуком, який наголошує: «Топологічна рефлексія, створюючи 

образ світу, не вимірює його тією абстрактною одиницею, для котрої рівно 

тотожними... й одноманітними є всі світи, але опосередковано повідомляє про 

присутність хоча й інваріантної, але неметризованої структури. ЇЇ результатом є не 

ідеальні об’єкти, але концепти, що в рівній мірі є продуктом і теоретичного 

самопізнання, і пізнання природи, і художнього узагальнення, й естетичного 

досвіду, й екологічної та етичної відповідальності за топос» [117, с. 153].  

У дисертаційному дослідженні мета-онтологічний вимір персоналістської 

думки розкривається в ході розгляду його топології, заданої біблійною 

проблематикою, святоотецькою тріадологією та традицією англійського перекладу 

Священного Писання. Топологічний підхід забезпечує: осмислення буттєвих 

характеристик людини, що були визначені при відкритті її богоподібності у 

Богодухновенній Книзі й ініціювали персоналістичне осмислення конститутивної 

трансцендентності людської особи; розкриття фундаментальної структури 

метаонтології особистісності, виявленої при святоотецькому формулюванні 

тріадологічного догмату і визначальної для персоналістсько-метафізичного 

розуміння принципу каузальності; встановлення способів трансмісії топосів 

персонального існування, відкритих Біблією, у тих її англійських перекладах, які 
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були первинно сприйняті протестантськими деномінаціями Північної Америки і 

забезпечили закладання теологічних підвалин  філософії особистості на її теренах. 

Для виявлення внутрішньої логіки  розгортання і співвіднесення виділених 

генеалогічних ліній американського персоналізму та побудови його метафізики 

особистості в дисертації застосовується діалектичний метод, що, відповідно до 

традиції визначення діалектики, закладеної у творах І.Г. Фіхте, Г.В.Ф. Гегеля, Г.-

Г. Гадамера, О.Ф. Лосєва, Е.В. Ільєнкова, В.С. Біблера та ін., розуміється як такий 

підхід роботи з поняттями, концептами, де вони розкриваються у взаємозв’язках, у 

своїх статичних та динамічних проявах.  

Діалектичний підхід дозволяє встановити концептуальні зв’язки між 

топологією персоналістичного мислення, полем раціоналістичної рефлексії 

суб’єктивності, сферою пошуку екзистенціально-аксіологічних орієнтирів 

особистісного існування та інтенціями, основоположними для персоналістської 

думки США.  До того ж, діалектика формує платформу для розкриття протиріччя 

між імперсоналістичними та персоналістичними формами мислення як «рушійної 

сили» становлення американського персоналізму, а також для реконструкції його 

концептосфери у проблемному полі, яке утворилось гносеологічними, 

онтологічними та релігійно-етичними питаннями, поставленими Б.П. Боуном, 

Дж.Х. Хоуісоном, Дж. Ройсом. Такий класичний підхід уможливлює виявлення 

шляхів рецепції філософської класики, прокладених фундаторами американського 

персоналізму, започаткованого у межах академічної філософії, а також розкриття 

його інтелектуального обсягу і потенціалу.  

Застосування компаративного аналізу забезпечує уточнення   

інтердискурсивних відношень, що оформили діалогічний простір становлення 

персоналістської думки в Північній Америці, і позицій основоположників 

«персоналізованої» метафізики, яка сформувалась на її теренах на межі ХІХ – ХХ 

ст. Завдяки використанню інструментарію філософської компаративістики 

виявляється, насамперед,  проблематика особистісного самовизначення, 

актуалізована при співвіднесенні його горизонтів, охоплених персоналістичною 

філософією США – відкритого при святоотецькому встановленні мета-



45 

 

онтологічного виміру особистісності, окресленого при раціоналістичному 

обґрунтуванні трансцендентальної першоформи суб’єкта та заданого літературно-

творчим пошуком екзистенціально-аксіологічних орієнтирів саморозкриття «Я» в 

Новому Світі. Крім того, компаративний підхід  дозволяє конкретизувати 

особливості версій класичної доктрини американського персоналізму, визначених їх 

авторами як «персональна метафізика» (Б. П. Боун). «персональний ідеалізм» 

(Дж.Х. Хоуісон), «четверта концепція буття (Дж. Ройс).  

Герменевтична методологія, насамперед, у її обґрунтуванні, здійсненому Г. – 

Г. Гадамером, встановлює базовий рівень дослідження, формуючи ту частину 

«айсбергу» текстологічної роботи, що, якщо розгорнути метафору, може бути 

визначена як підводний грунт історико-філософської реконструкції генезису і кола 

ідей персоналістичної філософії Північної Америки.  Траєкторія руху до виявлення 

витоків американського персоналізму, яка прокладається у дисертації, має  

гермевтично-круговий характер запитування та відповіді.  Власне, сам переклад 

англомовних текстів основоположників персоналістської думки США, 

здійснюваний у ході дисертаційного дослідження, ініціював звернення до біблійної 

топології особистісного буття. Їх академічний стиль спонукав до осмислення  

антропно-раціоналістичних обріїв філософської традиції. Встановлення авторства 

конструкту  «американський персоналізм» інспірувало звернення до творчої 

спадщини У. Уітмена, що відкриває «абсолютно іншу», щодо визначеної 

фундаторами персоналістичної філософії на Північноамериканському континенті, 

конфігурацію визначення особистісності як буттєвого першопринципу.  

Методичні можливості джерелознавства дозволяють, по–перше, визначити 

англійські переклади Священного Писання, що були первинно сприйняті течіями 

Протестантизму, розповсюдженими на території США, і заклали теологічне 

підґрунтя персоналістської думки, сформованої на теренах цієї країни (Женевська 

Біблія, Єпископська Біблія, Біблія короля Джеймса), і, по-друге, обґрунтувати вибір 

самих першоджерел дисертаційного дослідження – основних праць засновників 

персоналістичної філософії Нового Світу, в числі яких: «Персоналізм» та 
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«Філософія теїзму», Б.П. Боуна, «Межі еволюції» Дж.Х. Хоуісона, «Проблема 

християнства», «Дух сучасної філософії» і «Світ та індивід» Дж. Ройса. 

Надбання історіографії забезпечують осмислення історії перекладу 

Богодухновенної книги на англійську  мову та розповсюдження англомовних версій 

Священного Писання на Північноамериканскому континенті завдяки зверненню до 

праць істориків-біблеїстів У.Х. Ноя, Д.Л. Брауна, М. Симмса, Е.Н. Уілсона, 

В.Ф. Моултона, Ф.Ф. Брюса, Ф.У. Комфорта, Д. Еверта, Б.М. Мецгера, Д.В. Уоллеса 

та ін. 

Інтертекстуальний підхід у його класичній - обґрунтованій Р. Бартом - версії 

та у співвіднесенні із текстологією Ж. Женетта і концепцією функціональної 

еквівалентності перекладу, розробленою Е. А. Найда, використовується  при 

реконструкції інтердискурсивного поля формування американського персоналізму. 

Текстологічний ресурс спрямовується, насамперед, на виявлення тієї змістової 

трансформації категорій античної філософії «іпостась» (υπόστασις) та «сутність» 

(ουσία), що була здійснена Великими Каппадокійцями – Святителем Василієм 

Великим, Григорієм Богословом та Григорієм Ниським – при формуванні мета-

логіки тринітарного мислення. Крім того, інтертекстуальність і теорія «передачі 

слова Божого людськими мовами» (Е. А. Найда) забезпечують виявлення 

особливостей тієї англомовної трансмісії біблійних топосів особистісного буття, яка 

обумовила раціоналістичну обмеженість горизонтів сприйняття Священного 

Писання, прокладених основоположниками персоналістичної філософії США.  

 

Висновки першого розділу 

Проведений огляд літератури дозволяє окреслити межі дисертаційного 

дослідження, спрямовуючи його на розкриття релігійно-антропогенних засад 

американського персоналізму та кола його гносеологічних, онтологічних і релігійно-

етичних проблем у ході виконання  низки завдань: 

1) надання абрису топології мета-онтологічного виміру персоналістичного 

світогляду шляхом осмислення біблійної проблематики, святоотецької тріадології,  

традиції англійського перекладу Священного Писання; 
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2) виявлення антропно-раціоналістичних інтенцій визначення особистості, що 

оформили трансцендентально-суб’єктивістське поле становлення американського 

персоналізму; 

3) розгляд концепції «Я», сформованої у творчості У. Уітмена, як літературно-

філософської прелюдії встановлення екзистенціально-аксіологічних орієнтирів 

американського персоналізму; 

4) виявлення специфіки пізнавальних підходів Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, 

Дж. Ройса у контексті боротьби з імперсоналістичним характером попередньої 

філософії; 

5) прояснення буттєвих горизонтів особистості, встановлених Б.П. Боуном, 

Дж.Х. Хоуісоном, Дж. Ройсом; 

6) з’ясування особливостей релігійно-етичних пошуків Б.П. Боуна, 

Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса як практичного виміру метафізики особистості. 

Методологія і методика, які використовується у дисертації, грунтуються на 

принципах історичності, діалогічності, компаративності, комплементарності, і 

потребують залучення дискурсивних підходів феноменології, структуралізму, 

топології, діалектики, герменевтики, а також методичних можливостей історіографії 

та перекладознавства. 

Принцип історичності задає діахронічну та синхронічну стратегії 

дисертаційної роботи. У межах діахронічної стратегії розглядаються, по-перше, 

мета-онтологічна проблематика Бога як Особистості у Біблії та творчості Східних 

Отців Церкви, по-друге, проблематика перекладів Священного Писання на 

англійську мову, по-третє, проблематика розуміння раціональності у філософії 

Нового часу та в цілому вплив класичного раціоналізму, німецького ідеалізму на 

формування позиції американського персоналізму. У межах синхронічної стратегії 

висвітлюються, по-перше, творчі пошуки У. Уітмена, націлені на саморозкриття 

«Я», по-друге, особливості версій персональної метафізики, розроблених 

Б.П. Боуном, Дж.Х. Хоуісоном і Дж. Ройсом, у гносеологічному, онтологічному та 

релігійно-етичному аспектах. Принцип діалогічності також забезпечує історико-

філософську реконструкцію формування та концертосфери американського 
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персоналізму, обґрунтовуючи застосування в її ході герменевтичного методу та 

методичних можливостей джерелознавства, історіографії, перекладознавства. 

Принцип компаративізму задає стратегію на використання порівняльного методу,  

дозволяючи виявити співвіднесеність основних генеалогічних ліній 

персоналістичної філософії США - розкриття мета-онтології особистісності, 

раціоналістичного визначення суб’єктивності, пошуку екзистенціально-

аксіологічних орієнтирів особистісного існування в Новому Світі, а також виявити 

спільні та відмінні риси гносеологічних, онтологічних, релігійно-етичних надбань 

Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса. Принцип комплементарності задає 

структуралістську спрямованість дисертації, що артикулює у якості 

фундаментальних структур низку бінарних опозицій, серед яких головною, 

безумовно, є опозиція «персоналізм / імперсоналізм». 

Дескриптивні наробки феноменології дозволяють: означити предметне коло 

дослідження, виявити його складники; описати релігійно-антропогенні засади 

американського персоналізму; окреслити проблемні поля, де відбувалась творчість 

Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса. 

Структуралістський метод забезпечує виявлення низки бінарних опозицій, які 

встановлюють певні межі даного дисертаційного дослідження: 1) «персоналізм/ 

імперсоналізм», як головну спрямованість і напруженість гносеологічного, 

онтологічного, релігійно-етичного дискурсу Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса; 

2) «духовне/секулярне», як апологію теїстичного виміру особистості у творчості 

засновників песоналістичної філософії США; 3) «трансцендентне/іманентне» як 

одну із передумов раціоналістичної деперсоналізації суб’єктивності; 

4) «божественне/людське» як спрямованість шляхів богошукання, прокладених  

фундаторами американського персоналізму; 5) «плюралізм/монізм» як джерело 

внутрішньої проблематизації метафізики особистості, сформованої на 

Північноамериканському континенті.  

Топологічний підхід дозволяє визначити мета-онтологічний вимір 

персоналістичного мислення, ініціюючи: розгляд буттєвих характеристик людини, 

відкритих біблійним свідченням її богоподібності й охоплених персоналістською 
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рефлексією конститутивної трансцендентності людської особи; розкриття 

фундаментальної структури метаонтології особистісності, виявленої при 

святоотецькому обґрунтуванні Вчення про Святу Трійцю й основоположної для 

персоналізації самого принципу каузальності; встановлення способів трансмісії 

топосів особистісного буття, відкритих Біблією, у її англійських перекладах, 

первинно сприйнятих протестантськими деномінаціями Північної Америки і 

визначальних для формування теологічних позицій засновників американського 

персоналізму.  

Діалектичний метод допомагає розкрити: зв’язки між американським 

персоналізмом, біблійною проблематикою та сцієнтистською спрямованістю 

новоєвропейської філософії; полемічну сутність співвіднесення американського 

персоналізму з імперсональною філософією; проблемне коло американського 

персоналізму, де відбувалась кристалізація його основних положень.  

Інструментарій філософської компаративістики дозволяє  визначити грані 

самовизначення особистості, встановлені патристикою, новоєвропейською та 

сучасною філософією; виокремити особливості версій метафізики особистості, 

розроблених Б.П. Боуном, Дж.Х. Хоуісоном, Дж. Ройсом у горизонті їх 

гносеологічних, онтологічних, релігійно-етичних поглядів.  

Герменевтична методологія  надає даному дисертаційному дослідженню 

характер, з одного боку, цілісного завершеного твору, а з іншого, начерку, межі 

якого, між тим, залишаються відкритими. До того ж, саме герменевтика формує  

основу  для розуміння певних положень, понять, концептів  творчості фундаторів 

американського персоналізму.  

Надбання джерелознавства, історіографії, перекладознавства виступають у 

дисертації у якості допоміжних, забезпечуючи визначення джерельної бази 

дисертаційного дослідження та виявлення історичних і текстологічних особливостей 

рецепції Священного Писання, важливих для становлення персоналістської думки 

на Північноамериканському континенті.  

 

 



50 

 

РОЗДІЛ 2 

РЕЛІГІЙНО-АНТРОПОГЕННІ ЗАСАДИ 

АМЕРИКАНСЬКОГО ПЕРСОНАЛІЗМУ 

 

2.1. Топологія мета-онтологічного виміру персоналістичного світогляду: 

   біблійна проблематика, святоотецька тріадологія,  

традиція англійського перекладу Священного Писання 

Для встановлення тих обріїв співвіднесення людини із Першоначалом буття, 

що інспірували обґрунтування його особистісного першопринципу в 

«персоналізованих» онтологічних системах, розроблених у США наприкінці ХІХ – 

початку ХХ ст., необхідно, насамперед, звернутися до первинного визначення 

особистісності як буттєвої Першоооснови - метаонтології, відкритої Надприродним 

Одкровенням і неосяжної при відстороненні людського розуму від гранично-

комунікативного досвіду. За точним виразом В.М. Лоського,  «один лише Бог може 

знати її, Той Бог, Якого оповідь Книги Буття являє нам при призупинці ів Його 

творчості, здійсненому, щоб сказати на Передвічній Раді Трьох Іпостасей: 

«Створимо людину за образом Нашим і за подобою Нашою» [73, с. 411]. 

Встановлений Богодухновенним свідченням про «вінець творіння», мета-

онтологічний вимір особистості набув концептуалізації у тріадології Великих 

Каппадокійців – Святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Григорія 

Ниського – й означився у перекладах Священного Писання на різні мови, 

здійснених для того, щоб забезпечити персональний доступ людей до Слова Божого. 

У діалогічному просторі формування американського персоналізму долучення до 

мета-онтології особистісності  забезпечувалося, передусім, трансмісією біблійних 

топосів особистісного буття в англомовних версіях Богодухновенної Книги, 

створених в епоху Єлизавети І (1558 – 1603) – Женевській Біблії (The Geneva Bible, 

1561-62)  та Епископській Біблії  (The Bishops’ Bible, 1568), привезених у Північну 

Америку першими переселенцями з Англії і визначальних для розповсюдження 

протестантської доктрини в Новому Світі.  



51 

 

Тож розгляд топології мета-онтологічного виміру персоналістичного 

мислення у контексті становлення персоналістської думки на 

Північноамериканському континенті передбачає виділення і співвіднесення трьох 

ліній історико-філософського дослідження. Перша з них звернена до форм 

розкриття Самосущої Особистості Бога та  визначення людини як Його образу і 

подоби у свідоцтвах Старого і Нового Завітів. Друга лінія спрямована на 

осмислення шляху формування тринітарної мета-логіки, що розкрилась як спосіб  

доведення особистісного принципу буття при формулюванні тріадологічного 

догмату, здійсненому видатними Учителями Церкви – вихідцями із Каппадокії. 

Третя лінія дослідження націлюється  на аналіз кола тих проблемних питань історії 

перекладу Священного Писання на англійську мову, які пов’язані із відтворенням 

біблійних концептів, призначених виразити особистісність, в англомовних версіях 

Богодухновенної Книги, первинно сприйнятих течіями Протестантизму, 

розвиненими у США (насамперед, Женевській Біблії та Єпископській Біблії, а також 

Біблії короля Джеймса), і взятих за основу фундаторами американського 

персоналізму при теїстично-філософській концептуалізації особистості .    

Персоналістичне мислення не змогло б сформуватись без досвіду живого 

богоспілкування, що набувається при безпосередньому зверненні до Надприродного 

Одкровення, викладеного у біблійному тексті. Без такого долучення до 

Богоодкровенної істини усвідомлення теїстичної основи особистісності було б 

неможливим. Однак до цього часу ті підходи до визначення відношень людської 

особи і Творця, які були запроваджені в руслі персоналістського переосмислення 

класичної традиції філософствування, не розглядались у світлі живих – наданих 

Священним Писанням – свідчень створення людини «за образом і подобою Божою». 

Відтак їх прямий вплив на формування персоналізму залишається нерозкритим, що 

суттєво обмежує й історико-філософське бачення міри його наближення до 

розуміння духовної першооснови особистості, і те поле рецепції її персоналістичних 

теорій, в якому орієнтири особистісного самовизначення, встановлені поза його 

раціоналістичним виміром, набувають вираження у філософських категоріях, 

відсторонених від їх «деперсоналізованих» значень. Виявлення тих горизонтів 
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безпосереднього сприйняття тексту Богодухновенної Книги, де відбувалося 

становлення персоналістичної філософії, передбачає визначення біблійних витоків 

ідеї особистості, основоположних для розкриття особистісності як буттєвої 

Першооснови  у святоотецьких тріадології та христології.  

На ідеї особистості, у філософському розумінні, головним чином, ґрунтувались 

і ґрунтуються так звані докази буття і субстанціональності душі людської. І оскільки 

поняття особистості немислимо без поняття про людину, то було б зайвим 

заперечувати, що воно має не тільки абстраговану філософську основу, але й 

теїстичну, зокрема живу біблійну, чітко виражену у вченні про людину, 

сформованому християнською антропологією. «На відміну від більшості релігій і 

метафізичних систем, де відносини «Я–Ти» при наближенні до сфери власне 

божественної зникають, Біблія стверджує непорушну споконвічність Бога одночасно 

абсолютного і особистісного» [72, с. 354]. 

Бути особистістю в широкому етичному вимірі означає представляти собою 

постійно змінюваний «зразок досконалості», а в християнському розумінні – 

намагатися вдосконалювати себе духовно, набувати святості – «будьте досконалі, як 

досконалий Отець ваш Небесний» (Мф. 5:48). 

Людська особистість має надприродне походження, вона створена «за 

образом» і «за подобою» Божою (Бут. 1:26). Св. Григорій Ниський так пояснює 

змістову відмінність складників цього визначення людини: «Перше ( ατ'    ό α – «за 

образом») ми маємо за створенням, останнє ( α '   οί σι  – «за подобою») ми 

чинимо за власною волею» [76, с.458].
 

Образ Божий у людині становить сутність її душі, невід’ємну і незгладиму 

властивість природи її душі, він відображається в різноманітних силах і 

властивостях: в безсмерті людського духу, в розумі, здатному пізнавати істину і 

прагнути до Бога, до блага, у свободі волі, у володарюванні над землею і над усім, 

що на ній, у творчих силах. Творець світу і людини є Триєдиний Бог або 

Триіпостасне Божество, образ троїчності відображається в наявності у людини 

розуму, серця і волі, в її трьох складових – дусі, душі і тілі: «А Сам Бог миру нехай 

освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло нехай 
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непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа!» (1 Сол. 5:23). 

Здатність людини до пізнання Бога в живому спілкуванні і самоусвідомлення себе 

як образу Божого закладається Творцем у самому акті її створення, від якого 

починається безкінечний процес богоспілкування і самопізнання особистості – 

«саме з цього моменту і починай пізнавати себе» [119, с.31]. Цей процес є 

органічним для людини, заповіданим Творцем і носить особистісний, 

есхатологічний характер. У ньому «людина доступна сама собі зсередини – в тому 

безмежному внутрішньому світі, який обіймає сферу свідомості, напівсвідомості і, 

нарешті, несвідому сферу» [45, с.122]. Суб’єкт людський настільки складний і 

безмежний, що дістатися «дна» душі марно, особливо коли не враховується факт 

присутності в ній образу і подоби Божої і причетності до безумовного буття, «ми 

лише наближаємося до життя духа в середині нас» [45, с.123]. Цей «образ 

безумовного буття не створюється людиною в якихось абстракціях думки, а реально 

даний людині природою її особистості… Не усвідомлювати в собі владної сили 

цього образу… для людини так само неможливо, як неможливо їй усвідомлювати 

себе, не маючи свідомості» [83, с.256–257]. 

Людська особистість є вершиною творіння та іконою її Творця, вона, хоч і в 

зменшеному, обмеженому і навіть спотвореному вигляді, все ж потенційно 

відображає Його властивості. Людська особистість наділена умовним буттям, і 

відбиток її походження – явний, безперечний і незгладимий. Блаженний, хто «всяку 

людину вшановує ніби як бога після Бога» [109, с.287]. Людська особистість 

являється живим зразком такого буття, яке в дійсності не належить людині, і тільки 

через визнання буття Бога її існування стає самодостатнім, і, навпаки, без визнання 

буття Бога існування людської особистості втрачає всякий зміст. 

Здійснити саму себе як особистість жодна людина насправді не в змозі. І хоч 

за своєю природою людська особистість визнає себе вільною причиною і метою всіх 

своїх довільних дій, однак таке визнання не робить людину «ні вільним владикою 

життя, ні дійсною метою всесвіту» [83, с.252], ніхто не може викликати сам себе до 

життя і ніхто не може уникнути смерті. Бог створив людину заради Себе, і в цьому 

формула її осмисленого існування, всяка інша «велика» мета і смисл доречні і 
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необхідні, але мають транзитне призначення. Відкриваючи Себе і завіряючи 

істинність обіцяного, Він говорить: «Клянуся Собою» (Бут. 22:16), оскільки не має 

ні мети, ні смислу, ні цінності над Ним. 

Особистість може проявити себе власне як особистість за умови комунікації з 

іншою особистістю – «не добре, щоб бути чоловіку самотнім» (Бут. 2:18) і 

обов’язкової комунікації з Творцем, Яким ми «живемо, і рухаємось, і існуємо» 

(Дн.17:28). «Особистість існує тільки в необхідних умовах фізичного світу, однак 

природою своєю вона все-таки виражає не світ, а істинну природу самого 

Безкінечного і Безумовного, тому що безкінечне і безумовне є не що інше, як вільне 

буття для себе, а вільне буття для себе і є і може бути тільки буттям самосущої 

Особистості» [83, с.275–276]. Бог є жива особистість, а не безликий 

трансцендентний філософський абсолют, «Бог богослов'я – це «Ти», це живий Бог 

Біблії… це Абсолют, але Абсолют особистісний, якому ми говоримо «Ти» у 

молитві» [72, с.351]. Він є вогонь поїдаючий, Бог ревнитель (Повторення Закону, 

4:24) Бог кріпкий, Властитель, Начальник миру, Отець будучого віку [143, с.184–

185], Він собі нарік ім’я Сущий (Ієгова) – יהוה  –        ι        (Вих. 3:14) Його ім’я 

«означає особистість самобутню…існуючу (сущу). Поняття такої особистості 

виражено двічі використаним особовим дієсловом «ehjeh» – «Я є». Вони 

поєднуються займенниковою зв’язкою для вказівки на те, що єдина самодостатня 

причина буття тієї особистості полягає в ній самій» [131, с.284]. У німб 

православної ікони Спасителя хрестоподібно вписується біблійне ім’я Бога на 

грецькій мові –        (Сущий). 

Без самосущої Особистості «не могла б існувати і наша власна особистість, 

тому що весь природний зміст нашої особистості являється не самовизначенням її 

дійсного існування, а предметно-живим вираженням безумовної природи 

самосущого буття, а отже, при відсутності субстанціонального буття самосущої 

Особистості наша власна особистість була б так само неможлива у своєму 

реальному бутті, як неможливо відображення в матеріальному дзеркалі такого 

предмета, який зовсім не існує» [83, с. 276]. 
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Але зрозуміло, що саме існування матеріального дзеркала жодним чином не 

впливає на ті відображення, які виникають чи можуть виникати. Тож «людина саме 

тому й існує в якості особистості, що вона зображує собою Безумовну Сутність, і 

навпаки, – вона тому тільки і зображує в собі Безумовну Сутність, що вона існує в 

якості особистості. Отже, її особистість являється не дзеркалом по відношенню до 

Бога, а самим зображенням Бога, і образ Божий в людині не виникає в людині під 

формою якого-небудь явища свідомості, а представляється самою людською 

особистістю в усьому об’ємі її природного змісту, так що цей зміст безпосередньо 

відкриває намістинну природу Бога, яким Він є в Собі Самому» [83,  с.276]. 

Усвідомлюючи себе як образ Божий, людина у процесі самопізнання 

звертається до Бога, відкриваючи Його для себе як живу самосущу Особистість. 

Таке знання особистісності Творця сприймається як безумовно достовірне. Воно не 

є просто результатом визначення особистісного характеру Божественного буття «за 

суб’єктивними властивостями нашої свідомості і мислення… Він реально 

відкривається в нас і таким Він дійсно існує незалежно від нас, тому що Його буття 

безумовне. Він існує як безумовна Особистість і тому має у своїй природі всі дійсні 

властивості особистого буття» [83,  с.276–277]. Він володіє всім у досконалості і всі 

прикметники, вживані для описання властивостей Верховної Особистості, 

обов’язково мають форму вищого ступеня порівняння. 

Таким чином, повнота буття особистості згідно з християнським вченням 

забезпечується особистісним спілкуванням з Богом людського «Я», «яке іноді 

називають «глибинним я», або якось інакше. Там і знаходиться справжній суб’єкт 

всього, що відбувається в особистості, – це є «суб’єкт», особистість в основі» [45, с. 

123]. Причому слід підкреслити, що весь зміст такого співробітництва (συ  ρ ία) 

визначається есхатологічною спрямованістю. 

«Я» має своє антропологічне вираження, місце і особливе призначення в 

душевному і тілесному складі людини. Воно «не являється тотожним до всієї 

людини з усім змістом її життя», не дивлячись на те, що «будь-яка свідома душевна 

і фізична діяльність, як і вся їх сукупність, усвідомлюється, представляється, 

мислиться як дещо, притаманне цьому «Я», як його вияв, стан, діяльність» [125, 
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с.330–331]. Таке розуміння людської особистості знаходить повне підтвердження у 

словах Вселенського Учителя: «Я» – говориться про людину внутрішню. Те, що 

знаходиться зовні (мене), – це власне не «Я», але воно «моє»… «Я» – це розумне 

начало душі» [125, с.32]. В антропологічній побудові воно є суб’єктом, серцевиною 

та одночасно вершиною, оскільки володіє всім душевним і тілесним складом 

людини, являється основою життєдіяльності і несе відповідальність за неї. При 

цьому «Я» залишається простим і єдиним при всіх своїх найбільш складних і 

різноманітних станах і актах, завжди одним і тим же, рівним і тотожним самому 

собі.  

«Я» у властивій йому суб’єктивності наділене динамікою творчого пізнання, 

покликане пізнавати себе як мікрокосмос поступово і цілеспрямовано. 

«Самоусвідомлення приводить людину до думки, що в середині неї, в основі 

відображень минулої та сучасної дійсності, що знаходяться в ній постійно, в основі 

її сил і здібностей внутрішніх, знаходиться особливе начало, особлива субстанція, 

відмінна від тіла. Вона керує тілом і носить тіло як одяг» [125, с.341]. 

Ідея «Я» трансформується в ідею душі, в якій концентрується і об’єднується 

весь зміст внутрішнього життя як у формі відображення всього минулого життя, так 

і у формі можливостей або здатностей до різного роду внутрішніх дій, а «ідея тіла і 

його властивостей примикає тільки до образу душі, як другорядна частина асоціації, 

яка складає повну ідею «Я» або особистості» [125, с.341]. 

Такий напрямок руху особистості підкреслюється як вкрай важливий не тільки 

для самоосмислення «Я», але і для реалізації творчого замислу про людину її 

Творця. «Найпрекраснішою і найважливішою із усіх наук безсумнівно являється 

самопізнання. Тому що, хто сам себе знає, той дійде до пізнання і Бога (1Ін. 3:2), той 

буде старатись Йому уподібнитись» [52, с.213]. 

Ці обидва види пізнання нерозлучні між собою, причому одне передує 

іншому, а особистісне спілкування з Богом носить завжди пропорційно 

невизначений характер, не тільки в розумінні співвідношення досконалості 

особистості творіння і його Творця, але й в розумінні невстановленості величі і 

неосяжності Верховної Особистості. 
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Через таку нескінченність людська особистість вічно рухається у 

безкрайньому просторі буття, набуває нових знань і відкриває тайни. У результаті 

людська особистість в якій мірі збагачується, в такій мірі бачить себе убогішою, 

оскільки кожна нова освоєна ділянка простору відповідно розширює за собою межі 

непізнаного. У контексті безкінечності людське «Я» з усіма своїми «надбаннями» 

майже губиться, і «людина» звучить зовсім не гордо: «я червяк, а не чоловік, 

посміховище людське й погорда в народі», (Пс. 21:7) «я осмілився був говорити до 

Господа свого, я, порох та попіл» (Бут. 18:27). 

Самопізнання націлюється на виявлення онтологічної суті людського «Я», його 

могутності, його можливостей, його крил, але «все це залишається часто 

нерозкритим, не розгорнутим – іноді люди лише відчувають в собі цю глибину, і їх 

емпіричне «я» є таким неадекватним цій таємничій глибині душі, що на цьому часто 

будують висновки, які ведуть до деперсоналізації людини» [45, с.124]. 

Причину такого явища релігійно-філософський мислитель протоієрей 

В.В. Зеньковський вбачає у відриві «останньої глибини індивідуальності від 

духовно-душевної індивідуальності» [45, с.125], тобто у наслідку секуляризації 

філософського досвіду, що при відділенні від досвіду духовного втрачає 

христоцентричний характер, яким визначається достовірність всякого пізнання. «Всі 

труднощі у тлумаченні християнського вчення про людину пов'язані саме з 

недостатньою з'ясованістю поняття особистості, свідченням чого є той вражаючий 

факт, що в історії європейської філософії так слабо представлені системи 

персоналізму, що мотиви імперсоналізму, невідчуття усієї сили і глибини начала 

особистості є такими сильними у філософії християнських народів» [46, с.64]. 

Для повноцінності процесу особистісного богоспілкування необхідна 

готовність, особлива налаштованість, відкритість людини до діалогу: «Не 

наближайся сюди! Здійми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, 

земля це свята!» (Вих. 3:5). Іншими словами, можливість і якість особистісного 

спілкування тварного людського «Я» з нетварним Божественним «Я» і в 

дохристиянський і в християнський періоди визначається ступенем розвитку 

богоподібності людської особистості. Саме християнство стало релігією граничної 
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конкретизації, в ньому Бог гранично близький до людей – «Слово стало плоттю і 

вселилося між нас» (Ін. 1:14), «Божественна Особистість поєднала в Собі нетварне 

буття Бога і тварне буття людини» [135, с.11]. Христос є «посередник між Богом і 

людьми» (1 Тим. 2:5). 

Таким чином, у Священному Писанні особистісний принцип буття первинно 

означується співвіднесеністю двох старозавітних свідчень - про Передвічну Нараду 

Трьох Іпостасей,  де Триєдиний Бог сказав: «Створимо людину за образом Нашим і 

за подобою Нашою» (Бут. 1:26), — і про відкриття Творцем Свого імені — Сущий 

(Ієгова) —  יהוה (Вих. 3:14), що виражає Його Самосущу Особистість. Засвідчена 

Богодухновенною Книгою, причетність людської особи до Абсолютно 

Особистісного Бога пояснюється у святоотецьких коментарях  біблійної оповіді про 

«вінець творіння» —  обгрунтуванні  його двоскладності:  образ Божий людина  має 

за створенням, а богоподібності досягає за власною волею (Святитель Григорій 

Ниський), — і доведенні невіддільності  самопізнання від богоспілкування і 

богопізнання (Святитель Василій Великий). У цьому смисловому полі спосіб  

існування людської особистості визначається відображенням троїчності  Божества у 

трихотомії природи людини — єдності духу, душі і тіла, яка проявляється у 

співвіднесенні розуму,  серця і волі. Усвідомлюючи себе як образ Божий,  людська 

особа звертається до Творця, відкриваючи Його для себе як Абсолютну Особистість. 

Таке знання сприймається як безумовна достовірність, що стверджує долучення 

людини до Божественного буття і пов'язує її самовдосконалення, націлене на 

досягнення нею богоподібності, із її живим — міжособистісним — спілкуванням із 

Богом. Саме у цій комунікативній ситуації  людська особистість усвідомлює 

необхідність синергії Божої допомоги і своїх власних зусиль для здійснення 

есхатологічної перспективи. Відтак, стає очевидним: «Добровільна причетність 

людини до Бога, прищеплення її розуму до соборного розуму Церкви не є 

тоталітарним скасуванням людського розуму і проявів особистого життя, а, навпаки, 

їх торжеством. Саме через втілення Христа «воссия мирови свет разума» [5, с.5]. 

Відкрита Надприродним Одкровенням, метаонтологія особистості набула 

форми концептуального викладу, яка є осяжною для раціональної свідомості при її 
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єднанні із першоджерелом духовності, у ході обґрунтування вчення про Святу 

Трійцю, що було здійснене в ІV ст. Святителями Василієм Великим, Григорієм 

Богословом і Григорієм Ниським шляхом глибинної змістової трансформації 

категорій «іпостась» (υπόστασις) і «сутність» (ουσία), запроваджених філософською 

рефлексією античності, відстороненою від Богоодкровенної істини. 

Для визначення способу концептуалізації мета-онтологічного виміру  

особистісності, сформованого Великими Каппадокійцями й основоположного для 

розуміння її як буттєвої першооснови, недостатнім є виявлення – і в межах 

саморефлексії персоналізму, і в рамках історико-філософського вивчення його 

християнської генеалогії - того інструментарію античної філософії, що був 

перетворений у каппадокійській тріадології на знаряддя пояснення догмату про Бога 

Єдиного по суті і Троїчного в Лицях (на виконанні саме цього завдання 

зосередились у своїх дослідженнях Є.І. Гришаєва [27], Л.В. Єсипова [42], І. Зізіулас 

[220], Х. Яннарас [155], С.А. Чурсанов [145; 146]). Необхідно розкрити мета-логіку 

тринітарного мислення, яка була встановлена у Каппадокії в «золоту добу» 

богослов’я при доведенні особистісного принципу буття і заклала підгрунтя для 

подолання обмеженості онтологічних вимірів особистістості, запроваджених 

різними історичними типами раціональності як до, так і після Різдва Христова. 

Передусім, потребує уточнення те співвіднесення «іпостасі» (υπόστασις) і «сутності» 

(ουσία), що виявилось визначальним для святоотецького встановлення 

фундаментальної структури метаонтології особистості. Його розкриття передбачає 

поєднання методів історико-богословської та історико-філософської реконструкції, 

яке уможливлюється наближенням філософської рефлексії (Ю.А. Вестель, 

Л.П. Карсавін, В.П. Лега, О.Ф. Лосєв, А.Р. Фокін, А.М. Олчин, О. Клеман, 

М. Неклонсел, С.Д. Воуджел, Р.Д. Уільямс тощо) до богословської думки (Kaлліст 

(Уер), єп. Диоклійський Кіпріан (Керн), прот. Іоанн Мейендорф, В.Д. Саричев, 

Софроній (Сахаров), apxім., митрополит Навпактський Ієрофей (Влахос), у 

намаганні осягнути особистісність як буттєвий першопринцип та досвідами їх 

синтезу при розробці цієї проблематики (прот. П.О. Флоренський, 

прот. Г.В. Флоровський та ін.). 
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Дослідження поняття особистості в сучасному філософському контексті було 

б ущербним без урахування святоотецького вчення про особистість, оскільки 

«становлення сучасного поняття «особистість» і близького йому за змістом 

«іпостась» відбувалося паралельно з появою феномену особистості» [42, с.34]. 

Численні історико-богословські, філологічні та філософські дослідження виявили, 

що і постановка, і розв’язання питання про людську особистість пов’язані з тайною 

Боговтілення, явленням Слова у людській природі Ін.1:14), а відтак, з осмисленням 

(наскільки це можливо для меж людського розуму) і, як наслідок, неминучим або 

віросприйняттям, або запереченням христологічних і тринітарних догматів 

побудованих на Божественному Одкровенні, яке носить надзвичайний характер, 

виражений в його богодухновенності. Розглянемо коротко в хронологічній 

послідовності основні етапи у формуванні поняття «особистість», нерозривно 

пов’язані із трансформацією змісту терміну υπόστασις. 

Старозавітній Бог-Творець, Який не тільки творить людину, але й вступає в 

міжособистісні стосунки із Своїм іконічним творінням, є однозначно Особистість. 

Бог Авраама, Ісаака і Іакова – Бог живих (Мф. 22:32), Він є Особистість в 

понятійному сприйнятті, однак біблійна мова, особливо старозавітного періоду, 

термінологічно Його як особистість не позначає. Представники, єврейського 

еллінізму зі своїм очільником Філоном Олександрійським ототожнювали Його з 

філософським Абсолютом. 

Важливу роль у процесі формування поняття особистості відіграло 

«святоотецьке богослов’я, яке протиставляє безособовому первоначалу світу 

грецької філософії особистісного Бога» [42, с.34]. Представники Східної Церкви 

називають особистість іпостассю (гр. – υπόστασις), представники Західної Церкви – 

персоною (лат. – persona), для тих та інших це поняття є одним із найважливіших в 

християнському богослов’ї. В будь-якому випадку «в концепції персоналізму 

основним поняттям є поняття «особистість»» [42, с.34] і формування уяви відносно 

феномену особистості як у східноєвропейських (переважно православних), так і у 

західноєвропейських (переважно католицьких) і навіть у американських (переважно 
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протестантських) філософів-персоналістів проходило під впливом патристичного 

надбання. 

Оскільки антична філософія ні поняттям особистості людської, ні 

Божественної не володіла, то не існувало і відповідного терміну. Філософський 

«Абсолют ніяк не можна було мислити особистістю – ні в сучасному розумінні 

цього слова, ні в звичайному розумінні особи і індивіда, тому що особистість є, з 

точки зору такої моністичної філософії, дещо обмежене і тому ущербне» [16]. Саме 

Християнство, а конкретніше, Боговтілення, «відкрило особистісний вимір людини, 

незнайомий дохристиянській древності» [16]. 

Невеликий нижче приведений перелік антропологічних термінів, які могли б 

претендувати на повноцінне глибинне відображення поняття особистості не містив 

відповідного етимологічного значення. Найбільш наближені за змістом слова – 

особа, лице (або скоріше маска) (προσ πο  – persona), тіло (σ  α), індивідуум 

(άτο ο  – individuum), ім'я (ό ο α) торкались поверхнево поняття особистості, не 

відображали унікальності її духовної характеристики, цінності, значення і 

призначення. Перше із ряду слів найбільш відповідних значенню особистості – 

προσ πο  не підходило за декількох причин: не було етимологічно еквівалентним 

поняттю людської особистості, не підходило «тому, що не мало онтологічної сили 

рівної поняттю ουσία» [16], і тому, що було «скомпрометоване» [16] 

антитринітарною єрессю Савелія із Птолемаїди Пентапольської (III ст.) Згодом 

безлике προσ πο  «лице-маску» отці Церкви «повністю переплавили» [72], 

віддавши перевагу терміну υπόστασις, а оскільки на означеному історичному етапі 

значення προσ πο  не мало «такої рівночесності за буттям, рівнобуттєвості 

терміну ουσία» [16] то воно давало б хибну уяву про іпостасні відмінності 

Триєдиного Бога, вводило б єресь «Савелліа смешающа Святую Троицу» [107, лист 

99], тобто формувало б лжевчення про онтологічну вторинність Сина і Духа по 

відношенню до Отця, тобто про ілюзорність (в тій чи іншій мірі), нереальність Їх 

відмінності від Отця, ставило б під сумнів самостійність Їх буття» [16]. Прийнятий 

грецький термін υπόστασις став точним еквівалентом латинському терміну 

substantia, який був запропонований у VI ст. Боецієм, а в якості латинського 
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відповідника для ουσία був введений спеціальний, штучно утворений термін essentia 

(сутність). Результатом тривалих богословських дискусій між представниками тоді 

ще єдиної Східної та Західної Церкви стало ототожнення: ουσία = substantia, essentia; 

υπόστασις = προσ πο  = persona. 

Грецьке слово υπόστασις виникло значно раніше латинського persona, і навіть 

раніше самого християнства, вперше термін письмово зафіксований у представника 

пізньоантичної філософії Посидонія (I ст. до н. э.) [85, с.150]. Первинно термін 

υπόστασις означав «існування». Але ні υπόστασις в давньогрецькому середовищі, ні 

persona в римському середовищі власне значення особистості не набули.  

Далі термін υπόστασις був сприйнятий і популяризований учителем 

християнської Церкви Орігеном. Однак, засновник біблійної філології не встановив 

етимологічної різниці між поняттями υπόστασις і ουσία (особа і сутність). 

Етимологічно υπόστασις і ουσία мають віддієслівне походження, передаючи 

семантику існування, буття (υπόστασις – від дієслова  πò+ἵστ  ι =   ίστ  ι – 

підставляти, лежати в основі і ουσία – від дієслова    ί – бути). Причиною 

недиференційованого орігенівського використання цих термінів не є 

некомпетентність великого вчителя, а відсутність сталого тринітарного і 

христологічного вчення молодої Християнської Церкви, а значить, і 

незатребуваність тонших догматичних формулювань в той час. Навіть Афанасій 

Великий архієпископ Олександрійський і учасники Олександрійського собору (362) 

ще використовують обидва поняття у взаємозамінному значенні, оскільки дійсно 

υπόστασις і ουσία виражали одну і ту ж онтологічну первинність, корінь буття, але з 

тією суттєвою різницею, що υπόστασις означало одиничне буття, а ουσία загальне 

буття. Зокрема святитель Афанасій у 369 р. в «Посланні до африканських 

єпископів» писав «Іпостась і сутність не мають іншого значення крім буття (τό ό )… 

Адже існування ( ύπαρξισ) є іпостась і сутність: воно є і воно існує» [160, р.20–21]. 

Вдале застосування υπόστασις в значенні особистості, було схвалено у 

християнському вченні, перш за все, завдяки богословській діяльності отців-

каппадокійців, зокрема завдяки зусиллям Василія Великого архієпископа Кесарії 

Каппадокійської, а також зусиллям його сподвижників – Григорія Богослова і 
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Григорія Ниського. Святитель Василій виражає стурбованість, що «деякі», 

вживають терміни «іпостась» і «сутність» без розбору, і їм «заманулося 

стверджувати, що як сутність одна, так і іпостась одна, і навпаки – ті що визнають 

три іпостасі думають, що за цим сповіданням повинно допустити і поділ сутності на 

рівне цьому числу» [120, с.80]. Святитель приводячи численні приклади, вказує на 

«різницю між сутністю і іпостассю, як різницю між загальним і особистим; осяжна 

мислимо загальна природа є сукупність суттєвих ознак певного класу, але реальне 

своє вираження вона знаходить в окремому, і там, де немає одиничного 

(особистого), не може іти мови про загальну природу» [124, с.214]. За його 

визначенням, іпостась є «таке поняття, яке видимими відмінними властивостями 

зображує і окреслює в якомусь предметі загальне і невизначене… Тому яке поняття 

придбав ти про розходження сутності й іпостасі в нас, перенеси його і в божественні 

догмати – і не згрішиш» [120, с.81–82] – «…ні різниця іпостасей не розриває 

безперервності єства, ні спільність сутності не зливає відмінних ознак» [120, с.85]. 

Таким чином, через християнізацію понять іпостасі (υπόστασις) і сутності 

(ουσία) було сформульовано наріжне догматичне вчення про Триєдиного Бога – 

єдиного по сутності і троїчного в особах (Отець, Син і Святий Дух), в якому «при 

загальній сутності у кожному Лиці сяють відмінні якості» [120, с.87], і вчення про 

Христа – єдиного за іпостассю і подвійного досконалою природою – Божественною 

і людською. У Трійці «кожна Іпостась містить Божественну природу у всій її 

повноті. Іпостасі… нескінченно єдині і нескінченно різні – вони суть Божественна 

природа» [72, с.375–376], іпостасі у Трійці є повністю тотожні за сутністю і 

повністю відмінні за властивостями, кожна величина дорівнює двом іншим і три 

величини разом дорівнюють кожній окремо взятій. Така мета-математика і такий 

мета-логічний підхід долають межі раціонального осмислення догмату про 

триєдиного Бога і спонукають до ірраціонального, духовного сприйняття тайни 

єднання та міжособистісного спілкування Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духу 

– Єдиного Бога. Богословське осмислення живого Бога вимагає не тільки суми 

знань, але і практичного духовного досвіду життя у Бозі. Богоспілкування носить 

виключно характер есхатологічний особистісний, акти Божественної волі – нас ради 
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і нашого ради спасіння. Коли ми говоримо про Трійцю «поза славослів'ям і 

поклонінням, поза особистісним ставленням, дарованим вірою, мова наша завжди 

невірна» [72, с.384]. 

По відношенню до трьох Лиць Трійці ми не можемо сказати перший, другий, 

третій, вони всі перші і останні, Α і Ω, початок і кінець. Монархія 

(єдиноначальність) Бога Отця, про яку заговорили богослови IV століття також не 

дає ніякого приводу уявляти субординацію між Божественними Іпостасями. 

Догматичне віровчення, а саме «тринітарне богослов’я відкрило для нас новий 

аспект людської реальності – аспект особистості» [72, с.376] в його значенні, 

наближеному до сучасного. «Це була не раціоналізація християнства, а 

християнізація розуму, перетворення філософії в споглядання, насичення думки 

таємницею, яка не є якимось прихованим від усіх секретом, а світлом невичерпним» 

[72, с.369–370]. 

Продовжуючи тему іпостасі, мусимо звернути увагу на висловлювання 

святителя Григорія Богослова. У нього іпостась як «спосіб існування» (τρόπος τ ς 

υπάρξ  ς) прирівнювалась до «лиця», і таким чином, його значення наближалось до 

термінології західних отців Церкви (persona). Іпостасні ознаки Лиць Святої Трійці 

стали називатися «отцівство», «синівство» і «сходження». 

Але «вирішальний поворот у формуванні онтологічного поняття людської 

особистості міг настати лише тоді, коли в епоху христологічних суперечок було 

усвідомлено і закріплено в оросах III і IV Вселенських Соборів, що Христос – одна 

Особа (υπόστασις = προσ πο ), але у двох природах. (При цьому) різниця природ не 

зникає через з'єднання, а ще більш зберігає особливість кожної природи, яка 

сходиться в одне Лице і одну Іпостась» [16]. Відтак, поняття іпостасі, як синонім 

«лиця» ввійшло у όρος Халкідонського (IV-го Вселенського) собору [85, с.150] і 

набуло особливої, найвищої актуалізації у вченні християнської Церкви – 

догматичної: «естетствомъ Богъ сый, и естетствомъ бывъ человекъ насъ ради, не во 

двою лицу разделяемый, но во двою естетству неслитно познаваемый» [86, с.174]. 

Було чітко сформульоване догматичне вчення Християнської Церкви про те, що 

υπόστασις Ісуса Христа являється такою ж самою як по відношенню до Його 
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Божестенної природи, так і по відношенню до Його людської природи. Тобто про 

людські індивіди стало можливим говорити як про іпостасі, по-перше. А по-друге, 

«ототожнення (υπόστασις = προσ πο ) призвело до граничної онтологізації поняття 

лиця і відкрило шлях до усвідомлення нескінченного буттєвого виміру людської 

душі, її буттєвої бездонності або навіть абсолютності» [16]. 

Міжособистісні, живі стосунки між Творцем і Його подобою відкривають, що 

Він є «познаваемый», але «познаваемый» не до кінця. Процес богопізнання є 

заповідний, вічний, блаженний, синергетичний, а отже особистісний. У  ньому 

людська особистість безкінечно наближається до Бога, пізнає через живий досвід 

Його властивості, одночасно насолоджується Його присутністю і виявляє Його 

трансцендентність, невичерпну і недосяжну Його сутність. Святість і велич області, 

«в яку занурювався дух християнських подвижників, спонукали до того, що слово 

про божественне вони вимовляли не тільки з благоговінням, але навіть і з 

побоюванням. Вказуючи на необхідність і благо наближення до Бога, закликаючи до 

пам'ятування про Нього, що є початком і наслідком богопізнання, вони попереджали 

про неможливість, а іноді й недоречність опису предметів вищого духовного 

відання» [118, с.36]. Ні катафатичне, ні апофатичне богопізнання не дає можливості 

визначити сутність невимовного Бога. Божественна ουσία не формулюється, 

неможливо сказати, ким Бог є, ким Бог не є. Він є вищий всякого імені і «мороком 

покрив Себе, як сінню» (2 Цар. 22:12). Він називає Себе – Сущий (Вих. 3:14), Його 

називають «духом» (Ін. 4:24) і «любов’ю» (1 Ін. 4:8) і всі ці «імена найвищі, навіть 

ім'я «любов» висловлюють Божественну сутність, але її не вичерпують» [72, с.361]. 

Пізнати Бога може лише сам Бог. 

У ряду перших, хто наблизився до питань антропології, а отже питання про 

людську особистість – вищезгаданий Святитель Григорій Ниський. Його робота 

«Про улаштування людини», за своїм напрямком найбільш відповідає 

християнському вченню про людину, а оскільки останнє як наука містить в собі 

розділ, присвячений людській особистості, то це творіння заслуговує першочергової 

уваги при вивченні означеної проблеми. Святитель Григорій Ниський спеціально і 

цілеспрямовано присвячує свою роботу детальному розгляду людини як творіння 
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Божого, оскільки, за його ж зауваженням, «в Шестоднєве [Василія Великого] не 

вистачає роздумів про людину» [121, с.77]. Тому він задумав «додати те, чого не 

діставало в огляді Великого», наважився «по мірі сил викласти відсутнє» [121, с.77]. 

Святитель Григорій, опираючись на біблійне свідчення вбачає в людині вінець 

Божого творіння: «жодна інша істота не уподібнюється Богу, крім цієї тварі – 

людини» [121, с.78], «людина прийняла гідність, яка вище її буття», [121, с.86] 

«людина – велике це і досточесне творіння» [121, с.84], вона була «введена 

останньою у творіння – не тому, що, як неварта, вигнана на самий кінець, але тому, 

що разом з початком буття повинна була б стати царем підлеглих» [121, с.85–86]. 

Пояснюючи людську подобу Богу, святий отець вказує на те, що вона має 

яскраво виражену динаміку, яка може завдяки свободі, дарованій Творцем людині, 

охоплювати діапазон від її повного заперечення у крайньому гріхопадінні, (що 

доводить людину до скотоподібності і навіть до стану, «якого не можна знайти в 

безсловесних» [121, с.151]), до її максимальної реалізації в духовній досконалості. 

По мірі самовдосконалення і накопичення чеснот людина може набути не лише 

подоби, але й стану особливої святості – преподоби, до якої закликає Одкровення: 

«…будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний» (Мф. 5:48). Рисами 

подібності людини Небесному Отцю є численні чесноти, які відображають Бога у 

тварній особистості, серед них: «чистота, безпристрасність, блаженство, відчуження 

від усього поганого і все однорідне з тим, чим зображується в людині подоба 

Божеству… Якщо ж відшукаєш ти інші риси, якими позначається Божественна 

краса, то знайдеш, що і подоба їх в нашому образі зберігається в точності» [121, 

с.90]. 

Вершиною подоби є жертвенна любов, «де немає цієї любові, там спотворено 

всі риси образу» [121, с.90]. У богоподібності розкривається глибина людського 

єства, внутрішнє «я» людини, її особистісність, Біблія, говорить Святитель 

Григорій, викладає «деяке сокровенне вчення і таємничо повідомляє любомудріє 

про душу, про яке мріяла і зовнішня вченість, але не зрозуміла його в ясності» [121, 

с.97]. Виводячи «нісенітницю із нісенітниці» вона створила «баснословне вчення … 

із понять нескл΄адних» [121, с.195]. 
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Окрім чеснот, яскраву ознаку богоподібності святитель вбачає в наявності 

пізнавальної сили в душі людині – розуму і його трансформації – слова. Він 

проводить паралель: «Божество є розум і Слово… Недалеко від цього і єство 

людське» [121, с.90]. Застосовуючи апофатичний опис властивостей Бога, Який є 

простим за єством, не матеріальним, не якісним, не кількісним, не складним і чужим 

всякого обрису за зовнішнім виглядом, Святитель Григорій використовує 

можливості негативного визначення і при характеристиці людського розуму. І 

Божественний розум непізнаваний, і людський теж. «Хто розум Господній пізнав? 

(Рим. 11, 34). А я додам до цього: хто зрозумів власний свій розум? Нехай скажуть 

які стверджують, що розумінням своїм обійняли єство Боже, зрозуміли вони себе 

самих? Чи пізнали єство власного свого розуму?» [121, с.109]. 

Ще в четвертому столітті автору вдається осмислити людський розум як 

духовну субстанцію, буття якої не можна вичерпати закономірностями існування 

субстанцій матеріальних, і запропонувати на цій основі аргументоване вирішення чи 

не найскладнішої антропо-психологічної проблеми – співвіднесення розумного і 

тілесного, місця перебування людського розуму. І в часи Святителя Григорія і після 

нього сідалищем розуму вважали серце або мозок, але автор «Про улаштування 

людини» у 12 главі переконливо доказує, що «розум не прив'язаний до якої-небудь 

частини тіла, але рівно дотичним до всього тіла» [121, с.131] і далі: «розум у нас не 

утримується в будь-яких частинах, а рівно й у всіх і в усьому, і не обіймаючи їх 

ззовні, і не містячись усередині їх... Спілкування ж розуму з тілесним полягає в 

якомусь невимовному і немислимому взаємодотику; воно і не всередині 

відбувається, тому що безтілесне не утримується тілом, і не охоплює ззовні, тому 

що безтілесне не оточує собою чого-небудь. Навпаки того, дивовижним і 

недомислимим якимось способом розум, наближаючись до єства і стикаючись з 

ним, примічається і в ньому, і біля нього, але не в ньому, посідаючи і не обіймаючи 

його собою, а так, що того сказати або уявити розумом неможливо» [121, с.135]. 

Навіть у випадку втрати людиною богоподібності, образ Божий у ній 

зберігається непорушно протягом всієї історії людства, його має «явлена при 

першому улаштуванні світу людина, і та, яка буде при кінці всесвіту… Тому все 
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єство, що простирається від перших людей до останніх, є єдиний деякий образ 

Сущого» [121, с.144–145]. Відтак у силу створення за образом і подою Божою 

людина у своєму існуванні відображає особистісний характер буття у повній мірі 

властивий Творцю. 

Таким чином, цілком очевидно, що розробкою питанням про формування 

концепції людської особистості в IV-му ст. Святі Отці спеціально не займались. В 

ранніх патристичних творах можна лише зустріти фрагментарні, супутні по 

відношенню до вибраних авторами тем, опосередковані висловлювання про людину 

як особистість. Богословський потенціал був направлений на те, щоб перш за все 

сформулювати вічне, непорушне і спасительне вчення про Особу Триєдиного Бога. 

Боротьба проти «богопротивныхъ учений» [107, лист 99] точилася особливо 

напружено протягом періоду Вселенських Соборів і не дивлячись на те, що в 

подальшому християнські богослови-письменники внесли вагомий вклад в процес 

формування поняття «особистість», для отців періоду ранньої історії Християнської 

Церкви питання людської особистості здавалося «не просто другорядним, а 

взагалі… непотрібним і не вартим уваги» [42, с.34]. Тому серед розмаїття 

патристичної літератури II-IV-го ст. можна лише відзначати і виділяти те, що 

пізніше стане складовою частиною поняття «особистість». 

Однією з безумовних заслуг Отців раннього періоду Християнської Церкви є 

та, що займаючись тринітарними питаннями, вони звершили «справжнє 

преображення мови: використовуючи то терміни філософські, то слова, запозичені з 

повсякденної мови, вони так перетворили їх зміст, надали їм здатність означувати ту 

разючу й нову реальність, яку відкриває тільки християнство – реальність 

особистості: в Бозі і в людині, бо людина – за образом Бога» [72, с.372]. Іпостась в 

значенні особистості зусиллями християнських мислителів була вкорінена в буття і 

онтологія персоналізувалась, «людина в пошуках Бога знаходить разом з Шуканим 

ще і саму себе, своє істинне «Я» [16], при цьому глибинний зміст особистості 

залишався і залишається невичерпним – навіть людська особистість кінцевому 

визначенню не підлягає. 
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При формуванні персоналістичного руху й у Старому, і в Новому Світі  

окреслилась складна – визначена конфесійною належністю і духовним досвідом 

його ініціаторів - траєкторія руху філософської думки до мета-онтологічного виміру 

особистісності, відкритого Священним Писанням і поясненого святоотецькою 

тріадологією. Зокрема, висхідним для американського персоналізму, що в цілому 

був інспірований імперативом Протестантизму - «Solo Scriptum», стало 

нововідкриття мета-онтології особистості на тих горизонтах сприйняття тексту 

Богодухновенної Книги, що були встановлені її англійськими перекладами, 

здійсненими в період Реформації, щоб реалізувати ідею надання англомовним 

людям особистого доступу до Надприродного Одкровення. Відтак, розуміння 

особистісного принципу буття, досягнуте основоположниками персоналістської 

доктрини Північної Америки,  сформувалось в інтерлінгвістичному просторі 

рецепції  біблійної топології особистісності і, відповідно, залежало від тих способів 

передачі Слова Божого людськими мовами, які були актуалізовані в 

пізньотрадиціоналістський період, щоб забезпечити причетність тварної особи до 

Творця в живому досвіді богоспілкування. Тож розгляд мета-онтологічного виміру 

персоналістичного мислення у контексті генезису філософії особистості на 

Північноамериканському континенті передбачає і визначення її біблійного 

підгрунтя. Реалізація поставленого завдання забезпечується методологічним 

підходом, що орієнтує на вивірення перекладацької трансмісії  концептів 

Богодухновенної книги,  націлених на вираження особистісного буття тим 

розкриттям мета-онтології особистісності, що було здійснене Святими Отцями і 

Вчителями Церкви в золоту еру богослов'я при обґрунтуванні тріадологічного 

вчення. 

Становлення персоналістської думки в Північній Америці спрямовувалося 

сприйняттям англійських версій Біблії, прийнятих протестантськими деномінацями 

Нового Світу. Пов'язані з основними напрямами Реформації, виявленими в Англії, ці 

релігійні рухи маніфестували себе через первинне звернення до перекладів 

Священного Писання, здійснених на єлизаветинському етапі церковної реформи і 

реалізували ренесансні інтенції формування особистісних горизонтів осмислення 
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Богоодкровенної істини. Провіщені першими спробами передачі Слова Божого 

англійською мовою, втіленими в Біблії Дж. Вікліфа (J. Wycliffe's Bible (1384)) і 

Біблії В. Тіндейла (W. Tindale's Bible (1536)) і систематизованими у Великій Біблії 

(the Great Bible (1539 – 1541)), переклади Священного Писання, здійснені під час 

правління Єлизавети I (1558–1603) і відомі як Женевська Біблія (the Geneva Bible 

(1560)) і Єпископська Біблія (the Bishops' Bible (1568)) означили їх співвіднесенням 

діапазон реформаторських поглядів, сформованих в Англії, сприяючи таким чином 

пошуку балансу, досягнутого в Біблії короля Джеймса (the King James' Bible (1611)) 

визнаній «найвпливовішою версією найвпливовішої книги у світі» як 

англіканськими, так і не-англіканськими гілками протестантизму. 

Єлизаветинські переклади Богодухновенної Книги були доставлені в Північну 

Америку в XVII ст. і розділили сфери спілкування тварних осіб з Творцем. Гарі де 

Мар, президент Американської візії і почесний член Консультативної ради 

Женевської Біблії 1599 (Gary De Mar, President of American Vision and Honorary 

Member of the 1599 Geneva Bible Advisory Board), підкреслює: «У 1620 році 

пілігрими прибули в Плімут зі своїми Бібліями і переконанням щодо створення 

нової нації, сформованим під впливом цих Біблій. Ця Біблія не була версією короля 

Джеймса. Коли Джеймс І став королем Англії в 1603 році, два переклади Біблії були 

у використанні; Женевська Біблія була найпопулярнішою, а Єпископська Біблія 

використовувалась для читання в церквах ... Зрештою, Женевська Біблія була 

замінена версією короля Джеймса, але не раніше, ніж вона допомогла створити 

Америку» [196]. 

Таким чином, розповсюдившись на Північноамериканському континенті, 

версія Священного Писання, що з'явилася в Женеві в 1560 р., стала наріжним 

каменем самовизначення людської особистості, заснованого на її долученні до Бога 

у протестантському розумінні їх відносин. У.Х. Ной і Д.Л. Браун стверджують: 

«Насправді, Женевська Біблія була головною англійською Біблією, первинно 

принесеною на американський ґрунт, це зробило її Біблією, яка оформила раннє 

американське життя і вплинула на колоніальну культуру більше, ніж будь-які інші ... 

очевидно, що Женевська Біблія стала духовною основою для майбутніх Сполучених 



71 

 

Штатів Америки... Женевська Біблія допомогла сформувати християнську культуру 

в англомовних колоніях Нового Світу, який згодом став Америкою» [252]. 

М. Симмс підкреслює початкову перевагу Женевської Біблії на території, де 200  

років потому був заснований Бостонський університет, що став колискою 

американського персоналізму: «Будучи пуританською Біблію, Женевська версія 

Священного Письма використовувалася в усіх ранніх колонях, де тільки 

знаходилися англомовні пуритани. Нова Англія широко використовувала її ...» 

[281]. 

Вважається, що Єпископська Біблія була використана у першій англійській 

церковній службі, що відбулася на американській землі. Відповідно до роз'яснень 

У.Х. Ноя і Д.Л. Брауна, вона, ймовірно, була проведена «капеланом сера Френсіса 

Дрейка, коли він висадився на короткий час в Каліфорнії в 1579 році» [252]. Але, 

будучи, як і Женевська Біблія,  в офіційному використанні на 

Північноамериканському континенті до їх заміни Біблією короля Джемса,  створеної 

під керівництвом Церкви Англії в 1568 році, Єпископська Біблія не могла 

конкурувати із англомовною версією Священного Писання, створеною 

«женевськими вигнанцями», у розповсюдженні по всьому Новому Світу.  

Навіть такий короткий огляд наукових ретроспекцій внеску єлизаветинських 

перекладів Богодухновенної Книги в євангелізацію Америки, дозволяє визнати, що 

дослідження шляху американської персоналістичної філософії до теїстичної основи 

особистості передбачає рефлексію форм граничного спілкування, забезпечених 

цими версіями Біблії.  

Таким чином, для того, щоб визначити біблійне підгрунтя філософської 

концепції особистісного буття, сформованої у США наприкінці ХІХ – початку ХХ 

ст., необхідно повернутися до англійських перекладів Біблії, зроблених 

елизаветинскими літераторами.  

Епоха Єлизавети І виділяється в історії Англії як «золота доба», що 

відзначилася розквітом культури Відродження в цій країні, який супроводжувався 

докорінним перетворенням англійської ментальності. Зображуючи культурну 

ситуацію, що склалася в Англії в останній третині XVI ст., Е.Н. Уілсон, 
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авторитетний англійський письменник-історик нашого часу, відомий своєю творчою 

настановою на словесне змалювання «портрету епохи», у своїй книзі 

«Єлизаветинці» («The Elizabethans» (2011)) характеризує правління королеви-діви як 

«час виняткового творчого потенціалу, створення багатства і політичної експансії ... 

Це був ренесансний період у світі слів, який включав героя і літературного генія, 

сера Філіпа Сідні, драматурга-шпигуна Крістофера Марло і чоловіка з міриадним 

розумом Уільяма Шекспіра ... це було століття, коли народилася сучасна Британія і 

встановилася незалежність від материкової частини Європи... англійській судилося 

стати найважливішою мовою земної кулі... » [304, с.7]. 

Позначивши межу між традиціоналізмом та історизмом в національно-

культурній свідомості англійців, «захоплююча епоха» стала періодом оформлення 

діалогічної структури особистісного самовизначення [8; 71; 11; 218; 10; 116; 129; 

265]. Вона інспірувалася гуманістичним розумінням християнської антропології та 

ствердила пріоритет міжособистісного спілкування в самореалізації суб'єкта, 

трансформованої типами пост-ренесансної раціональності в проблемний епіцентр 

сучасної гуманітарної рефлексії. 

На соціокультурному фоні єлизаветинської Англії ствердження людської 

гідності як єдності «virtus atque doctrina», здійснене Studia humanitatis на 

Європейському континенті, було виведене за рамки світського виміру творчості 

людини, встановленого романським Відродженням. У цьому полі огляду творча 

активність людської особистості було сприйнята як спосіб наслідувати Творця 

шляхом вдосконалення індивідуальної творчої манери, сформованої у ході руху від 

імітації канонічних зразків «вільних мистецтв» до змагання з ними.  

Йдучи шляхом, прокладеним гуманістами континентальної Європи, ініціатори 

пізнього розквіту англійського Відродження сприйняли їх розуміння діалогу, 

відрефлектованого в його горизонтальній і вертикальній, емпіричній і 

трансцендентній орієнтаціях, як автентичну форму персональної самоманіфестації. 

Але при з'ясуванні особистих комунікативних позицій, що розрізнюються як «Я» й 

«Інший», об’єднані зверненням до Бога, елизаветинці актуалізували творчі інтенції, 

які перевершили етико-естетичні критерії людської особистості, встановлені 
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зачинателями романського Відродження у процесі секуляризації антропологічних 

концепцій католицької доктрини. 

Стверджуючи літературну домінанту ренесансного ідеалу «uomo complete», 

англійські літератори останньої третини XVI ст. не обмежилися в «моральному 

вдосконаленні» читачів, схваленому традиціоналізмом як мета поезії, лише 

оригінальним образним вираженням універсальної істини, відкритої природним 

Одкровенням, даним у тварному світі. В епоху Єлизавети I ця творча ініціатива була 

відрефлектована в її співвіднесенні з ключовою вимогою Реформації в Англії, 

проявленою як нове усвідомлення старої потреби у прямому особистісному доступі 

англійців до надприродного Одкровення, що може бути забезпечений тільки 

перекладом Священного Писання на їх рідну мову. 

При такому повороті думки прагнення Ренесансу до індивідуального 

розкриття людяності, таке продуктивне для єлизаветинців, переросло в «передачу 

Слова Божого людськими мовами» (Е.А. Найда). Долаючи таким чином обмеження 

секуляризму, їх безпрецедентна творчість була спрямована у простір самореалізації 

людини, де людська особистість як образ Божий може досягти богоподібності, 

забезпечуючи спілкування ближнього з Ним. Використовуючи літературні навички, 

сформовані в ході вдосконалення народних мов відповідно до моделей класичної 

поетики і риторики, елизаветинскі перекладачі, які підтримали Реформацію, 

створили дві англійські версії Богодухновенної Книги, що увійшли в історію її 

англомовних версій як Женевська Біблія і Єпископська Біблія. 

Незважаючи на суперечливі оцінки, що були проголошені за часів правління 

Єлизавети I і виразили різні тенденції формування англіканства, ці літературні твори 

повинні бути визнані важливими віхами в євангелізації Англії і значними 

досягненнями літератури Відродження цієї країни. Але в сучасній науковій картині 

історії англійських версій Священного Писання Женевська Біблія і Єпископська 

Біблія представлені як своєрідні «редакції» Біблії У. Тіндейла, яка ознаменувала 

початок нової ери в Англії як перший переклад Богодухновенної книги з мов 

оригінальних текстів (іврита для Старого Завіту і грецької для Нового Завіту) на 

англійську мову. Відповідно історична місія елизаветинцев у забезпеченні доступу 
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англійців до біблійного тексту зводиться до прокладання шляху для авторизованої 

версії короля Джеймса, що була визнана «найяснішим, найбільш вільним 

перекладом, із поетичним ритмом і гідністю, заснованим на відмежуванні від… 

попередніх перекладів Писання» [183; 193; 202; 238; 288]. 

Сформувавшись на грунті, закладеному В.Ф. Моултоном в його знаменитій 

роботі «Історія англійської Біблії» («The History of The English Bible» (1878)) [245] і 

зміцненому авторитетними авторами «Кембриджської історії Біблії» («The 

Cambridge History of The Bible» (1975–1980)) [228], таке бачення перекладів 

Священного Писання, зроблених під час правління Єлизавети I, ствердилося в 

дослідженнях Ф.Ф. Брюса («Історія англійської Біблії» («History of the Bible in 

English»), 1978) [183], Дж. Брауна («Коротка історія нашої англійської Біблії» («A 

Short History of Our English Bible»), 2003) [182], Ф.У. Комфорта («Основний 

путівник по Біблійним Версіям» («Essential Guide to Bible Versions»), 2000) [193], 

Д. Еверта («Від древніх таблеток до сучасних перекладів: Загальний вступ до Біблії» 

(«From Ancient Tablets to Modern Translations: A General Introduction to The Bible»), 

1983) [202], Дж.С. Грейдера («Англійські переклади Біблії та історія» («The English 

Bible Translations and History»), 2007) [212], Б.М. Мецгера («Біблія в перекладі: 

Стародавні й англійські версії» («The Bible in Translation: Ancient and English 

Versions»), 2012) [243], Д.В. Уоллеса («Історія англійської Біблії» («The History of 

the English Bible»), 2009) [289], П.Д. Вегнера («Подорож від текстів до перекладів: 

Походження і розвиток Біблії» («The Journey from Texts to Translations: The Origin 

and Development of The Bible»), 2000) [288] та інших. 

Обумовлене виключенням із поля огляду єлизаветинських версій Священного 

Писання ренесансних інспірацій їх перекладачів, ствердження перехідного 

характеру цих версій Богодухновенної Книги  фактично заперечує їх внесок у 

долучення англомовних людей до живого Слова Божого. Тож для того, щоб 

встановити значення перекладів Біблії, здійснених у добу Єлизавети І, для реалізації 

міжособистісних відносин людини і Творця, необхідно визначити втілені в них 

способи забезпечення особистого доступу до Надприродного Одкровення. 
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Більш рання за часом з-поміж єлизаветинських версій Священного Писання – 

Женевська – стала результатом співпраці реформаторів, які змушені були втекти з 

Англії в Женеву після сходження на англійський престол Марії Тюдор, що 

відбулося в 1553 р. і спричинило католицьку реакцію в країні. Один з цих 

женевських біженців, В. Уіттінгем, завершив свій переклад Нового Завіту в 1557 р, і 

в цьому ж році він був надрукований К. Бадью [264]. Два роки по тому група 

Маріанських засланців, що включала в себе таких протестантських вчених, як 

К. Гудман, Дж. Пуллен, Т. Семпсон, М. Ковердейл і сам В. Уіттінгем, закінчила 

власну версію Старого Завіту. Таким чином, ранні роки правління Єлизавети І були 

відзначені публікацією англійського перекладу Богодухновенної Книги, зробленого 

в Женеві в 1560 р. і прийнятого в якості «Біблії для пуритан» у єлизаветинській 

Англії. Виданий спочатку в континентальній Європі і тільки в розмірі кварто, цей 

англомовний виклад Священного Писання був перевезений у повному тиражі на 

Британські острови, де він став відомий як Женевська Біблія. 

У 1561 р. ця версія була надрукована в Англії; патент монополії було видано 

Дж. Бодлею, а в 1576 р. він був переданий К. Баркеру, в сім'ї якого право друку 

цього перекладу Священного Писання залишалося понад століття [264]. Згідно з 

даними, наведеними Д.В. Уоллесом і Е.Х. Пламптре, експертами у сфері історії 

англійських перекладів Біблії, протягом майже півстолітнього правління королеви 

Єлизавети I було здійснено майже 100 [289] (не менше ніж 80 [264]) видань роботи 

женевських перекладачів. Навіть така приблизна оцінка даних елизаветинских 

публікацій Женевської версії доводить, що вона був найпопулярнішим перекладом 

Священного Писання в Англії наприкінці XVI – початку XVII cт. Ця популярність 

підтверджується загальновизнаними фактами: 1) Женевська Біблія була першим 

англійським перекладом Богодухновенної Книги, привезеним до Америки, і 2) вона 

була використана В. Шекспіром. 

Домінування цієї версії Богодухновенної Книги у добу Єлизавети І 

обумовлюється наступними факторами. По-перше, розмір її тому (маленький 

кварто) був цілком придатний для використання кожний день вдома. По-друге, це 

була перша англійська версія Біблії, яка «відійшла від готичного стилю і постала в 
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романському варіанті в більшості її видань» [264]. По-третє, цей переклад 

Священного Писання ввів стандартний (загальноприйнятий у наш час) поділ на 

вірші, відповідний як традиції давнього походження, розкритій у мазоретських 

версіях Старого Завіту, так і інноваціям, запровадженим відомим французьким 

друкарем і  вченим-гуманістом XVI ст. століття Р. Естьєном (знаним як Р. Стефанус) 

у його четвертому виданні Нового Завіту (в латинському перекладі Еразма), 

здійсненому в 1551 р. 

Але прийняття Женевської Біблії в єлизаветинську епоху мало свої межі, що 

визначилися конфесійними розходженнями між перекладачами, які брали участь у 

роботі над нею, і їх сучасниками, які займалися питаннями Реформації в Англії. Як 

підкреслює Е.Х. Пламптре, цей переклад Священного Писання «був версією, що 

приймалась великою пуританською партією протягом всього правління Єлизавети, і 

далекою від Біблії короля Джеймса» [264]. Пуританський характер перекладу Біблії, 

зробленого висланими англійськими реформаторами, проявився, насамперед, у 

великих замітках на полях, які додали близько однієї третини обсягу самого тексту 

Священного Писання (близько 300 000 слів). Інспіровані Дж. Кальвіном, лідером 

швейцарської Реформації (і за збігом обставин – дівером У. Уіттінгема), ці 

коментарі відображали процес адаптації їх авторами кальвіністських ідей, що 

зміцнили основи пуританства. Але радикальна вимога очищення англіканської 

церкви не поділялася всіма реформаторськими протестантами єлизаветинської 

епохи. Відповідно метатекст Женевської Біблії, створений перекладачами, став 

основною перешкодою для її загального визнання англійцями наприкінці XVI – 

початку XVII ст. Більш того, як відзначає  Ф.Г. Кеніон у своєму аналітичному огляді 

англійських перекладів Богодухновенної Книги, ця версія «навряд чи могла б бути 

визнаною лідерами Церкви Англії. Сама Єлизавета не була занадто добре 

налаштованою до пуритан, і єпископи в цілому належали до менш екстремальної 

партії в церкві» [223,  р.441]. 

Тож архієпископ Кентерберійський, М. Паркер, взяв на себе завдання 

створити альтернативу Женевській Біблії. Він запропонував відродити «старий 

проект перекладу, який мали здійснити єпископи» [223, р.441]. Е.Н. Пламптре 
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описує процес його реалізації наступним чином: «Були проведені великі підготовчі 

роботи… Єпископи…, в кількості восьми, разом з деякими деканами і професорами, 

винесли плід своєї праці в чудовому фоліо» [264]. Він з'явився в 1568 році і був 

названий Єпископською Біблією. Друге видання цієї версії Священного Писання 

було здійснене в 1569 р. і включало в себе значну кількість змін, які «були зроблені, 

частково, мабуть, в результаті критичних зауважень Дж. Лоуренса, професора 

грецької мови в Оксфорді» [223, р.442]. У 1572 р. з'явилося третє (й останнє) 

видання Єпископської Біблії «значуще, головним чином, у частині Нового Завіту, і в 

деяких випадках із поверненням до першого видання 1568 року» [223, р.442]. 

Більш пізня з-поміж єлизаветинських версій Богодухновенної Книги була 

введена в офіційне використання; відповідно до характеристики, наданої 

Ф.Ф. Брюсом, одим із найавторитетніших біблеїстів ХХ ст., за часів правління 

королеви-діви «Біблією літургії була Біблія єпископів, яка була використана у Книзі 

спільної молитви» [183, р.92]. Але цей переклад Священного Писання не зміг 

досягти популярності і впливу Женевської Біблії. Е.Н. Пламптре має підстави 

стверджувати: «З усіх англійських версій, Єпископська Біблія мала, ймовірно, 

найменший успіх. Вона не викликала поваги вчених, а її розмір і вартість були 

далекі від задоволення потреб людей. Їі використання, мабуть, практично 

обмежувалося церквами, яким вона поставлялась на замовлення» [264, р.224].  

Таким чином, намір «мати різноманітність перекладів і читань» (М. Паркер, 

архієпископ Кентерберійський) не виразив мотиви творчої діяльності, реалізовані в 

перекладах Священного Письма, здійснених на злеті Відродження в Англії. 

Співіснування Женевської Біблії і Єпископської Біблії в «золоту добу» національної 

історії позначило напруженість стосунків між групами англійських протестантів, 

сформованими в цей період. Характеризуючи історичний контекст цих версій 

Дж. Браун слушно резюмує: «Сепаратисти низової церкви відстоювали Женевську 

Біблію.  Англікани високої церкви, навпаки, підтримували Єпископську Біблію» 

[182, р.17]. Обидві версії Богодухновенної Книги, що з'явилися в епоху Єлизавети, 

реалізували формально-еквівалентну модель перекладу («слово-за-словом») у 



78 

 

процесі передачі англійської мовою семантики топосів ύπόστασις і προσ πο , якими 

особистісне буття визначається у грецькому оригіналі Нового Завіту.  

Одночасно Женевська Біблія і Єпископська Біблія відрізнялися в перетворенні 

текстової організації Священного Писання. Більш рання з цих версій не вичерпала 

власних інновацій впровадженням першого сучасного віршованого поділу, але ввела 

включені у квадратні дужки коментарі, що обумовлюють «перед-задане» 

сприйняття біблійних свідчень. Більш пізній із єлизаветинських перекладів 

Богодухновенної Книги був покликаний об'єднати два протилежних принции 

структурування тексту: пріоритет повчання, який передбачає тенденційність 

інтерпретації свідчень Священного Писання, і «різноманітність перекладів і 

читань», що демонструється шляхом комбінування різних версій псалмів і 

приєднання ініціалів перекладачів до частин Біблії, перекладених ними. 

Посилюючи раціональний аспект сприйняття біблійного тексту, всі ці засоби 

забезпечення особистісного доступу до живого Слов Бога обумовили 

раціоналістичне обмеження сфери осягнення Надприродного Одкровення і 

сформували передумови заведення духовного першоджерела особистості до 

персонального ratio у класичних концепціях американського персоналізму, 

виявляючи його суперечності і прояснюючи перспективи його подальшого 

дослідження. 

 

2.2. Антропно-раціоналістичні інтенції визначення особистості: 

трансцендентально-суб’єктивістське поле формування  

американського персоналізму 

 Інспіруючись долученням філософської думки до мета-онтологічного виміру 

особистості, відкритого Священним Писанням, концептуалізованим святоотецькою 

тріадологією і відтвореним в англійських перекладах Біблії, американський 

персоналізм визначився в основоположній для нього ініціативі побудови 

особистісної метафізики і прагненням подолати тенденції деперсоналізації буття і 

мислення, що виявилися при відстороненні – між «двома народженнями 

європейського раціоналізму» (С. С. Аверинцев) - самопізнання людини і 
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богопізнання від живого богоспілкування. Сформувавши магістраль історико-

філософського процесу від Античності до Нового часу, раціонально опосередковане 

сприйняття людської причетності до буттєвої Першооснови ініціювалось 

ствердженням умоглядності долучення людини до Творця, а призвело до 

встановлення пізнавального простору, де суб'єктивність зводиться до 

трансцендентальної першоформи, осмисленої як    понад-індивідуальна, і, значить 

— імперсональна мисленнєва структура, а живий Бог сприймається як 

Трансцендентний Абсолют, знеособлений абстрактно-умоглядними доведеннями 

Його «інаковості» щодо створеного Ним світу. У контексті генезису 

персоналістичної філософії  США ключові моменти раціоналістично орієнтованого 

самопізнання людської особистості, що доводять «від зворотного» її 

необ'єктивованість, постають чинниками протиріччя між персоналізмом та 

імперсоналізмом, яке, власне, і визначає проблемне поле формування 

персоналістської доктрини у Північній Америці. Розкриття суперечності 

«деперсоналізованих» та персоналістичних визначень суб'єкта як «рушійної сили»  

становлення американського персоналізму передбачає історико-філософський аналіз 

трьох ліній руху філософської рефлексії, що у співвіднесенні утворюють його 

трансцендентально-суб’єктивістський вимір: раціоналістичної, на якій 

обгрунтовуються раціональні структури і, зокрема, форми трансцендентального 

суб’єктивізму (картезіанський раціоналізм, кантівський трансценденталізм, 

панлогізм Г.В.Ф. Гегеля тощо); антропної, де формується антропоцентричне 

розуміння людини, визначальне для секуляризованого світогляду; антропно-

раціоналістичній, виявленій при започаткуванні філософської думки у США 

(моральна філософія С. Джонсона) та при формуванні трансценденталістського руху 

на Північноамериканському континенті (творчість Р.У. Емерсона, Г.Д. Торо, 

Е.Б. Олкотта та ін.).  

Оформлення раціональної свідомості супроводжувалось постановкою проблеми 

самовизначення людини, що і до цього часу безупинно реактуалізується у всіх тих 

пізнавальних сферах, де ствердження раціоналістичної основи самоусвідомлення 

«Я» призводить до виділення розуму із цілісності людського духу, роблячи 
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нездоланним протиріччя між причетністю тварної особи  до безумовного буття, 

відкритою їй Творцем у граничній ситуації спілкування, та обмеженістю її 

існування, усвідомленою нею у досвіді сприйняття «Іншого». Власне, й історичні 

зміни раціональності, супроводжувані обґрунтуванням самодостатності 

раціонального пізнання у класичній філософії, і відхід від раціоналістичного 

протиставлення суб'єктивного й об'єктивного, здійснений некласичною 

філософською думкою, і критика раціоцентризму, основоположна для 

постнекласичного типу філософствування, – всі ці зрушення засад смислотворення, 

закладених раціоналізмом, обумовлюються встановленням невідповідності 

визначених ним способів самопізнання особистості його висхідним інтенціям.  

У метафізичних системах Античності, які формувались як зорієнтовані на 

розкриття іманентного порядку світобудови, але в ході його визначення ініціювали 

прорив у трансцендентне (Платон, Аристотель, Плотін), було обґрунтоване 

пізнавальне долучення людини до буттєвого Первоначала, що, однак, не стало 

неспростовним доказом її субстанціального єднання з Першосутністю через 

невідрефлектованість персонального характеру буття (попри його аристотелівську 

інтуїцію, виражену у ствердженні «Немає априроди без іпостасі» [35, с.126]). Так 

уможливилось ототожнення буттєвого першопринципу зі знеособленим Абсолютом, 

яке відбулось у процесі становлення раціоналістичної філософії Нового часу, 

обумовивши подальшу проблематизацію онтологічного статусу особи. 

Спрямування метафізики традиціоналізму на осягнення надприродного виміру 

особистісного визначилось впливом і поширенням християнського вчення. 

Прагненням раціоналістично довести його істинність, досягнувши тим самим 

«гармонії віри і розуму», інспірувалось формування середньовічної схоластики і 

доктрини томізму як її вершини. Саме у філософських схоліях середньовіччя 

оформилась ідея трансцендентності як «perfectio essendi» [275] («досконалості 

буття»), властивої лише «persona divina» («Божественній персоні») і недоступної для 

людини у безпосередньому спогляданні в її нинішньому існуванні (після 

гріхопадіння), але опосередковано охоплюваної – у певній мірі – раціональним 

пізнанням через розгляд чуттєво сприйнятих речей. Однак схоластичне доведення 
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опосередкованості способу богопізнання, доступного для ratio, вийшло за рамки 

раціоналістичного узагальнення чуттєвого досвіду, що, на думку Фоми Аквінського, 

становить джерело будь-якого знання («Все наше пізнання бере початок від 

почуття» [275]) й обумовлює його відмінність від вірування, яке ґрунтується на 

Одкровенні. Осмислюючи буттєвий принцип, відкритий у живому богоспілкуванні, 

doctor Angelicus доводить можливість переростання чуттєвого сприйняття в 

умоспоглядання закритого для нього, стверджуючи, що існування всіх кінцевих 

субстанцій, як тілесних, так і духовних, передбачає наявність безкінечного буття, 

яке не має визначень, відмінних від «бути» – буття Бога. Так формулюється 

аргумент на користь відкритості людського розуму для Богоодкровенної істини, що 

засвідчує суперечливість його cтатусу в томістському вченні, відображену у способі 

особистісного самовизначення, заданому ним. Прагнучи прояснити зміст буття, 

яким наділена людина, в ході визначення категорії persona, актуалізованої у 

філософському контексті Боецієм на початку середньовіччя – у VI ст. й 

етимологічно пов'язаної в цю епоху з висловом «per se una» («єдина сама по собі») 

[28], Ф. Аквінат осмислює особистість як «те, що є найдовершенішим у всій 

природі, тобто перебуває в розумній природі» («...persona significatid, quod est 

perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura» [275]). Здійснене у 

руслі розширення семантичного поля поняття «природа» («natura»), обумовленого 

його включенням в апофатичне богослов’я, таке змістове наповнення концепту 

«особа» означило інтерперсональні відношення Творця і людини, в яких 

відкривається шлях наближення її розуму до Божественої мудрості. Але окреслена 

пізнавальна перспектива залишилась нереалізованою у філософії Середніх віків 

через обмеження нею діяльності ratio, що була зведена лише до виявлення дистанції 

між Божественним та людським ступенями досконалості.  

Намагання скоротити цю відстань визначило подальший рух філософської 

думки у традиціоналістську добу, інспірувавши зосередження її раціональної 

свідомості на формах особистісної самореалізації людини, в яких відбувається її 

уподібнення Богу. Така пізнавальна орієнтація стала висхідною для гуманізму 

Відродження, що сформувався в унікальному синтезі філології та філософії, де 



82 

 

ствердився ідеал єдності «чесноти та вченості» («virtus at que doctrina») і набула 

обґрунтування його індивідуальна досяжність у людському існуванні. Однак, 

довівши необхідність сполучення морального самовдосконалення тварної особи з її 

інтелектуальним зростанням, ренесансна studia humanitatis ініціювала відхід 

філософської рефлексії від інтенцій на розкриття нерозривного поєднання зусиль 

людини і Божої допомоги у подоланні спотвореності людської природи 

гріхопадінням. 

У ході ренесансно-гуманістичного осмислення богоподібності як сутнісної 

характеристики людини, яка закладається в акті її творення за «образом Божим», але 

досягається нею в пізнавальній та творчій діяльності, діапазон проявів людської 

сутності – від повноти її втілення до спотворення – пов'язується з варіативністю 

того співвіднесення розуму і свободи, що задає особистісне сприйняття достоїнства, 

дарованого Творцем «вінцю творіння». 

Абсолютизуючи вільне волевиявлення людини у міфотворчому звеличенні її 

як істоти, «якій дано володіти тим, чим побажає, і бути тим, ким хоче» [102, с.508], 

гуманістична антропологія Ренесансу розглядає розумність людської природи як 

основну передумову індивідуального набуття чесноти, а відтак і спрямовування волі 

особистості на зайняття у світобудові достойної позиції, визначеної Богом. Тож ratio 

стверджується ренесансно-гуманістичною думкою як Божий дар, що скеровує 

реалізацію свободи самовизначення тварної особи на досягнення нею подоби 

Творцю, покладеної Ним в основу сутності людини: «... талант, здатність до 

навчання, розум – властивості Божественні, завдяки яким вона може досліджувати, 

відрізняти і пізнавати, чого треба уникати і чому слідувати, щоб зберегти саму себе» 

[54, с.235–236]. 

Відійшовши від ствердження обмеженості людського розуму, що у схоластиці 

аргументувалось опосередкованим характером його долучення до Богоодкровенної 

істини, замкненого в рамки раціоналістичного узагальнення чуттєвого досвіду, 

антропологічна рефлексія Відродження визначила лествицю сходження тварної 

особи до неї, в якій досягненню вершини богопізнання, відкритої для теології, 

передує доведення імперативів етики, націлене на моральне самовдосконалення 
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людини, та інтелектуальне охоплення світобудови, здійснюване філософією. Чи не 

найбільш красномовним проявом ренесансної раціоналізації руху рефлективної 

свідомості до відкриття духовної першооснови людської особистості є той фрагмент 

знаменитої «Промови про достоїнство людини» (1486) Дж. Піко делла Мірандоли, 

де звернення до свідчення апостола Павла про його перебування «на третьому небі», 

що було передане Дионісієм, переростає в авторську інтерпретацію наслідування 

ангельського образу. 

Автор маніфесту людської свободи, в якому оформилось її антропоценричне 

розуміння, зазначає: «Так і ми, наслідуючи на землі життя херувимів, приборкуючи 

наукою про мораль порив пристрастей і розсіюючи суперечками темряву розуму, 

очищуємо душу, змиваючи бруд невігластва і пороків, щоб пристрасті не бушували 

необдумано і не безумствував інколи безсоромний розум. Тоді ми наповнимо 

очищену і добре приведену до ладу душу світлом природної філософії, щоб потім 

вдосконалювати її пізнанням божественних речей» [102, с.510]. 

Такою переорієнтацією філософської думки пізнього традиціоналізму із 

виявлення пізнавальних меж, встановлених при гріхопадінні і нездоланних без 

Божої допомоги, на розкриття потенціалу раціонального пізнання, уможливлене 

раціоналістичним нарощенням ресурсу морального самовдосконалення людини, 

означилась перспектива абсолютизації людського розуму, реалізована 

раціоналізмом Нового часу.  

Переростання ренесансного антропоцентризму  в новочасний раціоцентризм, 

що стало визначальним для формування секулярного світогляду, чи не найбільш 

яскраво і послідовно уособлюється у трьох постатях - Мартіна Лютера з його 

імперативом «Hier stehe ich und kann nicht anders! Gott helfe mir, Amen!»  («На тому 

стою і не можу інакше! Хай допоможе мені Бог, Амінь!»), Рене Декарта з його 

простим та водночас загадковим висловом «Cogito ergo sum» («Мислю отже 

існую»), та Іммануіла Канта з його коперніканським переворотом у філософії. Саме 

вони ознаменували народження нового типу людини, яка не відірвалась від свого 

трансцендентного коріння, але прагне керуватися, насамперед, власним розумом і 

мислить себе  не частиною світу, а способом його існування.  



84 

 

В. Дільтей у праці «Погляд на світ і дослідження людини з часів Відродження 

і Реформації» пише: «Основною рисою Нового часу було ствердження життя: 

людина і її природні відносини зі своїм середовищем стали центром інтересів; 

повністю виразити себе, затвердити свою волю, насолодитися собою у красі життя 

та в її відображенні, у літературі і мистецтві – при цьому загострене відчуття 

розуміння характерів, ознаків страстей і механізма афектів, які формуються при 

дворах та міських республіках – таков новий тип життя, який піднявся над 

горизонтом свідомості. Відображенням цього у філософії стала велика література: її 

предметом була людина, фізіологічна обумовленість душевного життя, сила афектів, 

темпераменти, відмінності в характерах індивідів та народів, фізіогноміка та інша 

сукупність засобів для пізнання характерів, і нарешті, слідства із цього знання 

людей для образа життя; вони застосовувались до поведінки, розумінню інших 

людей та відношенню до них та к визначенню моральної мети життя» [33, с.309]. 

У пізнавальному просторі, оформленому в посттрадиціоналістську добу 

класичною філософією, рух особистісного самовизначення по замкненому колу 

пошуків субстанціональної основи суб'єкта, що утворилось при спробах її 

об'єктивізації, був заданий таким обґрунтуванням первинності – для людської 

свідомості – «ідеї Бога», яке, ствердивши самодостатність раціонального пізнання, 

обумовило його віддалення від усвідомлення персонального принципу буття, 

відкритого при сприйнятті «іншого» в живому богоспілкуванні. Передування 

умоспоглядального возз'єднання із Творцем самопізнанню людини було доведено 

Р. Декартом у ході переосмислення того визначення буттєвої безкінечності, що 

втілилось у доконечний схоластичний доказ Божественного буття, при 

формулюванні якого, як вважали розробники його основних версій – Ансельм 

Кентерберійський, Бонавентура і Фома Аквінський, виявився рубіж наближення 

ratio до істини Одкровення.  

Переглянувши напрям розгортання філософської рефлексії, що визначився на 

аристотелівському підгрунті схоластики і передбачав просування від охоплення 

кінцевих субстанцій до відкриття безкінечної буттєвої першооснови, фундатор 

новочасного раціоналізму (можливо, не без впливу неоплатонічної традиції, 
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відзначеного деякими інтерпретаторами картезіанства [43, с.39]) осмислив саму 

думку про безкінечність буття Бога як первинну умову самоусвідомлення людського 

«Я», якою уможливлюється і відкриття ним конечності власного існування, і 

трансцендування за його межі. У своєму «Третьому роздумі» Картезій стверджує: 

«Я не повинен вважати, наче я не сприймаю безкінечне за допомогою істинної ідеї, а 

сприймаю його лише шляхом заперечення... бо, навпаки, я чітко розумію, що у 

безкінечній субстанції міститься більше реальності, ніж у конечній, і тому в мені 

певним чином більш первинне сприйняття безкінечного, ніж конечного, або, іншими 

словами, моє сприйняття Бога більш первинне, ніж сприйняття самого себе» [31, 

с.38].  

Ця теза була сформульована в ході осмислення характеристики «Безкінечне», 

наданої Божественному буттю, не як вторинно-негативного визначення, націленого 

на вираження протилежного емпіричній явленості конечного життя творінь, а як 

первинно-позитивної дефініції, спрямованої на розкриття ідеї Безконечності, 

віднайденої людиною при зверненні до трансцендентного, як розумоосяжної і 

першопочаткової для особистісного самоусвідомлення. Саме діапазоном подальших 

раціоналістичних експлікацій логіки  відходу від апофатичного методу, що 

втілилась у декартівській версії «онтологічного доказу» існування Бога, зумовилась 

багатовекторність реконструкцій «понадіндивідуальної» впорядкованості 

суб'єктивного, здійснених, щоб розкрити перед-визначеність подолання відмінності 

«іншого» буттєвим і/або пізнавальним Першопринципом. Їх розбіжність сягнула    

від відмежування трансцендентального Я» як деперсоналізованої «єдності 

аперцепції» від трансцендентності Першоначала буття, пізнаваність якої 

вичерпується означенням її як «Безконечності», до ототожнення суб'єктивності із 

буттєвою Першоосновою — Абсолютною Ідеєю при діалектичному саморозкритті її 

як Безкінечної форми, коли суб'єктом реалізується — як спосіб досягнення  

«повного» знання — властива їй діалектика пізнання.  

І хоча сам основоположник раціоналістичної філософії Нового часу, за його 

власним свідченням, «ніколи не вивчав безкінечне з метою, відмінною від 

поклоніння йому» (у листі до Мерсенна від 28 січня 1641 р., наведеному 
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Е. Левінасом [229, р.88]), декартівське доведення первинності раціонального 

долучення людини до безкінечності Божественного буття обернулось таким 

абстрагуванням від досвіду богоспілкування, при якому живий Бог сприймається як 

безликий трансцендентний Абсолют, безкінечно віддалений від інтерперсональних 

відношень. Відповідно людське «Я», спрямоване у своєму самовизначенні 

картезіанською «ідеєю безкінечного», постало обмеженим абстрактними 

уявленнями про причетність розуму людини до буттєвого Первоначала, а відтак – 

позбавленим відчуття благодатної присутності Творця у власному житті, Його 

всесильної допомоги і підтримки. Усвідомивши віддаленість «бога філософів і 

вчених» [91, с.6], ствердженого як існуючий людською здатністю мислити 

безкінечне, від «Бога Авраама, Ісаака, Іакова» [91, с.6], засвідченого як Сущий Його 

Одкровенням, сучасник Картезія Б. Паскаль гостро відчув відхід його раціоналізму 

від Богоодкровенної істини: «Не можу пробачити Декарту: він намагався обійтись у 

своїй філософії без Бога, але так і не обійшовся, змусив його дати світобудові 

поштовх, щоб привести у рух, ну а після цього Бог уже став йому не потрібний» [91, 

с.70]. 

У цьому досвіді критичної рефлексії картезіанства означився контрапункт 

раціоналістично орієнтованої філософської думки, що став основним у 

посттрадиціоналістський період її розвитку, розкрившись на ключовому напрямі 

деперсоналізації суб'єктивності у класичній парадигмі філософствування. У ході її 

оформлення – від картезіанського раціоналізму до гносеології І. Канта та діалектики 

Г.В.Ф. Гегеля – трансцензування людини до Первоначала буття рефлективно 

обмежилось визначенням трансцендентальної форми суб'єкта, яке, у свою чергу, 

розгорнулось у доведення універсальності його буттєвого статусу.  

Логічні моделі суб’єктивності, визначені як апріорні персонально-суб’єктному 

становленню, сформувались при обґрунтуванні суб’єктивного критерію істинності, 

що інспірувалось декартівською формулою «cogito ergo sum». Воно неминуче 

переросло у прагнення об’єктивізувати саме людське «Я», раціоналістично 

відсторонене від живого богоспілкування, а значить – і від надприродного 

Одкровення і приречене прокладати свій шлях до істини лише при світлі 
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«природного розуму», достатнього тільки для того, щоб побачити відпечаток Творця 

в матеріальному світі й обмежити богопізнання, відділене від духовної практики, до 

формулювання безіменної ідеї безкінечності Божественного буття. Спрямуванням 

самопізнання людини на абстракцію, яка націлювалась на оформлення думки про 

первинність раціонального відкриття буттєвого Первоначала, але фактично 

ініціювала Його знеособлення, й обумовились ті об’єктивістські погляди на людську 

особистість, що втілились у варіанти деперсоналізованої структури суб’єктивності, 

визначальні для ствердження ratio як її центру. 

Раціоцентричні концепції суб’єкта, обґрунтовані на основі осмислення 

передумов об’єктивності пізнання, заданих властивостями самого розуму людини, 

розійшлися у визначенні міри зближення суб’єктного й об’єктного пізнавальних 

планів. Кантівський «трансцендентальний суб’єкт», який виявив межі пізнання, так і 

залишився «трансцендентним» – закритим для апперцепції у заданих ним же 

формах, а гегелівська діалектика суб’єктного становлення, що була визначена як 

спосіб саморозкриття «Абсолютної ідеї», постала іманентною пізнавальною 

логікою, основоположною для формування «повного й абсолютного знання». Однак 

саме на дистанції між трансценденталізмом І. Канта і панлогізмом Г.В.Ф. Гегеля і 

ствердилось співвіднесення самототожності суб’єкта із його самопізнанням, 

уможливленим пізнавальним охопленням світу. Засвідчуючись єдністю раціонально 

визначеної істини, воно включає в себе і суб’єктивне подолання відмінності «свого 

іншого». Тим самим заперечується персонально-суб'єктивна ідентичність, яка 

проявляється у відношеннях «Я» та «Іншого», що обумовлюють множинність 

інтерпретацій істинного. 

Оформившись у раціоналістичному просторі суб'єктного становлення, де 

орієнтація інтелектуального на духовність виявляється нездійсненною через 

виключення її інтерперсонального виміру, такий підхід до особистісного 

самовизначення постає «доказом від зворотного» необхідності возз'єднання його 

раціональних засад та духовної першооснови, означуючи ключову інтенцію 

персоналістичної філософії, виявлену і при її заснуванні на 

Північноамериканському континенті.  
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Персоналістська думка, що зародилася в Новому Світі наприкінці ХІХ – 

початку ХХ ст., стала визначальною для оформлення північноамериканської 

філософської свідомості, розкривши її інтенціональність у концептосфері, де, з 

одного боку, набув систематизації майже двохсотлітній досвід сприйняття 

класичного європейського раціоналізму крізь призму розуміння духовності, 

заданого розгалуженою протестантською доктриною, а з іншого боку, – 

актуалізувалася настанова на возз'єднання раціональності з її духовними 

першоджерелами, яка провістила епіцентр проблемного поля філософії США, 

утворений нею на сучасному етапі власного розвитку і неосяжний без пізнавального 

ресурсу, накопиченого персоналістичною рефлексією її первинних теологічних 

орієнтирів. 

Спрямованість русла філософствування, прокладеного на теренах Північної 

Америки, до теїстичної основи особистісності, виявилася вже при його 

започаткуванні, що відбулося в середині XVIII ст. у ході обгрунтування 

С. Джонсоном – ініціатором американського Просвітництва – «нової системи 

моралі» («a new system of morality») [221], яка націлювала всі моральні зусилля 

людини на те, щоб стати щасливою, стверджуючи в якості передумови досягнення 

цього стану відкриття істини у спілкуванні із Творцем, коли тварна особа «повністю 

розуміє волю Божу і підпорядковується їй» [162, р.446]. 

Визначивши філософію як «пошук справжнього щастя у знанні про речі, що 

існують, як такі, якими вони насправді є, і в дії або практиці відповідно до цього 

знання» [221, р.1], зачинатель просвітницького руху у США на своєму шляху до 

поставленої мети орієнтувався, насамперед, на суб'єктивний ідеалізм 

«екстраординарного генія» [279, 1-22] Дж. Берклі, єпископа Клойнського, і на 

доктрину «релігії природи» (The Religion of Nature) У. Уолластона. У процесі 

джонсонівського осмислення цих теорій, що розгорталося на фоні звернення 

фундатора концепції «нового навчання» (new learning) на Північноамериканському 

континенті до вчень Ф. Бекона, Р. Декарта, І. Ньютона, Дж. Локка, відкритих ним 

для співвітчизників, підтвердження віри розумом, яке було запроваджене 

раціоналістично-протестантськими визначеннями підґрунтя теїзму, переросло, при 
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формулюванні «унікальних практично орієнтованих ідей перцепції, втіленої в дію» 

[253, р.158], в особистісне усвідомлення невіддільності персональних долучень до 

природного і Надприродного Одкровення від засвоєння догматів християнства у їх 

богословському викладі. 

Для самого С. Джонсона, долученого сім'єю до індепендентства 

(конгрегаціоналізму) – найбільш радикальної течії пуританства, а в 1720 р. 

рукоположеного у священика-конгрегаціоналіста, нововідкриття апостольської 

спадковості християнського віровчення та влади в Церкві, здійснене в період 

викладання в Йельському університеті, обернулось переломною подією всього його 

життя – публічним визнанням, разом із ректором цього навчального закладу 

Т. Катлером та ще сімома священнослужителями Коннектикуту, – 

богоустановленості єпіскопальної форми церковного устрою, запереченої 

Ж. Кальвіном та його англійськими й американськими послідовниками – 

пуританами, зокрема, їх конгрегаціоналістською «гілкою», розвиненою впродовж 

XVIII ст. в найчисленнішу протестантську деномінацію Нового Світу. Датоване 13 

вересня 1722 р., «велике відступництво» [156, р.224] від учення індепендентів 

неминуче призвело до звільнення «першого просвітителя» Північної Америки з 

університетської посади та позбавлення його священицького сану 

Конгрегаціональною церквою. Водночас відхід С. Джонсона від принципів 

церковної конгрегації був схвально сприйнятий Церквою Англії та англійською 

академічною спільнотою, і вже 31 березня 1723 р. відбулося його рукоположення в 

англіканського священника, а наступні роки ознаменувалися плідною церковною та 

науково-просвітницькою діяльністю, спрямованою на розповсюдження англіканства 

та новацій європейської науки й освіти у США. 

Найпалкіший американський англіканин-місіонер став не лише «батьком 

Єпископальної Церкви в Коннектикуті» [280, р.5], але й основоположником 

принципово нової для Північноамериканського континенту – розробленої за 

англійським «зразком» – моделі вищої освіти, що була втілена у 1754 р. у 

Королівському коледжі м. Нью-Йорк, який згодом перетворився на Колумбійський 

університет. Обраний першим президентом новозаснованого навчального закладу, 
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С. Джонсон саме при підготовці до його відкриття завершив свій морально-

філософський синтез, до певної міри посиливши його теологічні засади власною 

переорієнтацією на напівпротестантську-напівкатолицьку доктрину англіканства, не 

відмежовану радикально від історії християнства і, передусім, патристичної традиції 

богослов'я (зокрема, англіканські єпископи вважають себе наступниками Августіна 

Блаженного). На цій платформі мислитель, визнаний «найбільш ерудованим 

колоніальним англіканським теологом XVIII ст.» [217, р.87] і «засновником 

американської філософії» [286, р.185], дійшов висновку про те, що єдиним способом 

досягнення «найвищого щастя», у пошуках якого людська особистість рухається від 

пізнання природи до самопізнання і богопізнання і встановлення своїх обов'язків 

«перед Ним, собою та іншими», є «універсальна практика чесноти» [279, р.392]. 

У загальній картині становлення перед-персоналістської філософської думки 

США динамічна співвіднесеність особистісного самовизначення С. Джонсона та 

формування його моральної філософії постає першим проявом хиткості теологічних 

підвалин філософствування, закладених на теренах Північної Америки. 

Cтвердженням на них, насамперед, нонконформістських течій протестантизму, що 

розвивалися переселенцями з Англії, обмеженими на батьківщині у праві на вільне 

віросповідання, обумовилося відсторонення людини в її персональному доступі до 

Слова Божого, забезпеченому перекладами Священного Писання на її рідну мову, 

від шляху до розуміння Богоодкровенної істини, який був прокладений 

християнською аскетикою і передбачав самовдоконалення тварної особи на основі 

подолання своєї гріховності в єднанні допомоги Творця та її власних зусиль. 

Натомість відкрилась перспектива хибно-волюнтаристських інтерпретацій 

біблійного тексту, в тому числі опозиційних по відношенню до пуританства і 

християнства взагалі. Вона реалізувалась вже при оформленні американської 

літературно-філософської версії трансценденталізму, що ознаменувала новий – 

щодо просвітницького – етап історико-філософського процесу США, пов'язаний із 

романтизмом. Трансценденталістський рух у Новому світі був ініційований 

протистоянням інтелектуалів – вихідців із середовища ліберальних 

конгрегаціоналістів пуританській ідеї перед-визначеності людської долі, яке 
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перейшло у прийняття унітаризму, сформованого як віровчення у континентальній 

Європі в XVIІ, а на Британському архіпелазі у XVIІІ ст., але започаткованого ще в 

XVI ст. при розколі реформаторської кальвіністської церкви Польщі, спричиненому 

противниками догмату про Святу Трійцю. 

Усвідомлюючи, що кожна особистість має «первісне відношення до 

універсуму» («an original relation to the universe») [200, р.3], основоположники 

американського трансценденталізму – Р.У. Емерсон, Г.Д. Торо і Е.Б. Олкотт – через 

їх конфесійну належність були позбавлені того ресурсу пояснення особистісного 

принципу буття, який відкрила святоотецька тріадологія. Відтак вони спокусилися 

зовнішньою відповідністю власних інтуїцій особистісності, відмежованих від 

тринітарної мета-логіки, унітаристській теології у її англійському варіанті, 

заснованому Дж. Прістлі, та в американських розробках цієї її версії, здійснених 

Дж. Фріменом, Дж.С. Бакмінстером, Г. Уером та У.Е. Чаннінгом. До того ж, у 

намаганні довести пізнавальну причетність тварної особи до Всесвіту і його Творця, 

що інспірувалось усвідомленням здатності людини «пізнавати серцем», провіщеної 

Євангелієм як передумова її духовного самовдосконалення («Улюблені, якщо 

сердце наше не осуджує нас, то маємо відвагу до Бога, і що тільки просимо, 

одержуємо від нього» – 1 Іоанна 3:21), а в секулярній культурі Нового часу 

акцентованої романтизмом («a heart that watches and receives» – The Tables Turned by 

William Wordsworth), трансценденталісти США апелювали до можливості зростання 

людської богоподібності, яка, як відомо, була сформульована Григорієм Ниським у 

золоту добу богослов'я («Перше ( ατ'    ό α – «за образом») ми маємо за 

створенням, останнє ( α '   οί σι  – «за подобою») ми чинимо за власною волею» 

[76]), але у їх обмеженому теологічному контексті сприймалась як унітаристське – 

здійснене У.Е. Чаннінгом – нововідкриття персонального досягнення «подібності 

Вищому Буттю, що зростає» («a growing likeness to the Supreme Being») [249, р.7]. 

Рухаючись у цьому напрямі, Р.У. Емерсон персоналізував (і по суті 

ірраціоналізував) кантівського трансцендентального суб'єкта, наділивши його 

понад-індивідуальний розум особистісними інтуїціями, ототожненими з 

індивідуальними «одкровеннями»: «є дуже важливий клас ідей, або імперативних 
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форм, які не приходять із досвіду, але через які досвід набувається, це – інтуїції 

самого розуму...» [200, р.101–102]. 

При розгортанні трансценденталістського руху на Північноамериканському 

континенті ущербність доктрини унітаризму засвідчилась еклектичним сполученням 

її положень із скептичними настроями щодо богопізнання, навіяними «Діалогами 

про природну релігію» (1757) Д. Хьюма (Dialogues on Natural Religion) та 

характеристикою Біблії як продукту історії і культури людства, наданою 

Ф. Шлейермахером у своєму творі «Євангеліє від Луки: критичне есе» (1817) (Űber 

die Schriften des Lukas: ein kritischer Versuch). Чи не найбільш повно цю зневіру у 

можливостях пізнання людини виразив Р.У. Емерсон, виявивши коливання 

проблемного поля американського трансценденталізму між емпіричним та 

інтуїтивним: «Ми не маємо досвіду Творця...», і тому «ми не знаємо нічого» [201, 

р.161]. 

Більш того, прагнучи до розширення ракурсу трансценденталістської 

рефлексії теїстичної основи особистості, Г.Д. Торо звернувся до співвіднесення 

особистісного і понад-особистісного в Упанішадах, включивши давньоіндійські 

релігійно-філософські трактати, основоположні для індуїзму, разом із «бібліями» – 

перекладними, в основному протестантськими, версіями Священного Писання, в 

число «героїчних» книг, що вимагають «читання у високому сенсі й інспірують 

його» [285, р.104]. 

Однак історія становлення трансценденталізму в Північній Америці 

ознаменувалась і спробою подолання еклектичності визначень підгрунтя теїзму, 

запропонованих ним. Е.Б. Олкотт, підвівши підсумок власних інтелектуальних 

пошуків, заявив: «...граничною реальністю світу є Божественна Персона, яка 

підтримує всесвіт тривалим актом творчої волі» [157, р.483], – і вперше у 

соціокультурному просторі Північної Америки використав для визначення такої 

світоглядної позиції термін personalism. Так ініціювались і літературно-філософська 

концепція персоналізму, розроблена самобутнім американським поетом 

У. Уітменом, і персоналістична філософія США, дистанційована її фундаторами від 

власної літературної прелюдії. 
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Засновники персоналістського напряму філософствування у Новому Світі – 

Б.П. Боун, Дж.Х. Хоуісон і Дж. Ройс – відрефлектували й особистий духовний 

досвід, акцентований джонсонівською «ідеальною практикою» встановлення 

справжньої моральності, і теорію трансцензування до істинного знання, розроблену 

на Північноамериканському континенті. Намагаючись подолати абстрактні дефініції 

фундаментальних категорій філософії шляхом возз'єднання раціональності і 

духовності на теїстичних засадах, вони співвіднесли первинні філософські 

маніфестації американської ментальності у ході розгляду особистісності (означеної 

таксономією особа/індивід) як принципу буття. Інспірована доведенням «провалу 

імперсоналізму» [178], така персоналізація онтології актуалізувала на 

соціокультурному грунті США інтенцію на визначення онтологічного статусу 

особистості і ствердила рецепцію філософської традиції як шлях її реалізації.  

Академічна історія персоналізму, заснована на початку ХХ ст. одним із  

розробників його класичної англо-американської доктрини А. К. Надсоном, веде 

відлік формування персоналістської думки в Північній Америці насамперед від 

«персональної метафізики»  Б. П. Боуна [225]. Випускник Нью-Йоркського 

університету і священник методистської церкви, він продовжив освіту в Європі, де 

захопився ідеями німецького філософа Р. Г. Лотце,  прихильника повернення 

філософської рефлексії до «цілісного духу». Повернувшись на батьківщину, Б. П. 

Боун виступив із аргументованою критикою імперсоналістичних тенденцій 

філософствування й обгрунтував вчення, в якому пов'язав каузальність існування 

людської особи із буттям Бога як Верховної Особистості, а персональний досвід, що 

охоплює і сферу трансцендентного, ствердив як самодостатній пізнавальний 

критерій.  Авторське визначення сформульованої позиції стало реактуалізацією 

терміна  «персоналізм», який, як відомо, був запроваджений Ф.Д.Е. Шлейермахером 

у 1799 р. у німецькомовному варіанті (der Personalismus)  у книзі Über die Religion 

[276], а у філософському дискурсі США закріпився саме з часів його боунівського 

використання в англомовному відтворенні (personalism) [178].  

Боунівська філософсько-теологічна концепція заклала фундамент Бостонської 

школи персоналізму, де сформувалась блискуча плеяда мислителів-апологетів 
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особистості, представлена такими фігурами, як Е. Ш. Брайтмен, Ф. Дж. Мак-

Коннелл, Дж. Е. Ко та Р. Т. Флюеллінг— у подальшому засновник 

персоналістського центру у Південно-Каліфорнійському університеті. Саме учні Б. 

П. Боуна назвали Бостон колискою  персоналістичної філософії США, а свого 

вчителя визнали «батьком американського персоналізму», фактично перед-

визначивши його історико-філософську репутацію, стверджену впродовж ХХ ст. 

[181; 225].  

У тому руслі персоналістської саморефлексії, що започаткувалося при 

зародженні Бостонської традиції персоналістичного філософствування, була 

визначена і  його північноамериканська «топографія».  Крім університетських 

осередків Бостона та Південної Каліфорнії, вона  охопила Каліфорнійський 

університет, в якому школу персоналізму заснував Дж. Х. Хоуісон  - ініціатор 

формування «персонального ідеалізму», та Гарвардський університет, де він 

систематизував свої погляди у процесі однорічного (1879-1880 навчальний рік) 

викладання етики, а його опонент Дж. Ройс у ході багаторічної викладацької  

практики переосмислив основні положення неогегельянства, персоналізувавши 

Абсолютний Дух як першоначало  міжособистісних відносин, визначальних для 

становлення індивідів. Установленню персоналістських орієнтирів філософської 

школи Гарварда сприяла  теорія «Я», що була розроблена видатним гарвардцем, 

одним із основоположників американського прагматизму У. Джемсом  і виявила 

чотири виміри особистісного — матеріальний, соціальний, духовний та «чисте Еgo», 

а персоналістичні тенденції,  інспіровані Ройсовими роздумами, набули розвитку у 

працях гарвардських професорів У. Ернеста Х. та Ч. Хартсхорна  , які, на відміну від 

їх натхненника,  називали себе персоналістами.  

 

2.3. Пошук екзистенціально-аксіологічних орієнтирів особистісного буття 

у Новому Світі:  творчість У. Уітмена як літературно-філософська прелюдія 

американського персоналізму 

І в ретроспекціях становлення персоналістичної філософії в Північній 

Америці,  здійснених і постійно оновлюваних у внутрішньому полі  його огляду 
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[185; 186], і в зовнішніх історико-філософських реконструкціях цього процесу [170; 

207]  право на «батьківство» щодо американського персоналізму» закріплюється за 

Б. П. Боуном, а його формування зводиться до розробки трьох версій метафізики 

особистості – Боунової, Хоуісонової та Ройсової. Тож на горизонтах сприйняття 

персоналістської думки США, що встановлюються означеною картиною її 

започаткування,  фактично замовчується та роль, яку відіграв у заснуванні персоналі 

стичного руху в Новому Світі відомий американський поет ХІХ ст. Уолт Уітмен 

(Walt Whitman, (1819 — 1892)), у чиїй творчості особистісне «Я» набуло 

багатогранного суперечливого саморозкриття, відзначеного прагненням 

співвіднести несумісні світогляди, вірування, системи цінностей, філософські течії, 

форми державоустрою і художні принципи. Чи не єдиним порушенням «мовчазної 

згоди» ігнорування У. Уітмена з боку персоналістів залишається оцінка Е. Ш. 

Брайтмена, що була надана ще в 1950 р.: «У Сполучених Штатах Уолт Уітмен 

підкреслив демократичні аспекти персоналізму» [181, р. 343]. У середовищі 

істориків персоналістичної філософії визнання уітменівської місії, спрямованої на 

проголошення демократичності персоналістської думки, є значно частішим. Однак, 

за слушним зауваженням сучасного вченого-американіста, «у них немає ні часу, ні 

бажання визнати концептуальні  звивини абсолютно американського поета, який не 

був звеличений сучасною йому академічною спільнотою» [29,  с. 188].  

Щоправда, й усі п’ять поколінь персоналістів Північної Америки, і 

західноєвропейські історики філософії, націлені на вивчення їх доробку, визнають, 

що саме У. Уітмен був першим, хто запровадив словосполучення «американський 

персоналізм» у соціокультурний простір США [172; 181; 185; 186; 187; 198; 207; 

209; 225; 277; 278; 303]. У своєму есе Personalism, опублікованому у травневому 

випуску журналу Galaxy 1868 року, він використав конструкцію «American 

personalism» для характеристики особливого світосприйняття, сформованого в ХІХ 

ст. на Північноамериканському континенті. Пізніше У. Уітмен об’єднав цей свій 

літературно-публіцистичний твір зі статтею Democracy, яка була написана ним 

півроком раніше і побачила світ у грудневому номері часопису Galaxy 1867 року. Ця 

авторська ініціатива втілилась у трактат «Демократичні далі» (Democratic Vistas, 
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1871), що може бути визначений як уітменівський маніфест персоналізму. Відразу 

після виходу із друку випуску Galaxy з його «доленосним» есе автор надіслав 

примірник журналу Е.Б. Олкотту – тому із фундаторів американського 

трансценденталізму, який, за свідченням редактора його щоденників (The Journals of 

Bronson Alcott, 1938), авторитетного дослідника цієї літературно-філософської течії 

О. Шепарда, у 1863 р. першим серед американців вжив термін personalism, 

визначивши ним підсумок власної філософської рефлексії. Її основним результатом, 

на думку самого Е.Б. Олкотта, стало розуміння того, що «граничною реальністю 

світу є Божественна Персона, яка підтримує всесвіт тривалим актом творчої волі» 

[157]. Відгук рецензента, чи не найбільш авторитетного для У. Уітмена (принаймні, 

якщо взяти до уваги зміст і тон його листа до матері із повідомленням про цю подію 

[див.:207]), виявився схвальним, що підтверджується й олкоттівським комментарем 

отриманої роботи, вміщеним у The Journals. Е.Б. Олкотт дав оцінку уітменівській 

творчості, яка провістила репутацію поета-філософа в історії культури. Відомий 

письменник-трансценденталіст відзначив, що У. Уітмен наділений неабиякою 

силою думки і «залишить свій відбиток на історичних періодах та соціальних 

інституціях». Більш того, на сторінках власних щоденників Е.Б. Олкотт розкрив свій 

намір включити «співця особистості» у власну Американську галерею разом зі 

своїми однодумцями, співзасновниками Трансцендентального клубу 

Р.У. Емерсоном і Г.Д. Торо, зауваживши: «Якщо є ідеальний персоналізм, то є й 

реальний індивідуалізм, видатними втіленнями якого є Торо й Уітмен – Уітмен для 

інституцій, Торо для речей» [157, р.391]. 

Ймовірно, саме під впливом цієї характеристики, що фактично зводить 

персоналістську рефлексію до способу вираження трансценденталістського 

світобачення, в літературознавстві та дисциплінарній історії філософії творча 

персоналія У. Уітмена, при всій її самобутності, традиційно співвідноситься, 

насамперед, із трансценденталізмом у його літературно-філософській версії, яка 

сформувалась на теренах Північної Америки. Тож внесок чи не найбільшого, 

принаймні у хронологічних та історико-культурних рамках ХІХ ст., ентузіаста 

звеличення людської особистості у формування персоналістичної доктрини США 
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залишається мало з’ясованим, що суттєво обмежує і наукові уявлення про генезис та 

концептосферу американського персоналізму, і горизонти рецепції уітменівської 

поезії та прози. Лише рубіж ХХ–ХХІ ст. ознаменувався нечисленними спробами 

виявлення персоналістських ознак творчості У. Уітмена, які були здійснені 

переважно фахівцями у сфері американістики. Це, зокрема, порівняно недавні 

розвідки північноамериканського науковця німецького походження Б. Шмідта 

(стаття Whitmen and American Personalistic Philosophy, 1990 і монографія The 

Emergence and Decline of American Literary Personalism: From Whitman to Bowne, 

2004) та польської дослідниці Г. Гачки (стаття Whitmen, 2001). Але ці роботи 

привертають увагу, насамперед, поставленими запитаннями, не даючи вичерпних 

відповідей на них. 

Пов'язавши при формулюванні мети власного багатоетапного дослідження 

творчу самореалізацію У. Уітмена зі становленням літературного персоналізму на 

Північноамериканському континенті, Б. Шмідт обрав критерієм визначення ступеня 

«персоналістичності» мислення поета-філософа міру відповідності його 

інструментарію тому арсеналу персоналізації онтології, що був сформований 

Б.П. Боуном і використовувався його учнями. Запроваджений ракурс осмислення 

уітменівської творчості обумовив виключення із поля його огляду притаманного 

митцю сполучення міфопоетичних і дискурсивних мисленнєвих форм. Відтак 

досліднику довелось констатувати: «Уітмену бракувало вміння мислити діалектично 

і сили логіки для того, щоб зробити істотний вклад у побудову філософської 

системи. Він міг генерувати деякі плідні ідеї для того, що мало стати американським 

персоналістичним рухом, але його думки ніколи не набули б такого розмаху і 

розвитку, як [думки] Б.П. Боуна, Е.Ш. Брайтмена або А.К. Надсона, і можливо саме 

тому жодний із провідних коментаторів американського персоналізму не віддає 

Уітмену належне ні в чому, окрім запровадження терміна в американську 

філософію» [278, р.181]. Відповідно, замість того, щоб реконструювати гетерогенну, 

багатоскладну й еклектичну концепцію особистісного буття, сформовану 

«оспівувачем себе» в поезії й обгрунтовану ним у прозі, Б. Шмідт обмежився 

відстеженням в уітменівському літературно-творчому доробку «зародкових форм» 
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концептів, визначених філософами-персоналістами США, і на виявлених ним лініях 

спадковості фактично нівелював і своєрідність художнього перетворення топосів 

особистісності [277, р.131 — 145], здійсненого У. Уітменом, і радикальну 

відмінність «релігійної демократії», встановленої ним у ході доведення 

нередукованості «я», від «ліберального протестанського консенсусу», ініційованого 

Б.П. Боуном при обгрунтуванні персонального модусу існування і ствердженого на 

основних векторах англо-американської персоналістської рефлексії. 

Г. Гачка у намаганні довести персоналістичний характер мислення поета-

філософа зосередилась на інтерпретації самовизначення його ліричного героя, 

прагнучи віднайти і розшифрувати ті «кілька натяків, кілька сплутаних тьмяних 

ниток Аріадни» («а few hints, a few diffused faint clews»), які, за свідченням самого 

митця, є ключовими для розуміння його власної особистості. Такий підхід, 

безперечно, відкривав перспективу виявлення своєрідності уітменівського 

поєднання поетизації «я» із філософським «розмахом» його саморефлексії. Однак, 

мабуть, під впливом харизми митця, активна учасниця неокатехуменату 

переорієнтувалась на пошук у текстах У. Уітмена підтверджень тих характеристик 

його історико-культурної та суспільної ролі, що вже стали традиційними для 

літературознавчих студій, звернених до творчості поета: «пророк прогресу, 

публічний виразник прагнень мас, дружній і товариський мандрівник, спостерігач, 

демократ, метафізик, патріот, творчий геній…» [209]. Ствердивши єдність всіх цих 

місій, Г. Гачка дала свою відповідь на поставлене нею ж запитання: «Ким насправді 

був Уітмен?» [209], – але навряд чи сформулювала неспростовний аргумент 

долучення його творчого доробку до історії американського персоналізму в якості 

його поетичної прелюдії. 

Засвідчуючи безумовну актуальність проблеми співвіднесення уітменівської 

поезії та прози з персоналістичною філософією США, аналіз сучасного стану 

вивченості заявленої проблематики доводить нагальну потребу осмислення форм 

літературно-творчого особистісного саморозкриття, запроваджених поетом-

філософом, для встановлення його реального вкладу в започаткування персоналізму 

на Північноамериканському континенті. Визначення способів самовираження 
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особистості, запроваджених У. Уітменом, передбачає поєднання методу історико-

філософської реконструкції з історико-літературним підходом. Саме така платформа 

дослідження дозволить розкрити суперечливість новацій митця, що, безперечно, 

надихались «прагненням розчистити дорогу вічно молодому духу» [247], 

задекларованим вже у ХХ ст. лідером європейських персоналістів Е. Муньє, але 

ініціювали світоглядні зрушення, далекі від первинних намірів. 

Першою формою самовизначення «Я» для У. Уітмена стає літературно- 

творча діяльність, насамперед, його власна. Про життя і творчість У. Уітмена 

написано не мало наукових праць, як зарубіжними, так і вітчизняними 

дослідниками. У. Уітмен залишив виразний слід не лише в літературі, але й у 

філософії особистості, він і сам був оригінальною особистістю, окремі яскраві риси 

якої ми розглянемо. Він не цурався світу земного і його благ, але при цьому зовсім 

не обтяжував себе фізичною трудовою діяльністю на відміну від свого батька і 

менших братів, які заробляли собі на життя фермерським заняттям та будівництвом 

дерев’яного житла на продаж. У школі У. Уітмен теж навчався абияк. Вимушено 

працюючи у бруклінському видавництві газети «Зоря», молодий чоловік отримав 

характеристику від господаря: «Йому навіть трястися буде лінь, якщо на нього 

нападе лихоманка»» [144, с.85]. Влаштувавшись на іншу видавничу роботу, він 

підтвердив свою репутацію: «Це такий ледар, що потрібно дві людини, щоб 

відкрити йому рот» [300, р.12].  Cаме так охарактеризував Уітмена видавець газети 

«Аврора», яку той редагував.  Це дещо нагадує спробу передбачення долі нашого 

великого співвітчизника його батьком: «із його вийде або щось дуже добре, або 

велике ледащо» [44, с.20]. 

Майбутній американський поет став для загального суспільства свого роду 

каменем спотикання, натурою в юності настільки не ясною, що дійсно його довгий 

час визначали через альтернативну детермінанту – «він буде або…або…» А коли 

проявив себе як творча особистість, одні заговорили, що він «божевільний 

шарлатан, інші – що він найоригінальніший геній» [144, с.241]. Причина, очевидно, 

в тому, що джерело творчості У. Уітмена занадто стрімке і каламутне. Його поезія, 
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на думку американського письменника Л. Хірна, є «золото… змішане з глиною, з 

піском, його смарагди і алмази ще потрібно віддати ювеліру» [144, с.85]. 

Тут виникає цікава історико-філософська паралель. У 1843 р. виходить книга 

датського філософа С. К’єркегора під назвою «Або-або» у якій він стверджував: 

«…головна недосконалість людської природи полягає у тому, що об’єкта наших 

бажань можливо досягнути лише через свою протилежність» [58, с.42], «…хоч як 

безплідні мої душа і розум – та все ж їх терзають марні родові муки, страшні і 

болісні… це життя перевернуте до гори ногами; воно жахливе, воно нестерпне» [58, 

с.47]. Крім того, слід пригадати один з числених парадоксальних висловів Ф. Ніцше 

у творі «Так казав Заратустра» про те, що душа повинна перебувати у невеличкому 

хаосі, щоб могла народитися зірка, яка танцює. 

 У. Уітмен, добре усвідомлював проблему подвійного ставлення до нього і 

його творчості, коли писав: «And so will some one when I am dead and gone write my 

life? (As if any man really knew aught of my life)» – «...коли я помру, хто-небудь 

опише моє життя? (Ніби хтось по-справжньому знає що-небудь про життя моє)» 

[296, р.14]. 

У. Уітмен, з одного боку, зруйнував світоглядні стереотипи сучасного йому 

американського суспільства, новаторськи відійшов від літературних «канонів», що 

склалися в Старому Світі, а з іншого, м’яко кажучи, лібералізував моральні норми 

людської поведінки впливом своєї поезії. Сп’янілий духом американської свободи, 

вираженої через оспівану ним демократію, У. Уітмен гордо себе звеличує у 

поетичній збірці «Листя трави» (Leaves of Grass), яка, безперечно, стала книгою 

його життя, адже «дорослішала» разом зі своїм автором у його численних 

корективах, доповненнях і перевиданнях, з 1855 р. до 1892 р. Усі уітменівські поезії 

написані незвичним «білим віршем» (верлібр, фр. vers libre), що зовні нагадує спосіб 

викладення біблійного тексту, а за внутрішнім змістом являє світоглядну 

протилежність. 

Другою формою самовизначення «Я» для поета-філософа є його 

гіпостазування, або абсолютизація. «Листя трави» відкривається «Піснею про себе», 

яку У. Уітмен починає доволі оригінально – зі славослів’я собі: «Себе я оспівую, 
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себе я славлю» – «I celebrate myself, and sing myself» (Song of Myself.) [296, р.29]. У 

цьому вислові як у краплі віддзеркалюється та антропоцентрична тенденція, що 

стала визначальною для європейської культури, починаючи з Відродження й 

інспірувала і набуття нею секулярного характеру, і формування таких різноманітних 

культурних течій як  трансцендентальний суб’єктивізм, сентименталізм, перед 

романтизм, романтизм,  анархізм, де «Я», дійсно, наділяється первозданним 

характером. 

У 1844 р. виходить скандальна книга М. Штирнера «Єдиний і його власність» 

як певна апологія абсолютного індивідуалізму: «Бог і людство поставили свою 

справу ні на що інше, як на себе. Поставлю ж і я мою справу лише на себе, оскільки 

я, також як Бог, – ніщо всього іншого, так як я – моє «все», так як я – єдиний… Для 

Мене немає нічого, вищого Мене» [151, с.9]. 

У. Уітмен пише про себе: «Divine am I inside and out, and I make holy whatever I 

touch / or am touch'd from, / The scent of these arm-pits aroma finer than prayer…» («Я 

божественний усередині й зовні, я освячую все, / чого торкаюсь сам і що торкається 

мене, / Запах цих пахов духмяніший від молитви…) [295, р.29]. 

Ідея особистості у філософському розумінні, хоч і невиразно, але 

проглядається у збірці «Листя трави»: «ONE'S-SELF I sing, a simple separate 

person,…The Modern Man I sing» – «Одного я оспівую, всяку просту окрему 

особистість ... Людину Нових Часів я оспівую» [296, р.9]. Але більш гостро 

проблеми особистості і, зокрема, американського персоналізму звучать у 

прозаїчному творі У. Уітмена під назвою «Демократичні далі», де автор демонструє 

свої філософські роздуми відносно подальшого демократичного розвитку 

американського суспільства і ролі людської особистості в ньому. У. Уітмен визнає, 

що над людиною є щось (хтось), але при цьому його філософський погляд можна 

класифікувати скоріше як антропоцентричний, ніж теоцентричний. Він закликає 

«вдивитися в те єдине, що має значення, вдивитися в Людську Особистість» [133, 

с.181] і задається питанням: «яка ж американська пересічна особистість, виявлена в 

літературі і мистецтві, відобразить загальні національні риси і тим послужить 

взаємному спілкуванню всіх?» [133, с.179]. 
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Третя форма розкриття «Я» в уітменівській творчості може бути визначена як  

оргіастична. У. Уітмен дійсно оспівує гетеро-, гомо- і бі-сексульні стосунки у 

поетичному циклі під назвою «Calamus» [296, р.94] («Аїр запашний» [134, с.167]), 

особливо в поезіях «Оnce І Рass'd Тhrough a Рopulous Сity» («Одного разу, коли я 

проходив містом»), «When I Heard at the Close of the Day» («Коли я почув наприкінці 

дня»), «I Saw in Louisiana a Live-Oak Growing» («Я бачив дуб у Луізіані»), «To a 

Stranger» («Незнайомому») та інші. Його не бентежить реакція суспільства, і, 

підсумовуючи власні роздуми, він заявляє: «even if I stand sole among men, / From my 

own voice resonant, singing the phallus, / Singing the song of procreation… / Singing the 

muscular urge and the blending» («Хоча б я стояв поміж людей одиноко, голосом 

гучним моїм я оспівую фалос, / я співаю пісню зачать… / Я оспівую збудження 

м'язів і злиття тіл» [296, р.79]. Головне, щоб «To be absolv'd from previous ties and 

conventions… / To have the gag remov'd from one's mouth» («вирватися з ланцюгів і 

умовностей… / Витягнути кляп із рота, говори і кричи, що захочеш») [296, р.91–92]. 

Відходячи від учення американських трансценденталістів, У. Уітмен 

приходить до думки, що через «екстатичну радість, несамовите захоплення повинно 

бути виражене людське преклоніння перед матеріальним світом, його красою, 

насолодами, особливо сексуальними, адже саме вони найбільше наближають 

людство до його першоджерел» [84, с.41]. Книга, за глибинним містичним відчуттям 

У. Уітмена, особливим чином наче налаштована на загальну частоту коливань 

людських душ нижче пояса, особливо американців. Він завзято боготворить еротичний 

екстаз, «оспівує еротизм заради еротизму…оспівує нетрадиційну, гомосексуальну 

любов» [84, с.42]. 

У. Уітмен не став чекати, поки його надрукують, він сам видав свою збірку 

«Листя трави» у 1855 р. тиражем 800 примірників, викликавши резонансний 

скандал. Американський літературознавець і сучасник Р.У. Грізуолд, поета 

відреагував гострою критикою в поетичній формі: «Ты метко назвал свою книгу, 

дружище! / Ведь мерзость — услада утробы твоей / И «Листья травы» – подходящая 

пища / Для грязных скотов и вонючих свиней. / А людям гадка твоя книга гнилая, / 
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Чумная, заразная книга твоя. / И люди твердят, от тебя убегая: / «Ты самая грязная в 

мире свинья!»» [240]. 

У. Уітмен – одинокий поет не тому, що поетичний талант здіймає його до 

недосяжних висот над шанувальниками поезії, а навпаки тому, що зводить його до 

«людської тваринності… оргійної хтивості» [144, с.84]. Навіть друзі-сучасники 

У. Уітмена не наважуються вголос говорити про моральні пріоритети автора, тим 

більше не наважуються його друкувати. Вищезгаданий Л. Хірн ситуацію описує так: 

«Я завжди потай шанував Уолта Уїтмена і поривався не раз вилити свої захоплення 

публічно. Але в журналістиці це не так-то легко. Спробуй похвали Уолта Уітмена, 

якщо видавець щохвилини твердить: «Нашу газету читають в порядних сім'ях». А 

будеш йому заперечувати, він скаже, що ти порнограф, любитель полунички та інше» 

(Цит.за: 144, с.84). 

Четверта форма розкриття «Я» у літературно-філософській концепції У. 

Уітмена – мандрівництво. Поета вабить безмежний Всесвіт, він пішки обходить 

сімнадцять американських штатів, проводить багато часу на природі, «observing a 

spear of summer grass» – «розглядаючи літню травинку» [295, р.13], часто 

відправляється в літню спеку на узбережжя Атлантики, на Довгий острів для того, 

щоб «go bathe and admire myself» – «купатися і милуватися собою» [295, р.14]. Такі 

погляди мають, безумовно, сентименталістсько-романтичні витоки. Досить нагадати 

розділ, присвячений виховній ролі мандрівництва, в романі-трактаті Ж. – Ж. Руссо 

«Еміль, або Про виховання», шлях становлення поета в романі Новаліса «Генріх фон 

Офтердінген» і вислів митця про те, що філософія – це прагнення всюду бути вдома,  

а також пошуки майстром свого покликання в романі Й. В. Гете «Роки мандрів 

Вільгельма Мейстера». Але, безперечно, найбільш яскравим прикладом 

особистісного саморозкриття в мандрівництві є постать відомого філософа-

мандрівника Г.С. Сковороди. 

У XIX ст. збірка «Листя трави» знаходила рідкого шанувальника навіть серед 

американських читачів, але згодом поетично-філософське творіння «сина 

Манхетена» набуло «космічної» слави. Дослідник його біографії і творчості Корній 

Чуковський виражає протилежне ставлення до свогоУітмена, на відміну від 
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радикальних критиків поета-філософа: «Ми не знаємо іншого поета, який до такої 

міри був би проникнутим відчуттям нескінченності часів і просторів» [144, с.10], 

«Уолт Уітмен став загальновизнаним класиком. Тривалий період боротьби за 

надання йому почесного місця в історії американської – і всесвітньої – словесності 

закінчився повною перемогою поета» [144, с.47]. 

П’ята в ряду уітменівських форм розкриття «Я» – автохтонність – акцентує 

укоріненість особистості в рідній землі, виявляючи «америкоцентризм» творчості 

У. Уітмена. Поет-мислитель категорично заявляє і стверджує сакральний смисл самої 

території Північноамериканського континенту: «I say no man has ever yet been half 

devout enough… / I say that the real and permanent grandeur of these States must be their 

religion, otherwise there is no real and permanent grandeur;» («Я стверджую, не бувало 

ще на землі істинно віруючого… / Я стверджую: справжня і надійна велич цих 

Штатів – ось істинна релігія, і немає на землі іншої величі справжньої і неминущої;» 

[296, р.22]. У. Уітмен абсолютно переконаний, що «The American compact is 

altogether with individuals» – «Америка, по суті, уклала договір з особистістю» [297, 

р.296]. 

Саме  XIX ст. відзначене появою ідеї, які поєднували духовне життя народа із 

територією його проживання. Першопрохідцем на шляху новочасного осмислення 

автохтонності людини став Ш.-Л. Монтеск’є, ствердивши спорідненість правових 

норм і законів із географічними умовами її існування. У 1860-х рр. у Російській 

імперії розгорнувся рух грунтівництва, що спрямовувався на доведення унікальності 

шляху духовного і соціального розвитку Росії, обумовленого її «національним 

грунтом». Прихильниками теорії органічного світогляду, націленого на збереження 

самобутності рідної країни, були А.О. Григор’єв, брати Ф.М. і М.М. Достоєвські, 

М.М. Страхов, Н.Я. Данілевський та ін. У цьому ж контексті варто пригадати і 

полеміку західників (О.І. Герцен, І.С. Тургенєв, Т.М. Грановський, М.П. Огарьов) та 

слов’янофілів (О.С. Хомяков, І.С. Кірєєвський, брати І.С. і К.С. Аксакови, 

Ю.Ф. Самарін та ін.) про долю Росії, і своєрідну реміфологізацію землі германців у . 

філософсько-музичній творчості Р. Вагнера («Каблучка Нібелунга») та метафізико-

естетичних роздумах Ф. Ніцше.  
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У ХХ ст. зв’язок духовності із земним розкрився у феноменологічній онтології 

М. Хайдеггера, який наголошував: «…духовний світ народу – це не культурна 

надбудова і не арсенал практично застосовних пізнань та цінностей, але це могутня 

сила найглибшого збереження всіх енергій, які притаманні його землі та крові» 

[140]. 

Нарешті, шоста форма розкриття «Я» у творчості У. Уітмена – релігійність. 

Поет бере на себе пророчу місію і висуває ідею створення нової релігії, аморфної і 

всеїдної, без догматів, без канонів, без ієрархії: «Know you, solely to drop in the earth 

the germs of a greater religion, / The following chants each for its kind I sing» («Знайте 

лише, заради того щоб кинути в землю насіння ще більше високої релігії, / Ці пісні, 

кожну в її роді, я співаю») [296, р.23]. 

«Моральний мікроскоп» У. Уітмена розглядає людство і виявляє, що «всі ці 

міста, які кишать нікчемними гротесками, каліками, примарами… здаються якоюсь 

випаленою, гладкою Сахарою. У крамниці, на вулиці, в церкві, в театрі, у пивній, в 

канцелярії – усюди легковажність, вульгарність, мерзенне лукавство, зрада… 

передчасно дозріла юність, усюди надмірна похіть, нездорові тіла, чоловічі та 

жіночі, підфарбовані… вульгарні поняття про красу, погані манери або, вірніше, 

повна відсутність манер, яких, мабуть, не знайти у всьому світі» [133, с.182]. 

Окремо дісталося і школі: «Let the school stand! mind not the cry of the teacher!» – 

«Нехай залишиться школа порожньою! Не слухай закликів вчителя!» [296, р.129]. 

У. Уітмен вбивається з приводу того, що «суспільство в Штатах зіпсоване, 

розбещене, сповнене дурних забобонів і гниле. Такі політики, такі і приватні особи. 

В усіх прошарках нашого суспільства абсолютно відсутній або недорозвинений і 

серйозно ослаблений найважливіший елемент будь-якої особистості і будь-якої 

держави – совість… Ніколи ще серця не були так спустошені, як тепер тут у нас, в 

Сполучених Штатах. Здається, справжня віра абсолютно покинула нас» [133, с.179]. 

Оздоровлення людства мислитель вбачає у духовному відродженні кожної 

окремої особистості при сповідуванні проголошених ним принципів демократії. 

Таким чином, демократія «виношує свій власний ідеал не тільки для мистецтва і 

літератури, але й для людської особистості» [133, с.186]. І «тільки завдяки 
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демократії, коли вона могутня і квітуча, буває забезпечений простір для окремої 

особистості» [133, с.183]. У. Уітмен визначає мету демократії – «довести шляхом 

практичного втілення в життя теорію про людську особистість, яка стверджує, що 

вихована в дусі справжньої свободи людина не тільки може, але повинна стати 

єдиним законом для себе самої» [133, с.183]. 

Культурне та духовне надбання Старого Світу, на думку поета-філософа, не 

підходять для втілення ідеалу американської демократії і торжества філософії 

особистості. «Великі твори поезії, включаючи Шекспірові, вбивчі для гордості і 

гідності простого народу, для життєвих соків демократії. Ті літературні зразки, які 

прийшли до нас із інших країн, через моря, народилися при дворах, виросли у 

променях сонця, яке світило замкам; всі вони пахнуть королівськими милостями» 

[133, с.186]. У. Уітмен чує над ними «зневажливий регіт Генія цих Штатів» [133, 

с.186], якого поки що немає. 

В історико-філософській перспективі тут є сенс пригадати О. Шпенглера і 

його двохтомну працю «Присмерк Європи». Розмірковучи саме про культурні і 

духовні надбання Старого Світу, він відзначає: «…замість явленого різноманіття 

форм, народу, що зрісся із землею, – новий кочівник, паразит, мешканець великого 

міста, відірваний від традицій, який виникає в масі, що безформно флуктуює, 

людина фактів, іррелігійна, інтелігентна, безплідна, сповнена глибокою антипатією 

до селянства (і до його вищої форми – помісного дворянства), отже, жахливий крок 

до неорганічного, до краю, – що це означає? Франція і Англія вже зробили цей крок, 

Германія збирається його зробити» [150]. На думку У. Уітмена, спасіння людства 

повинне початися із Америки, яка для нього є необроблений рай, Земля Обітована, 

Град на Пагорбі зі Спасителем, «Останній, по суті справи, являє для Уітмена 

архетип себе» [84, с.34]. Пошук земного раю у творчості У. Уітмена 

«трансформується у створення ідеального образу Америки, а в сюжеті становлення 

особистості реалізується ідея зв'язку Бога з людиною на американській землі» [84, 

с.34]. 

У демократії, за У. Уітменом, спостерігається деяка не рівноцінна, а ступенева 

троїчність. ЇЇ формування включає три стадії. «Перша стадія полягає в тому, щоб 
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розробити і зафіксувати політичні фундаментальні права незліченних мас всіх 

людей... Друга стадія стосується матеріального процвітання, багатства, 

виробництва, використання працезабезпечувального обладнання... Третя стадія, 

заснована на двох попередніх, покликана прославити їх, і тепер я проголошую її...» 

[293, р.976–977]. Ця третя стадія є духовна демократія. 

У. Уітмен вихваляє науково-технічний прогрес: «We plan even now to raise, 

Thy great cathedral sacred industry» – «твій ми побудуємо храм, о пресвята індустрія» 

[296, р.160], але вимушений погодитись, що ні економічний, ні соціальний розвиток 

не можуть бути самі по собі запорукою духовного здоров'я нації. У роздумах про це 

автор видає прописну істину: «Я з гордістю і радістю вітаю і кораблі, і заводи, і 

ферми, але, віддавши їм данину захоплення, повторюю знову, що, по-моєму, душа 

людська не може задовольнитися лише ними» [133, с.179]. 

За глибоким внутрішнім переконанням У. Уітмена скріпити міцно фундамент 

демократії може персоналістична філософія. Вона більше ніж філософія, це нова 

кров, вона повинна стати центробіжною силою демократії, «розлитися тепер по 

всьому організму державної демократії, образ якої, подібно Аврорі, виникає над 

світом. Це принцип найбільшої важливості. У ньому наше життя. Він повинен 

служити зрівняльним маятником для всього механізму Америки… Багатий, 

розкішний, різноманітний персоналізм» [133, с.187–188] є головною заповіддю 

американської демократії, животворний принцип, до якого треба прагнути всім 

серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою у буквальному розумінні.  

Демократичні перетворення повинні наділити людську особистість особливою 

свободою, де немає місця пережитому патріархальному устрою, теократії, монархії, 

феодалізму, консерватизму, патерналізму і Церкві. Існує лише особистість з її 

особистими потребами. Тільки республіканська держава, абсолютно впевнений 

У. Уітмен, дає можливість особистості проявити себе у повній мірі і на повну 

потужність. Новий соціальний устій забезпечує для суспільства плюралізм і свободу 

слова, звісно, якщо воно не суперечить цінностям демократії.  

Демократія потенційно забезпечує гендерну рівність і навіть більше – «ідеал 

американської жінки, звільненої від допотопного і нездорового туману, жінки 
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цілком розвиненої, яка стала сильним працівником, рівним чоловікові не тільки в 

роботі, але і в рішенні життєвих і державних питань. І хто знає, може бути, завдяки 

своєму божественному материнству, жінки стануть навіть вище чоловіків» [133, 

с.186]. З першого погляду складається враження, що поет-філософ справедливо 

зауважує щодо устрою державної влади. Державний устрій «має бути простим, 

зрозумілим для мас. Складним же його роблять для того, щоб приховати 

несправедливий характер влади» [84, с.172]. «Розсудливі люди давно вже помітили, 

що найкращий уряд – це той, який найменше керує» [300, р.57]. Але фактично 

уітменівська ідея вільної особистості, не контрольованої державним законом, 

призводить до утопії, «філософського анархізму» [84, с.172], до відходження від 

Надприродного Божественного Одкровення, розмитості релігійних вчень, до 

сумнівного духовного досвіду, і, як результат, до поклоніння ідолу, вигідному богу-

однодумцю, якого можна вибрати серед багатьох «всевишніх», до усунення будь-

якої форми політичної влади. 

Бачення демократії У. Уітменом явно «було релігійним» [84, с.148] – 

демократія покликана стати для людства спасінням. Більш того, Дж.М. Маррі 

схильний стверджувати, що поет-мислитель, як духовний реформатор і релігійний 

законодавець, для цього навіть «докорінно обновив релігійне одкровення, від якого 

залежить виправдання і подальше існування Демократії» [292, р.61–62]. Духовна 

демократія У. Уітмена повинна «заволодіти серцем і душею людини, її почуттями і 

віруваннями» [292, р.935], а збірка «Листя трави» стати настільною книгою для 

«отримання спасіння» [84, с.156], Новою Біблією для нового демократичного 

століття. 

Проголосивши власну голову «вище церков, біблій та всіх на світі вір» («more 

than churches, bibles, and all the creeds») [295, р.29], У. Уітмен використав слово 

«Біблія» у множині, очевидно, маючи на увазі не стільки саму Біблію як єдине 

Божественне Одкровення в письмовій формі, скільки численні недосконалі 

переклади Богодухновенної книги на англійську мову, іноді із внесенням коментарів 

на полях, як це видно на прикладі Женевської Біблії. Незважаючи на взяту на себе 

місію пророка-реформатора, поет зізнається: «I cannot answer the question of 
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appearances or that of identity / beyond the grave… / Of the uncertainty after all, that we 

may be deluded, / That may be reliance and hope are but speculations after all, That may-

be identity beyond the grave is a beautiful fable only» («Я все ж не в силі відповісти на 

запитання про все, що оточує нас, про смерть і про життя загробне… / а що, якщо 

нас надувають? / Що, якщо наша віра і наші надії марні / І загробне життя є лише 

красива казка?») [296, р.101]. 

Нова Біблія У. Уітмена повинна єднати всіх, вона виражає те, що, можливо, не 

всі усвідомлюють, або не хочуть визнавати до пори, до часу. У. Уітмен відчуває 

причетність шанувальників до ідеї твору майже на фізичному рівні: «O friend, 

whoe’er you are, at last arriving hither to commence, I feel through every leaf the pressure 

/ of your hand, which I return. And thus upon our journey, footing the road, and more than 

once, and link’d together let us go» («О товаришу, хто б ти не був, який нарешті 

прибув сюди, щоб покласти початок, я відчуваю крізь кожен лист тиск твоєї руки, на 

який я відповідаю. / І ось знову об'єднані спільною дорогою, давай підемо») [297, 

р.442], «It is you talking just as much as myself, I act as the tongue of you» («Бо ти 

говориш не менш, ніж я сам, я дію в якості твого язика») [297, р.74]. Тому автор 

збірки «Листя трави» в цьому розумінні вважає своє творіння колективним. 

У своїх роздумах про Бога пророк «нової релігії» доходить до дрімучого 

політеїзму: «Невже ти думав, що не може бути більше одного Всевишнього? Може 

бути незліченна кількість Всевишніх – один протистоїть іншому не більше, ніж один 

зір заважає іншому або одне життя заважає іншому» [297, р.287]. Вище було 

сказано, що У. Уітмен «докорінно обновив релігійне одкровення» як джерело уяви 

про Творця, тому реформувати догматичну систему було ще легше. Наріжний 

камінь триєдиного Бога був замінений винаходом чотирьохіпостасності божества на 

зразок уяви про чотири сторони світу – Схід, Захід, Північ, Південь. 

Модель представлена таким чином. З однієї сторони постає Бог Творець, 

Якого У. Уітмен ототожнює з Иєговою, Брахмою, Сатурном і Кроносом. З другої 

сторони постає Христос, ототожнюваний з Гермесом і Геркулесом. Третім в 

іконостасі У. Уітмена з’являється сатана в образі Люцифера, до якого він проявляє 

симпатію: «... is Lucifer’s portrait – the denied God’s portrait, (But I do not deny him – 
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though cast out and rebellious, he is my God as much as any;)» («... Це портрет 

Люцифера – портрет відкинутого Бога, / (Але я не відкидаю його – нехай 

зацькований і бунтуючий, він мій Бог, / так само як і будь-який інший;)» [297, 

р.563], «Now Lucifer was not dead – or if he was, I am his sorrowful terrible heir» 

(«Тепер Люцифер не помер – чи якби він помер, я став би його скорботним грізним 

послідовником») [296, р.548]. Оскільки зло є невід’ємною і необхідною складовою 

чотирьохіпостасного божества, то його наявність у людині Уітмен визнає 

закономірним: «my dusky demon and brother» («мій темний демон, мій брат») [296, 

р.201]. 

Четвертим божеством є душа, яка «увібрала в себе все життя на землі, 

включаючи і Бога-Отця, і Спасителя, і Сатану» [297, р.373]. Не Трійця, а саме 

Четвериця, на думку У. Уітмена, відображає повноту буття, повний образ 

особистості, її цілісність і повноту життя [84, с.71]. Модель четверичного божества 

проектується на пуп Землі – Америку, яка створена не для самої себе, а для 

розповсюдження нової релігії на чотири сторони Всесвіту: «Take my leaves America, 

take them South and take them North, / Make welcome for them everywhere, for they are 

your own offspring, / Surround them East and West, for they would surround you» 

(«Візьми мої листки, Америка, віднеси їх на Південь і віднеси їх на Північ, / Нехай 

їх вітають всюди, адже вони твої нащадки, / Збережи їх на Сході і на Заході, і вони 

збережуть тебе») [297, р.16]. 

Окрему увагу в моделі четверичного божества У. Уітмен приділяє не до кінця 

визначеному поняттю душі. Не дивлячись на заяви про те, що демократія є умовою  

для повноцінного розвитку особистості і спасінням для людства, У. Уітмен визнає 

декого чи дещо, «перед чим навіть важливість демократії, мистецтва, літератури і т. 

д. здається незначною, стає окремою, вимірюваною, – щось, що повністю 

задовольняє (а інше ні). Це щось є Все, і ідея Всього, супроводжувана ідеєю вічності 

і ідеєю самої себе, душа, життєрадісна, незламна, вічно борознить простори 

всесвіту, гостює в будь-якому краї, немов морський корабель» [292, р.988]. 

Мислитель приходить до висновку про долучення людської особистості до загальної 

душі, що «більше землі, на якій гойдаюсь я» [297, р.76]. Він бачить душу навіть у 
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бездушній природі, персоналістичні ідеї У. Уітмена проникнуті пантеїзмом і 

панпсихізмом: «having look'd at the objects of the universe, I find there is no one nor any 

particle of one but has reference to the soul» («Клянуся, я збагнув нарешті, що кожна 

річ у всесвіті має безсмертну душу ... Душе! це ти керуєш планетами») [294, р.25]. 

У. Уітмен в новій релігії не відстоює Христа і євангельську правду, дарма що 

його називають «христоподібним поетом-пророком» [84, с.143], він намагається 

поєднати християнство з язичництвом, «Христа з веліаром», (2 Кор. 6:15) повінчати 

«білу троянду з чорною жабою» [40, с.185]. У новій вірі немає нічого єдиного, 

святого, соборного чи апостольського. У. Уітмен взагалі заперечував Церкву як 

боголюдський організм, географічний опис раю з його чотирьома природними 

ріками у Біблії сприймав як міф, а літературу вважав засобом досягнення спасіння 

людини тут, на землі: «The priest departs, the divine literatus comes... national literature, 

especially its archetypal poems... is surely to become the justification and reliance of 

American democracy» («Священик відходить, божественний літератор приходить... 

національна література, особливо її архетипні поеми... повинні стати виправданням і 

надійною опорою американської демократії») [296, р.932–933]. Для істинної релігії 

У. Уітмен шукає істинного Бога і знаходить найвигідніший варіант: найкращим 

богом є «бог-однодумець» [84, с.154]. 

У новій релігії немає найменшого натяку на необхідність хоч якоїсь 

аскетичної практики, поняття про гріх і боротьбу з ним, духовного вдосконалення, 

тому що: «… there is no God any more divine than Yourself» («немає Бога 

божественнішого, ніж Ти сам») [297, р.365]. Натомість відкривається широкий 

простір для чуттєвих насолод, як норма і закон земного життя. У. Уітмен у цьому 

абсолютно переконаний: «To elaborate is no avail, leam’d and unleam’d feel that it is 

so» («вдаватися в деталі немає сенсу, і вчений. І неук відчувають, що це так») [297, 

р.28]. 

Процес духовного відродження настільки захопив У. Уітмена, що він став 

одержимий ідеєю інтернаціонального братства, християнської комуни і власного 

месіанства. Перш за все, він сам асоціює себе з Ісусом Христом, Новим Адамом, а за 

ним і дослідники його житія і діянь, шанувальники його творчості – Р.М. Бекк і 
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Е. Карпентер приміряють до нього образ Будди, Христа, Магомета, або, принаймні, 

образ видатного нового пророка. Один із розділів книги Е. Карпентера «Дні з 

Уолтом Уітменом» так і називається «Уітмен як пророк» [184]. На користь двох 

останніх А.Г.Уільсон свідчить: «Оскільки Уітмен вважав себе сучасним пророком, 

цілком закономірно, що він грав роль Христа» [300, р.238]. 

Інші дослідники відводили У. Уітмену дещо скромнішу роль в духовному 

оздоровленні американської нації – лише пророче служіння. На думку Г.С. Кенбі в 

поезії Уітмен «був у більшій мірі пророком, ніж художником, – так і слід його 

розглядати» [59, с.572]. Ч.Р. Метцгер у своїй книзі «Торо і Уітменю Дослідження їх 

естетики» погоджується, що поет «виступав у першу чергу не в ролі філософа або 

художника, але в ролі пророка» [242, р.73]. Т. Р. Райасехарайя у роботі «Коріння 

Уітменової трави» пророче служіння У. Уітмена ніби звужує до території 

Північноамериканського континенту, засвідчуючи, що «у нього була мрія стати 

американським пророком-поетом, створити для американського народу книгу, яка 

буде подібна до Біблії за силою духовного заклику і морального запалу» [268, 

р.121]. 

У. Уітмен вважає, що: «The bull and the bug never worshipp'd half enough, / Dung 

and dirt more admirable than was dream'd, / The supernatural of no account, myself 

waiting my time to /be one of the supremes…» («Ні бикові, ні комасі і вполовину не 

молились так, як треба; / Нікому і не снилось, якими є чудовими гній і грязь, / 

Надприродне – не таке вже і диво, я сам на свій час чекаю, / щоб стати одним із 

богів…») [295, р.46]. 

У своїх поетичних роздумах про безмежність Всесвіту, сформованих під 

впливом ідеалістичної філософії І. Канта, Ф.В.Й. Шеллінга, Г.В.Ф. Гегеля, 

містичних книг стародавньої Індії та сучасних йому трансцендентних вчень 

Т. Карлейля і Р.У. Емерсона [144, с.13], автор «Листя трави» притримується 

антропоцентризму та соліпсизму, звеличуючи та обожнюючи хоч і безсмертну, але 

тварну людську душу: «I am the poet of the Soul» – «Я поет душі» [295, р.26], «I 

believe in you my soul» – «Я вірю в свою душу» [295, р.15], «By my life-lumps! 

becoming already a creator» – «Клянуся життям! Я зроблюся незабаром творцем 
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усього світу» [295, р.46]. Поет-філософ захоплюється собою безмірно: «I am larger, 

better than I thought, I did not know I held so much goodness» – «Я більше, ніж я думав, 

я кращий, ніж я думав, я не знав, до чого я хороший» [296, р.123]. 

На думку У. Уітмена, видатна особистість, нехай навіть далека професійно від 

розуміння принципів державотворення, може відіграти виключно позитивну роль 

для єдності американського народу. «Два-три справді самобутніх американських 

поета (або два-три живописця, або два-три оратора), які піднялися над горизонтом, 

подібно до планет або зірок першої величини, могли б примирити між собою і злити 

воєдино різні народи і далекі віддалені місцевості і надати цим Штатам більше 

згуртованості, більше моральної едності і тотожності (таких необхідних тепер), ніж 

усі їх конституції, законодавства, політичні, військові та промислові заходи, взяті 

разом» [133, с.178]. У. Уітмен фанатично і наївно вірив у внутрішнє прагнення 

особистості до інтелектуального та духовного самовдосконалення, не враховуючи 

згубний вплив гріховних пристрастей на свободу волі людини. При цьому, уявлення 

відносно самого себе і своєї місії у У. Уітмена з роками суттєво змінилося, той, хто 

раніше не міг поміститися «між черевиками і капелюхом», заговорив про себе як 

про «дрібне сміття, викинуте на берег, кілька піщинок і засохле листя» [297, р.231]. 

Пророк явно заплутався, і сам це визнає: «Та думка, що я висловлюю, думка 

пророка або я марю?» – «Is it the prophet’s thought I speak, or am I raving?» [297, 

р.355]. Коли життєва енергія тіла вичерпалась, закінчилась і радість у поета. 

Досягнувши старості, «a batter'd, wreck'd old man» – «розбитий, старезний, кволий» 

[296, р.323], У. Уітмен у своїй поезії «Моління Колумба» зізнається: «I am too full of 

woe!» – «мене переповнює скорбота!» [296, р.323]. Космічний поет-філософ зробив 

неможливе – «By me the hemispheres rounded and tied, the unknown to the known» – 

«зблизив півкулі і невідоме пов’язав з відомим» [296, р.324], але потім йому 

набридла земля: «To leave this steady unendurable land, and entering a ship, / To sail and 

sail and sail!» («Покинути тебе, О ти загрубіла, нерухома земля і, зійшовши на 

корабель, / плисти і плисти і плисти!») [294, р.148]. І насамкінець він втратив 

орієнтир у духовному просторі: «By me earth's elder cloy'd and stifled lands uncloy'd, 
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unloos'd… The voyage balk'd, the course disputed, lost» – «хмари вже зімкнулись наді 

мною, я збився з курсу, плавання не вдалось…» [296, р.324]. 

Сягнувши платонівських обріїв філософствування перед означеною дилемою 

загальної і персональної душі, уітменівська думка, свідомо відсторонена від 

Надприроднього Одкровення, виявляється неспроможною охопити персональний 

принцип буття і засвідчує цю нездатність наполегливим еклектичним поєднанням 

елементів різних релігій, опозиційних за значенням філософських концептів, 

міфопоетичних образів і соціальних декларацій. Так творча реакція на раціоналізм 

переросла у створення нового – далекого від пастки раціоцентризму – лабіринту 

особистісного самовизначення, мотивацію блукання яким можна влучно 

охарактеризувати, використовуючи арсенал американської поп-культури ХХ ст., 

лейтмотивом знаменитих X-Files («Секретних матеріалів»): «Істина десь поряд…». 

Але у соціокультурному просторі Північної Америки кінця ХІХ ст. радикальний 

еклектизм обгрунтування персоналізму, здійсненого У. Уітменом, став 

каталізатором повернення філософської рефлексії, націленої на подолання 

імперсоналізму раціоналістичної філософії, на засади теїзму. Саме на них 

сформувалась класична версія американського персоналізму, декларативно 

відсторонена від уітменівського творчого доробку, але все ж таки ініційована, або, 

якщо використати термін Е. Левінаса, афектована ним. 

 

Висновки другого розділу 

У ході розкриття релігійно-антропогенних засад американського персоналізму 

були встановлені ті обрії співвіднесення людського «я» із буттєвою Першоосновою, 

що окреслили перспективу обгрунтування особистісного принципу буття, яка 

втілилась у персональній метафізиці, розробленій у Північній Америці наприкінці 

ХІХ —  початку ХХ ст. Відповідно, простір генезису персоналістської думки США, 

означений інтердискурсивними відношеннями маркерів його генеалогії, був 

осмислений як діалогічний і постав у історико-філософській реконструкції сферою 

пошуку  способів возз'єднання раціонального і духовного вимірів особистісності в 

комунікативній взаємодії, де ініціативи персоналізації онтології, що стали 
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основоположними для персоналістичної філософії Нового Світу, формуються, 

проголошуються і здійснюються у руслі рефлексії гранично-комунікативного 

досвіду, яка сполучає три шляхи його осмислення. Це, по-перше, — долучення до 

мета-онтології особистості, що відкрилась у Богодухновенному свідченні  про 

створення людини «за образом і подобою Божою» й оформилась категоріально у 

святоотецькій тріадології; по-друге, - раціонально опосередковане сприйняття 

людської причетності до буттєвої Першооснови, яке призвело до ствердження 

понадособової трансцендентальної форми суб'єкта, встановивши опозицію 

імперсональної і персоналістичної модальностей дискурсивного мислення; по-

третє, - оформлення архетипного поля особистісного саморозкриття, де 

універсальне визначення модусу персонального існування було зведене до 

сполучення різних особових «праформ» вираження першопринципу буття і 

ціннісних орієнтирів, заданих ними.  

Топологія мета-онтологічного виміру персоналістичнгго мислення 

окреслилась у ході послідовного розгортання трьох співвіднесених ліній історико-

філософського дослідження, спрямованих на виявлення духовно-словесних витоків 

персоналістської думки. На першій із них були розглянуті форми розкриття Бога як 

Самосущої Особистості і визначення людини як Його образу і подоби у свідченнях 

Священного Писання, що ініціювали першопочаткове для персоналізму осягнення 

особистісності як буттєвого першопринципу. На другій дослідницькій лінії 

реконструювалась змістова трансформація філософських категорій «іпостась» 

(υπόστασις) і «сутність» (ουσία), яка була здійснена Великими Каппадокійцями при 

догматичному обґрунтуванні тринітарності Божественного буття і розкрила 

фундаментальну структуру мета-онтології особистості, основоположну для 

персоналістсько-метафізичного розуміння каузальності. На третій лінії дослідження 

були встановлені способи трансмісії топосів персонального існування, відкритих 

Біблією, в її англійських перекладах, визначальних для євангелізації Північної 

Америки, схвалених її протестантськими деномінаціями  і висхідних для закладання 

теологічних підвалин американського персоналізму.  
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 У контекст розгляду свідчення  Книги Буття про Передвічну Нараду Трьох 

Іпостасей,  де Триєдиний Бог сказав: «Створимо людину за образом Нашим і за 

подобою Нашою» (Бут. 1:26), - включаються старозавітна ситуація відкриття 

Творцем Свого імені — Сущий (Ієгова) - יהוה (Вих. 3:14) і святоотецькі коментарі  

біблійної оповіді про «вінець творіння» - пояснення його двоскладності:  образ 

Божий людська особистість має за створенням, а богоподібності досягає за власною 

волею (Святитель Григорій Ниський), - і доведення невіддільності  самопізнання від 

богоспілкування і богопізнання (Святитель Василій Великий). У цьому смисловому 

полі особистісне існування людини визначається усвідомленням нею своєї 

причетності до Самосущої Особистісності Бога, що полягає у відображенні 

троїчності  Божества у трихотомії людської природи — єдності духу, душі і тіла, яка 

проявляється у співвіднесенні розуму,  серця і волі. Усвідомлюючи себе як образ 

Божий, людина звертається до Творця, відкриваючи Його для себе  як  Абсолютну 

Особистість. Таке знання сприймається як безумовна достовірність, що пов'язує 

самовдосконалення людської особи, націлене на досягнення нею богоподібності, із 

її живим — міжособистісним - спілкуванням із Богом. Так для людини стає 

очевидною необхідність синергії Божої допомоги і її власних зусиль для здійснення 

есхатологічної перспективи. 

При реконструкції того оновлення семантичних полів античних концептів 

«іпостась» (υπόστασις) і «сутність» (ουσία), що відбулось у «золоту добу» богослов’я  

при викладі  Отцями і Вчителями Церкви вчення про Бога, єдиного за суттю і 

троїчного в Лицях, була розкрита мета-логіка тринітарного мислення, яка виявляє 

сутнісну тотожність Божественних Іпостасей і Їх відмінність за властивостями, 

долаючи межі раціонального пізнання і спонукаючи до  ірраціонального, духовного 

сприйняття тайни єднання та міжособистісного спілкування Святої Трійці. Так 

формується підґрунтя для усвідомлення особистісності буття як спільної сутності, 

вираженої в іпостасних відмінностях, - розрізнення без розділення, що відкриває 

шлях до подолання обмеженості онтологічних вимірів особистості, які були 

запроваджені різними історичними типами раціональності як до, так і після Різдва 

Христова. 
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При виявленні тих горизонтів сприйняття тексту Священного Писання, що 

були встановлені його англомовними версіями, задіяними при християнизації 

Північноамериканського континенту, стала очевидною текстологічна орієнтація і 

Женевської Біблії, і Єпископської Біблії на формально-еквівалентну модель 

перекладу («слово-за-словом»), яка і забезпечила відтворення в них семантики 

топосів ύπόστασις і προσ πο , використаних для визначення особистісного буття  у 

грецькому оригіналі Нового Завіту. Однак у цих перекладних варіантах 

Богодухновенної Книги  зазнали змін самі принципи структурування  біблійного 

тексту, втілені в його оригінальній організації. Через таке перекладацько-

інтерпретативне опосередковування особистісного доступу до Надприродного 

Одкровення, відкритого рідномовними версіями Богодухновенної Книги,  на цих 

горизонтах її сприйняття посилився його раціональний аспект, що обумовило 

раціоналістичне обмеження сфери осягнення Богодухновенної Істини і зведення 

духовного першоджерела особистості до персонального ratio у класичній доктрині 

американського персоналізму. 

Трансцендентально-суб’єктивістське поле формування персоналістичної 

філософії США було демарковане у ході дослідження його трьох «силових ліній», 

співвіднесених у спрямованості на раціоналізацію людської причетності до 

буттєвого Першоначала: власне раціоналістичної – націленої на встановлення міри  

розумоосяжності буття; антропної, де людина стверджується як суб’єкт пізнання і 

перетворення світу; антропно-раціоналістичної – налаштованої на доведення  

персонально-суб’єктного характеру когнітивного осереддя «Я».  

При розгляді трансісторичної – прокладеної  філософською рефлексією від 

Античності до Нового часу – траєкторії пошуків того критерію раціонального 

пізнання, який би ствердив істинність гранично-комунікативного досвіду, виявився 

причинно-наслідковий зв’язок самої постановки цього питання, а відтак, - й 

інтенціональності раціоналізму, визначеної ним, із тим відмежуванням самопізнання 

людини і богопізнання від живого богоспілкування, що було висхідним для 

античної філософії через її відстороненість від Надприродного Одкровення, а при 

становленні західноєвропейської метафізики відбулося через томістське розрізнення 
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«істини віри» й «істини розуму», основоположне для схоластичної систематизації 

католицького вчення. Відмежувавши раціональний вимір особистісного 

самовизначення, встановлений у культурі Заходу, від перетворення людського 

розуму у духовній практиці – шляху його вдосконалення, відкритого для 

«любомудрія» християнством у перші століття його існування і збереженого його 

східною традицією, теорія «двох істин» прирекла філософську думку Західної 

Європи на формулювання розумоосяжних аргументів Божественного буття, які 

ґрунтувалися на відволіканні умоглядно охоплених властивостей Творця від Його 

Самосущої Особистості, засвідченої тварній особі в інтерперсональних відношеннях 

з Ним. Так ініціювалося сприйняття живого Бога як безликого Трансцендентного 

Абсолюту, що спонукало раціональну свідомість до того, щоб віднайти неминуче 

безособове начало самої раціональності, яке, власне, і забезпечує умоглядне 

долучення людини до буттєвої Першооснови, абстрагованої від міжособистісних 

стосунків. Абстрактно-умоглядна аргументація існування Творця була здійснена у 

добу традиціоналізму, розгорнувшись у коливаннях між ствердженням (Ансельм 

Кентерберійський) та спростуванням (Фома Аквінський) «онтологічного доказу» 

Божественного буття і набувши фундаментальної метафізичної оформленості у 

визначенні Бога як Causa sui. А вже в Новий час саме з цього горизонту 

богопізнання, узагальненого Р. Декартом при обгрунтуванні його умоглядного 

характеру (первинність «ідеї Безкінечного» для відкриття тварною особою Творця), 

розпочався рух раціоналістичної рефлексії до об’єктивізації понад-особової 

суб’єктної першоформи, що і призвела до утворення «контрапункту» раціонально 

орієнтованого людського самопізнання.  Суперечність інтенцій на раціональне 

вираження особистісності і доведень її імперсональної когнітивної основи 

проявилася на трьох основних векторах новочасної деперсоналізації суб’єктивності: 

при картезіанському зведенні «cogito» до субстанції, яка мислить; при кантівському 

розрізненні емпіричного «Я» і трансцендентального суб’єкта – понад-індивідуальної 

«єдності апперцепції», осмисленої як джерело пізнавальної діяльності, але не 

визначеної у відношенні до трансцендентного; при гегелівському ототожненні 
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суб’єкта і субстанції, що стверджує іманентну логіку розкриття субстанціональності 

Абсолютної Ідеї як понад-особової  суб’єктної форми в діяльності індивідів. 

 При осмисленні ренесансної диспозиції обгрунтування антропоцентризму була 

встановлена етимологічна співвіднесеність посттрадиціоналістського ствердження 

буттєвої автомності людини, забезпеченої могутністю її розуму, із ренесансно-

гуманістичним шляхом подолання його обмеженості, визначеної схоластикою як 

доконечна для земного життя. Ствердивши розумність людської природи як основну 

передумову індивідуального набуття чесноти, а відтак, - і спрямовування волі 

тварної особи на зайняття у світобудові позиції, наданої Богом «вінцю творіння», 

антропологія Відродження означила можливість нарощення інтелектуального 

ресурсу людини при її моральному самовдосконаленні. Однак у контексті 

ренесансно-неоплатонічного нововідкриття лествиці сходження до Богодухновенної 

істини духовне зростання людської особистості, що приводить її до перемоги над 

безумствами «безсоромного розуму», було пов’язане не із синергією власних зусиль 

людини і Божої допомоги, а із реалізацією потенціалу самого ratio при встановленні 

етичних імперативів. Так окреслилася раціоцентрична перспектива 

«антропологічного повороту» культури, яким ініціювалося формування секулярного 

світогляду посттрадиціоналізму. 

При зверненні до ініціатив персоналізації трансцендентального суб’єкта, що 

проявились у руслі становлення трансценденталізму в Північній Америці, була 

розкрита генеалогічна амбівалентність його американської версії, яка, власне, і 

визначила досягнуте нею розуміння теїстичної основи особистості, заявлене в 

першій для Нового Світу – здійсненій Е. Б. Олкоттом – концептуалізації 

персоналізму як світоглядної позиції. Трансценденталістський рух на 

Північноамериканському континенті інспірувався, з одного боку, залученням ідей 

новоєвропейського раціоналізму у сферу «універсальної практики чесноти», що 

була запроваджена фундатором філософії США  Дж. Семюелом як спосіб 

«досягнення щастя», заснований на усвідомленні і виконанні людиною Божої волі, а 

з іншого боку, відмежуванням, людської здатності пізнавати серцем від потреби 

тварної особи вдосконалювати себе духовно, що відбулося у контексті хибно-
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волюнтаристських інтерпретацій біблійного тексту, спровокованих на межі XVIII – 

XIX протиріччями між протестантськими течіями Північної Америки. Через 

означену біполярність інтердискурсивного середовища його формування 

американський  трансценденталізм концептуалізував власну фундаментальну 

презумпцію - «первинне відношення» людської особистості до Універсуму 

(Р.У. Емерсон, Г.Д. Торо, і Е.Б. Олкотт), наділивши понад-індивідуальний розум  

трансцендентального суб’єкта «особистісними інтуїціями», але не прояснив їх 

значення для емпіричного «Я», мотивуючи обмеженість пізнавального ресурсу 

людини відсутністю «досвіду Творця». Так ініціювалось обгрунтування первинності 

персонального самопізнання, основоположне для персоналістської думки США і 

розгорнуте нею у ствердження особистісності як буттєвого Первоначала. 

При осмисленні тих векторів пошуку екзистенціально-аксіологічних 

орієнтирів особистісного буття в Новому Світі, якими інспірувалося започаткування 

персоналістичного руху  в ньому, було виявлене семантичне поле розкриття 

особистості, яке  сформувалося у творчості У. Уітмена і надає підстави для розгляду 

її як літературно-філософської прелюдії американського персоналізму. У ході 

аналізу поетичної та літературно-публіцистичної маніфестації «Я», здійсненої  

поетом-філософом, означилась  уітменівська матриця  особистісності, що включає в 

себе шість форм її проявлення - творчу, абсолютистську, оргіастичну, мандрівну, 

автохтонну, релігійну.  Нон-селективний характер цієї конструкції обумовлюється 

орієнтацією її автора на зрівняння різних релігій та філософських систем в якості 

декларацій причетності людини до Абсолютної Душі.  Розгляд первинних для 

Нового світу – закладених американським «співцем особистості» – засад 

обґрунтування персоналізму доводить, що генетичний зв'язок його версії, 

сформованої американськими філософами-персоналістами на чолі з Б.П. Боуном, із 

літературною творчістю У. Уітмена, полягає не у прямій спадковості, а в 

афектованості персоналістського способу філософствування, започаткованого у 

Північній Америці на межі ХІХ–ХХ ст., уітменівською поетизацією особистісного 

як «абсолютно іншою» траєкторією становлення персоналістичного світогляду.  
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РОЗДІЛ 3. 

МЕТАФІЗИКА ОСОБИСТОСТІ В АМЕРИКАНСЬКОМУ 

ПЕРСОНАЛІЗМІ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ, ОНТОЛОГІЧНИЙ, 

РЕЛІГІЙНО-ЕТИЧНИЙ ЗРІЗИ 

 

3.1. Пізнавальні грані особистості: персоналізм contra імперсоналізм 

Осмислення визначень особистісного досвіду пізнання, висхідних для 

становлення персональної метафізики у США, з одного боку, є необхідним для 

розкриття  можливостей самої персоналістичної гносеології, розробленої при 

заснуванні філософії особистості на Північноамериканському континенті, а з іншого 

боку, - має пропедевтичну значущість для розуміння «персоналізованої» онтології 

та заданих нею перспектив возз’єднання духовного самовдосконалення людини із 

інтеллектуальним за рядом обставин. 

По-перше, в історико-філософському сенсі американський персоналізм 

формується на межі двох культур – новочасної та новітньої, коли новоєвропейська  

думка доводить сцієнтистську спрямованість філософського знання і тим самим 

формує нову аргументацію пріоритету теорії пізнання, що встановився при 

гносеологічному обґрунтуванні онтологічних категорій, основоположному для 

раціоналістично орієнтованої філософії Нового часу. Формування поглядів кожного 

із засновників персоналістської течії філософствування в Північній Америці – 

Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса - відбувалось під значним впливом того 

проблемного кола, яке було артикульоване низкою напрямів новоєвропейської 

філософської рефлексії, таких як: раціоналізм, емпіризм, німецька класична 

філософія (насамперед, трансцендентальна гносеологія І. Канта та діалектика 

Г.В.Ф. Гегеля), позитивізм тощо. Започаткувавшись майже на третину століття 

раніше, ніж європейський персоналізм у його класичній версії, заснованій у Франції 

(перша філософська маніфестація персоналістичного руху  у США – «Метафізика» 

(Metaphysics) Б. П. Боуна –– датується 1882 р., а його старт у Європі відбувся лише в 

1903 р., коли з’явилося ессе Ш. Ренув’є «Персоналізм» (Le Personnalisme)),  

персоналістська доктрина Північної Америки сформувалась у руслі переосмислення  
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класичної традиції філософствування, націленого, насамперед,  на перетворення її 

гносеологічного інструментарію, тоді як французька «філософія особистості» 

оформилась у радикальному відмежуванні від філософської класики, декларуючи, 

натомість, власну співвіднесеність із його некласичними течіями філософствування, 

насамперед,  із екзистенціальною аналітикою М. Хайдеггера, релігійним 

екзистенціалізмом Г. Марселя та філософською антропологією М. Шелера. Тож 

унікальність історико-філософської ситуації становлення американського 

персоналізму полягає в тому, що  при всій своїй некласичній спрямованості він 

набув концептуальної оформленості та системності саме в діалогічній взаємодії із 

класичною філософією, тоді як французький персоналізм, відсторонений від неї, так 

і залишився, за визнанням одного із його фундаторів Е. Муньє, «позицією, а не 

системою» [247 ].  

По-друге, персоналістський напрям філософствування був інституалізований у 

США у межах академічної філософії із притаманним їй концептуальним баченням 

історико-філософського процесу і поступальністю власного розвитку. 

Основоположники американського персоналізму - Б.П. Боун, Дж.Х. Хоуісон, 

Дж. Ройс - не лише отримали філософську освіту і викладали філософію в 

університетах Північної Америки (Б.П. Боун – у Бостонському, Дж.Х. Хоуісон – у 

Каліфорнійський, Дж. Ройс – у Гарвардському), але і заснували в них осередки 

персоналістської думки, в яких набули послідовників: Б.П. Боун – А.К. Надсона, 

Е.Ш. Брайтмена, Ф.Дж. Макконнелла, Дж.А. Коу, Р.Т. Флюеллінга й ін., 

Дж.Х. Хоуісон – А.О. Лавджоя, У.П. Монтегю, Р.Б. Перрі, К.І. Льюіса та ін., 

Дж. Ройс – У.Е. Хокінга та Ч. Хартсхорна. Таким чином, навіть форма 

інституалізації персоналістичного руху на Північноамериканському континенті 

підтверджує правомірність розгляду американського персоналізму як «живої»  

традиції  - підходу, ініційованого його саморефлексією і підтриманого 

європейськими інтерпретаторами доробку філософів-персоналістів США, але до 

цього часу не реалізованого українською історико-філософською наукою. 

 По-третє, саме американські персоналісти одними з перших направили меч 

своєї критики проти джерела внутрішньої проблематизації новоєвропейського 
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мислення – імперсоналізму, що сходить своїм корінням до когнітивного Ego  

Р. Декарта,  логічного виміру трансцендентального Ego І. Канта, панлогізму 

Г.В.Ф. Гегеля, позитивізму О. Конта. 

По-четверте, і в полі саморефлексії персоналістичної філософії США, й у 

сфері її історико-філософського вивчення відкритим залишається питання про 

критерії концептуалізації головних шкіл американського персоналізму. 

Територіально виділяються три основні центри персоналістської думки Північної 

Америки: Бостонська школа персоналізму (засновик – Б.П. Боун) із її Східно-

Каліфорнійським відгалуженням (фундатор - Р.Т. Флюеллінг), Каліфорнійська 

школа персоналізму (засновник – Дж.Х. Хоуісон) та Гарвардська школа 

персоналізму (засновник – Дж. Ройс). Вони поєднуються «теїстичним 

передбаченням» особистісного першопринципу буття, інтенціями на його розкриття 

у метафізиці особистості шляхом подолання  імперсональних форм мислення, 

прагненням до возз’єднання, в межах посттрадиціоналістської свідомості, 

раціонального і духовного вимірів самовизначення людини на основі доведення 

нередукованості персонального світу і первинності особистісного досвіду 

самопізнання. Але  навіть при першому наближенні до цих осередків 

персоналістичного руху на Північноамериканському континенті проглядаються їх 

істотні відмінності, обумовлені розбіжнісю позицій основоположників  

американського персоналізму. Насамперед, різняться способи співвіднесення із 

класичною парадигмою філософствування, актуалізовані ними і відображені у 

визначеннях власних доктрин: Б.П. Боун називає своє вчення «персональною 

метафізикою», Дж.Х. Хоуісон характеризує власну теорію як «персональний 

ідеалізм», Дж. Ройс розглядає розроблену ним ідеалістичну доктрину, націлену на 

обґрунтування особистісності Абсолюту, як «Четверту концепцію буття», 

протиставляючи її трьом іншим, виділеним ним в історико-філософському процесі. 

Різними є і теологічні орієнтири зачинателів персоналістичної філософії Північної 

Америки: Б. П. Боун був священником Методистської церкви і протестантським 

богословом,  Дж.Х. Хоуісон отримав ліцензію проповідника Пресвітеріанської 

церкви на основі богословської освіти, здобутої в Лейнській семінарії, тоді як 
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Дж. Ройс, вихований у християнському середовищі, зовнішньо дистанціювався від 

будь-якої конфесійної належності, але у своїх працях виявив глибинний зв’язок із 

фундаментальною настановою Протестантизму – Solo scriptum. Відрізняються і 

граничні світоглядні узагальнення філософів: Б.П. Боун і Дж.Х. Хоуісон 

позиціонували себе  як прихильники персоналістичного плюралізму, тоді як 

Дж. Ройс відстоював позицію абсолютного персоналізму. І всі чотири покоління 

послідовників  класичної персоналістської доктрини, розробленої на межі ХІХ – ХХ 

ст. на Північноамериканському континенті, і європейські персоналісти – 

інтерпретатори творчості своїх американських колег у тій чи іншій формі 

акцентують розгалуженість персоналістичної рефлексії США у полі ревізії 

філософської класики й у сфері узагальнення типів теоретичного світогляду, 

обходячи увагою вплив розгалуженої протестантської теології на погляди 

Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса, який проявився  в запроваджених ними 

способах включення богословської аргументації у простір філософствування [181; 

185; 186; 187; 198; 203; 204; 225]. Відтак для уточнення концептуальних 

характеристик авторських варіантів метафізики особистості, що втілила «теїстичне 

передбачення», основоположне для американського персоналізму, необхідно 

прояснити ті форми звернення філософії до богослов’я, які забезпечили 

обгрунтування ключових ідей персоналістичної гносеології на шляхах її 

становлення, прокладених фундаторами персоналістської думки Нового Світу в 

діалозі із філософською традицією.  

Актуалізована класичними версіями персоналізму як спосіб концептуалізації 

особистісного принципу буття, осягнутого у доступі до Слова Божого, ідея 

«вливання нового вина у старі міхи філософії» [261, р.81] набула більш 

послідовного втілення в американській персоналістській доктрині, ніж у 

французькій філософській течії, що стверджує особистість як онтологічну, 

гносеологічну та аксіологічну першооснову «всієї реальності» [302]. На відміну від 

того радикального відходу від раціоцентричної магістралі історико-філософського 

процесу, що був оголошений в 1930-х рр. у Франції початком персоналістичної 

реакції на імперсональні форми мислення, філософська апологія особистісності, 
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започаткована на межі ХІХ–ХХ ст. в Північній Америці, ґрунтувалась на перегляді 

попередніх напрямів філософствування, який  націлювався на подолання 

імперсоналістичних тенденцій картезіанства, кантіанства (зіставленого із 

платонізмом), гегеліанства, позитивізму, еволюціонізму, агностицизму і привів до 

формулювання основних гносеологічних положень метафізики особистості, 

сформованої у США, - нередукованості персонального світу, первинності 

особистісного досвіду самопізнання, діалогічності персоналістичного мислення, 

персональності ratio, інтерсуб’єктивності. 

Уникаючи курсу на абсолютне відхилення від раціоналістичного ракурсу 

суб'єктного самовизначення, проголошеного лідерами французького персоналізму 

Е. Муньє та Ж. Лакруа для того, щоб відсторонитись від «мертвих форм, які 

пригнічують навіть одвічні цінності...» [247] та рецепція метафізичної та первинної 

(кантіанської) феноменологічної структур суб'єктивності, що започаткувала 

персоналістський напрям на Північноамериканському континенті, інспірувала 

реперсоналізацію фундаментальних принципів раціональної свідомості, яка 

проявилась при реалізації завдання «сформувати правильні звички мислення» [178, 

р.217]. Сформульована Б.П. Боуном, видатним філософом, методистським 

священиком і теологом, визнаним батьком американського персоналізму й 

основоположником його Бостонського центру, ця інтенція була спрямована не 

проти самого когнітивного осердя суб'єкта, а проти редукції когнітивності до 

імперсональної архі-форми. 

Первинна філософська маніфестація персоналістської думки США відкрила її 

презумцію «першопочаткового персоналізму» [204] й обумовила посилення 

інструментарію філософування арсеналом теології у ході пояснення 

нередукованості особистісності, що втілилося в доктрину особистості, яка стала 

кульмінацією персоналістичного руху в Новому Світі. Осмисливши «недоліки 

імперсональної філософії», що руйнують підвалини філософствування, як 

результати «оманливих абстракцій і аберацій, якими сповнена історія думки» [178, 

р.53], Б.П. Боун застерігає: «...якщо наші основоположні філософські принципи 

беруться імперсонально й абстрактно, вони зникають або в суперечностях, або в 
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марнослів'ї» [178, р.217]. Таким сприйняттям імперсональних форм мислення 

імплікується ідея первинної персональної метафізики, що проходить через всі 

роботи мислителя, який проголосив себе «...персоналістом, першим із клану у будь-

якому остаточному сенсі» [207] і передвістив і наступні персоналізовані варіанти 

онтології, створені у філософсько-гуманітарному просторі США, і «внутрішнє 

бачення» генеалогії американського персоналізму. 

Незважаючи на апеляцію критика «безособової метафізики» до обмеження 

сфери пізнаваного, яке було запроваджене І. Кантом і виявилося висхідним для 

феноменології, такий підхід істотно відрізняється від феноменологічного методу, 

втілюючись, зокрема, у характеристику «живого, свідомого, активного «Я» як не 

феномену, а найбільш конкретної реальності, відкритої в її співвіднесеності із 

безумовним буттям при долученні людської особистості до Слова Божого. Тож для 

уточнення основних положень «персоналізованої» онтології Б.П. Боуна, окресленої 

в його «Метафізиці» (Metaphysics, 1882) необхідним є визначення особливостей 

боунівської експлікації особистісного досвіду пізнання, що передбачає включення в 

поле історико-філософської реконструкції не лише філософських, а й богословських 

орієнтирів мислителя, обраних ним для того, щоб довести первинність і 

нередукованість «персонального світу». 

Очевидно, що боунівське співвіднесення «стартового моменту» 

філософствування із усвідомленням «особистісного початку всіх роздумів» [178, 

р.25] було інспіроване сприйняттям біблійних топосів особистісності і поглядами 

його європейського вчителя, німецького філософа Р.Г. Лотце, апологета повернення 

філософської рефлексії до «цілісності людського духу». Але пояснення первинного 

осягнення «особистісного світу», надане метафізиком-персоналістом у його 

останній роботі «Персоналізм» (Personalism (1908)) виявляє внесок позитивістської 

доктрини, заснованої О. Контом, у формування персоналістичної течії філософії 

Північної Америки. 

У передмові до трактату, що узагальнив авторську позицію як «персоналізм» і 

закріпив цей термін в американському філософському дискурсі, Б.П. Боун визнає 

правоту О. Конта у ствердженні історичної первинності каузального пояснення «у 
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термінах особистості», обумовленої теологічним характером «першої стадії 

людської думки» [178, р.iv]. Більш того, зачинатель Бостонської персоналістської 

школи стверджує, що О. Конт мав рацію, коли розглядав «абстрактні категорії 

буття, субстанції, причини і т.п.», які представляють наступну («позитивно» 

визначену як метафізична) стадію пізнання як «привиди більш ранніх особистісних 

пояснень» [178, р.vi]. Щоб аргументувати таке розуміння онтологічних абстракцій, 

Б.П. Боун звернувся до узагальненого й анонімного персоналістичного досвіду 

філософствування. Він підкреслив: «Більш пізня філософська критика показала, що 

концепції імперсональної метафізики є лише абстрактними формами самосвідомого 

життя і що через віддалення від життя вони є пустими й ілюзорними» [178, р.vi].  

Але одночасно філософ-персоналіст піддав критиці основоположника 

позитивізму за те, що той виключив каузальність зі сфери пізнання у своїй загальній 

презентації його стадіального розвитку. Апелюючи до динаміки історико-

філософського процесу, Б.П. Боун стверджував: «Питання про каузальність, хоч і 

виноситься на вилах, але завжди повертається назад, і завжди буде повертатись» 

[178, р.vii]. Відповідно до боунівського уточнення, такий коловорот думки 

доводить, що розуміння каузальності є фінальною метою пізнавальної діяльності 

людини, яка не може були виключена зі сфери її самовизначення і самореалізації. 

Тож автор найбільш відомої маніфестації персоналістської філософії США 

підкреслює: «Залишається тільки надати каузальній доктрині форму, яка є 

необхідною для того, щоб звільнити її від заперечень критики» [178, р.vii]. 

Підводячи підсумки свого перегляду контівської позитивістської теорії, 

Б.П. Боун спрямовує розвиток персоналістичного мислення у полі 

філософствування, сформованому на Північноамериканському континенті: 

«абстрактна й імперсональна метафізика є міражем формальних ідей, і навіть більше 

слів, які починаються, продовжуються і закінчуються в абстракціях і плутанині. 

Каузальне пояснення повинне бути в термінах особистості, або повинне зникнути 

взагалі. Тож ми повертаємось до теологічної стадії, але ми робимо це з відмінністю. 

Нарешті ми засвоїли урок закону, і зараз ми бачимо, що закон і воля повинні бути 

об'єднані в нашій думці про світ. Тож найбільш рання метафізика людини 
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проявляється в найбільш пізній, але розширена, збагачена й очищена століттями 

пізнання і досвіду» [178, р.vii]. 

Боунівська альтернатива прогресивній трилогії знання, сформованій 

О. Контом, ґрунтується на розумінні початкової – теологічної – стадії пізнання як 

періоду формування первинної персональної метафізики. Таке зрівняння релігійної і 

філософської свідомості акцентує співвіднесеність цих форм життя людського духу 

у прагненні визначити каузальність і нівелює реальне розходження шляхів реалізації 

граничної пізнавальної інтенції, відкритих релігією та філософією. На фоні 

конфесіональної належності Б.П. Боуна до методизму, наділеного ліберальним і 

легко змінюваним багатоскладним ученням, його ініціатива щодо ретроспективного 

об'єднання духовного і раціонального вимірів особистісності не може бути зведена 

до контамінації різних понять; вона повинна бути представлена як аргумент на 

користь персоналізації онтології в перспективі осмислення внутрішнього досвіду, 

взятого в його обмеженій – наполовину католицькій і наполовину протестантській – 

експлікації, як самодостатнього критерію пізнання. 

Мислитель починає прояснення власної позиції із виявлення «першого факту 

досвіду», що означується ним як «дійсність нашого особистісного знання», яке 

включає і «наше взаєморозуміння» [178, р.80]. Щоб визначити «інаковість» як 

індикатор персонально-суб'єктної істини, філософ-персоналіст аналізує 

раціональний аспект інтерперсональних відношень у ході перегляду кантівської 

системи феноменального знання. Б.П. Боун підкреслює: «…якщо ми створюємо світ 

суб'єктивних презентацій речей, тому що знання про них формується через нашу 

ментальну конструкцію, ми повинні робити те ж саме зі світом особистостей, тому 

що наше знання про них також має суб'єктивний характер. І. Кант переходить від 

«мене» до «нас», не говорячи нам, як він здійснює цей перехід. Він дійсно починає з 

«нас» – не просто з індивідуального «Я», а з цілого зібрання індивідів – і набуває 

досвіду, дійсного для нас усіх, у занадто незрозумілий спосіб» [178, р.84]. 

Відповідно до боунівської думки, щоб не «завершитися соліпсизмом», рефлексія 

цієї проблемної траєкторії повинна визнати: «Базовими достовірностями знання є 

...співіснування особистостей, спільність розуму і система загального досвіду. І вони 
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дані не як спекулятивні дедукції, я як непорушні практичні достовірності» [179, 

р.127–128]. Спрямоване проти кантівської дедукції множини персональних розумів, 

визначених як феноменальні «Я», до єдності трасцендентального суб'єкта, таке 

ствердження фактичної основи знання розгортається у заперечення феноменального 

характеру емпіричного «Я». Б.П. Боун стверджує, що «живе, свідоме, активне» «Я», 

яке розкривається у досвіді, є не феноменом, а найбільш конкретною реальністю. 

Напроти, трансцендентальне Ego, яке розуміється як відділене від цього «Я», є 

просто «фікцією» [178, р.86]. Наголошуючи, що «досвід самоусвідомлення» є 

найбільш достовірним складником знання, яким ми володіємо» [178, р.88], 

засновник персональної метафізики Нового і Новітнього часів основним доказом 

існування цієї персонально-суб'єктної реальності вважає достовірність самого «Я» 

«як суб'єкта інтелектуального життя і пізнання, який розкривається як 

самототожний у власному досвіді при всіх його змінах» [178, р.88]. 

Проблематизоване таким визначенням первинності фактів для 

філософствування, возз'єднання теологічної та метафізичної модальностей 

мислення, проголошене Б. П. Боуном, сприймається як навряд чи досяжне  у 

контексті ствердженого ним пріоритету досвіду самопізнання, яке, відповідно до 

заяви філософа, виходить за межі даних чуттєвого досвіду, щоб включити «дані 

самоусвідомлення»  [178, p.101]. 

Боунівське ствердження пізнавального пріоритету «внутрішнього досвіду 

самосвідомого «Я» [178, р.100] переростає у спробу скорочення того розриву між 

ratio і світом, який виник при гріхопадінні, що спотворило людську природу, і 

поглибився при розмежуванні ноуменального і феноменального, запровадженого 

І. Кантом для того, щоб пояснити розумову діяльність, абстраговану від досвіду 

самоусвідомлення «Я». Беручи до уваги кантівську модель формування умоглядних 

об'єктів, Б.П. Боун стверджує, що категорії, осмислені як передумови досвіду, 

стають категоріями реальності, формуючи своє істинне значення із «живого 

внутрішнього досвіду «Я» [178, р.102], який є безпосереднім на відміну від 

зовнішнього сприйняття. У руслі такої трансформації фундаментальної презумпції 

класичної феноменології зачинатель американської персоналістичної філософії 
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зосереджується на виявленні співвіднесеності основних філософських концептів із 

внутрішнім особистісним досвідом і розкриває метафізичні імплікації персоналізму 

в ході реінтерпретації категоріальних змістів ідентичності, єдності, каузальності і 

множинності. 

Розглядаючи категорію ідентичності, Б.П. Боун доходить висновку, що вона 

«дана нам як самототожність розуму протягом всього досвіду», а «будь-яка інша 

концепція руйнує сама себе» [178, р.103].  

Здійснюючи аналіз категорії єдності, філософ наголошує, що «те, як ми 

називаємо одиничну річ, може бути чисто формальним; однак коли ми підходимо до 

реальної єдності, тільки досвід може сказати нам, чи є вона можливою і якої форми 

вона повинна набути» [178, р.103]. Метафізик-персоналіст заперечує 

співвіднесеність цієї категорії із часопросторовими феноменами, атрибутуючи її 

справжнє значення самототожній особистості: «Не може бути справжньої єдності ні 

в чому, що існує у просторі і часі, тому що в цьому випадку все розсіюється у 

безкінечному розділенні. Ми знаходимо проблему, вирішену лише у єдності 

самосвідомого «Я», яке є єдиною конкретною єдністю, що уникає безкінечної 

дисперсії простору і часу [178, р.103]. Більш того, відповідно до боунівського 

уточнення, єдність «Я» невіддільна від множинності у конкретному, свідомому 

досвіді. Відсторонена від «абстрактної єдності без розмежування і розрізнення, 

множинність формує аспект «живої, свідомої єдності, яка є однією у своїй 

багатогранності і багатогранною у своїй одиничності» [178, р.261–262]. Мислитель 

наголошує, що таке співвіднесення єдності і множинності є суперечливим лише для 

формального, дискурсивного мислення, «взяте конкретно, воно є фактом 

свідомості» [178, р.261–262]. 

 «Персональна метафізика» Б.П. Боуна стала основоположною для 

Бостонської традиції персоналістської філософії, розробленої його учнями 

Е.Ш. Брайтменом, Ф.Дж. Макконнеллом, Дж.А. Коу і Р.Т. Флюеллінгом, відомим як 

засновник другого за важливістю північноамериканського центру персоналізму в 

університеті Південної Каліфорнії. Засвоївши досвід філософствування «з позиції 

особистості», набутий їх учителем, ці мислителі розширили горизонти перегляду 
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філософської класики, встановлені на старті персоналістичного руху у США, у ході 

співвіднесення платонівської та кантіанської традицій. 

Більш того, ідея «особистісної інтерпретації досвіду», що вийшла із 

Бостонської «колиски» американського персоналізму, підтримала хоуінсівську та 

ройсівську ініціативи переосмислення принципів класичної філософії. Доктрина 

«персонального ідеалізму», розроблена Дж.Х. Хоуісоном, визначила основи 

персоналістської школи, сформованої в університеті Берклі (Каліфорнія), тоді як 

реінтерпретація гегелівського концепту Absolute, здійснена Дж. Ройсом, інспірувала 

розвиток персоналістичних тенденцій у Гарвардському університеті. Долучившись 

до ревізії «деперсоналізованих» визначень суб'єкта, гарвардські філософи 

У.Е. Хокінг та Ч. Хартсхорн проголосили себе персоналістами. 

Оформивши діалогічний простір американського персоналізму, рецепція 

філософської традиції, здійснена ним, розкрила суперечливий характер спроб 

возз'єднання раціональності і духовності, ініційованих Б.П. Боуном і заснованих на 

його зведенні духовного осердя особистості до персоналізованого ratio. Таким 

чином, у ході обґрунтування аутентичності особистісного досвіду самопізнання, що 

був відкрита персоналістською філософією США на горизонті сприйняття 

філософської традиції, встановленому Б.П. Боуном, визначились епістемологічні 

засади для подолання імперсоналістичних форм мислення у філософсько-

гуманітарному просторі Північної Америки. 

Реконструкція відходу від онтологічних абстракцій, втіленого в персональній 

метафізиці видатного американського філософа і богослова Б.П. Боуна, є важливим 

аспектом історико-філософської ретроспекції обґрунтувань особистісності як 

принципу буття, покладених в основу класичних персоналістичних доктрин. 

Перебуваючи в центрі академічної історії персоналізму з часу її заснування, 

ініційованого на початку ХХ ст. співвітчизником і учнем метафізика-персоналіста 

А. К.Надсоном, боунівська філософсько-теологічна концепція розглядається, 

насамперед, як учення, в якому каузальність існування людської особи пов'язується 

із буттям Бога як Верховної Особистості. Відповідно, на маргінесі дослідницької 

уваги залишається ініціатива Б.П. Боуна щодо формування «правильних звичок 



132 

 

мислення», що спрямовувалась на подолання метафізичного «знеособлення» 

буттєвого Першоначала [178, р.217]. Серед інтерпретаторів боунівського 

філософського доробку  до неї звернувся лише авторитетний  шведський експерт з 

історії ідей, знавець персоналістичної філософії Ж.О. Бенгтссон у монографії «The 

Worldview of Personalism: Origins and Early Development», яка у 2008 р. була визнана. 

Бостонським центром персоналістської думки найвагомішим дослідженням ХХІ ст. 

у сфері вивчення американського персоналізму. Однак, розглядаючи заклик 

Б.П. Боуна «мислити  персоналістично» у контексті  зіставлення боунівського 

концепту «персональний розум» із презумпціями «імперсонального розуміння», 

дослідник зосереджується переважно на осмисленні того впливу, що справила на 

ініціатора розробки персональної метафізики на теренах США до-лотцевська 

європейська традиція персоналістичного мислення [172], а відтак – не виявляє 

новизни й епістемологічної значущості  самодостатнього пізнавального критерію, 

сформульованого «першим персоналістом» Північної Америки -  первинного 

«емпіричного факту», який полягає у «дійсності персонального знання» [178, р.80]. 

Сама суть ідеї пізнання за Б. П. Боуном полягає в тому, що в ідеї нашого 

знання міститься припущення про те, що існує щось окремо від знання як психічної 

події. «Цей факт опинився поза увагою емпіриків, які вважали, що проблема 

пізнання полягала тільки в тому, щоб згрупувати певні відчуття в індивідуальній 

свідомості, і коли це було зроблено до їх задоволення, вони припустили, що 

проблема знання була вирішена. Насправді, однак, вони навіть не бачили цю 

проблему, не кажучи вже про її вирішення» [178, р.60]. При найбільш сприятливих 

умовах для процесу чуттєвого пізнання і розширенні наших можливостей досвід не 

завжди набуває істинності, а лише величини. 

Це щось є цілком інше, воно недоступне чуттєвому досвіду. І якщо відчуття 

базується лише на чуттєвості, воно ніколи не виведе нас за його рамки, але якщо воно 

виявляє світ за його межами, тоді ми отримаємо щось більше, ніж сенсуалізм або 

соліпсизм. У ситуації чуттєвого досвіду «ніхто ніколи не зможе сприймати жодного 

світу, крім того, який він [сам] творить» [178, р.71]. І тому психічна реакція, яку ми 
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називаємо знанням, може розглядатися тільки як вираження нашої ментальної природи 

відповідно до  принципів, іманентних їй. 

Б.П. Боун розширює філософський досвід за рахунок метафізики, він має на 

увазі не просто чуттєвий досвід зовнішнього світу, а й внутрішній досвід свідомого 

«Я». Проблему надчуттєвого досвіду, надприродного знання Б.П. Боун пропонує 

вирішити наступним способом. Для того, щоб річ могла бути пізнаною, суб'єкт 

повинен діяти певним чином і об'єкт повинен бути певної природи. Якби суб'єкт 

залишався пасивним і інертним, не було б ніякого знання; і якби об'єкт був таким, 

який не допускає ніякої раціональної конструкції, знову таки не могло б бути 

ніякого знання. Надприродне пізнання добувається надприродним аскетичним 

шляхом, до речі, не застрахованим від падінь і помилок; виявляє недосконалість 

суб’єкта і його немічність, що є початком і незмінною умовою будь-кого пізнання. 

Відмовившись від сліпого поводирства чуттєвих емпіриків, Б.П. Боун апелює 

до особистісної метафізики, до внутрішнього «Я», яке здатне виходити за межі 

чуттєвого досвіду, щоб включити «дані самосвідомості», «внутрішній досвід 

свідомого «Я». Виділяючи персоналізм, як її найкраще перспективне надбання, він 

визнає його межі повноважень і компетентності, саме як філософії. Філософія 

перестала б бути філософією, якби змогла вирішити питання буття, смисл і 

призначення людини. «Можуть бути задані багато питань, які стосуються «Я», на 

які ми не в змозі відповісти, але саме «Я» як суб'єкт психічного життя і пізнання, і 

переживання себе як живого, і як одного і того ж протягом усього свого мінливого 

досвіду, є найнадійнішим елементом знання, яким ми володіємо» [178, p.88].  

Можливість набути безпосереднього досвіду надає внутрішній світ. Б.П. Боун 

доводить, що І. Кант хоч і стверджував, що категорії отримують конкретний зміст із 

досвіду, однак проігнорував або не зрозумів внутрішнього, особистісного досвіду. 

«Тепер Кант говорив, що категорії застосовуються тільки до такого чуттєвого 

досвіду і інакше порожні. Тут він зробив помилку, обмежуючи досвід фізичними 

відчуттями і не продовжив своє вчення до даних самосвідомості» [178, p.101]. А для 

самого Б.П. Боуна особистісний досвід став ключем до інтерпретації категорій, а так 

як, на відміну від зовнішнього сприйняття, він є безпосереднім, категорії стають 
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категоріями реальності. Оскільки вони залишаються передумовами досвіду, їх 

істинний сенс може бути усвідомлений тільки в «живому самопереживанні».  

Розширюючи в такий спосіб  поле актуалізації пізнавальних категорій, 

окреслене при кантівському заснуванні феноменології, фундатор Бостонської школи 

персоналізму при встановленні самого «порядку досвіду» повертається до 

метафізичної категоріальної ієрархії. Відтак, застерігаючи від абстрактного 

визначення всього ряду категорій, якими забезпечується «єдність апперцепції», 

персоналіст-метафізик наголошує, насамперед,  на необхідності  залучення 

персонального досвіду інтерпретації при розгляді тієї категорії, що поєднує у вимірі 

метафізики Божественне буття і людське існування. На думку Б. П. Боуна, саме 

абстрагування від особистісного змісту категорії каузальності несе загрозу кризи 

персональної ідентичності, коли ми «опинимося в нескінченному регресі, втративши 

себе, і, якщо ми це проігноруємо, у нас не залишиться жодної можливості передати, 

чи є що-небудь, що відповідає нашим уявленням, чи ні» [178, p.103]. Тож саме 

орієнтація на реальність людського «Я» як на ту  конкретну єдність, яка 

усвідомлюється як самототожна, стає для «батька американського персоналізму» 

способом обгрунтування особистісного характеру каузальності. Така спрямованість 

аргументації задається мета-онтологічним виміром персоналістичного мислення й 

імплікує подолання раціоналістично-обмеженого визначення причетності людини 

до буттєвого Першоначала завдяки духовному сприйняттю їх відношень. Боунівське 

розгортання особистісного «досвіду самопереживання» в усвідомлення 

самототожності людської особистості виявляє укоріненість розуміння 

особистісності, набутого філософом-богословом, у свідченні Богодухновенної книги 

про створення людини «за образом і подобою Божою». Але  через відстороненість Б. 

П. Боуна від ресурсу тринітарного мислення, що є неминучою при його відданості 

методизму, «перший персоналіст» Нового світу залишається далеким від ідеї 

«розрізнення без розділення», визначальної для пояснення міжособистісних 

відмінностей і, відповідно, не розкриває інтерперсональної розбіжності 

«особистісного досвіду інтерпретації». Відтак у гносеології «батька американського 
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персоналізму» «персональний розум» співвідноситься із «імперсональним 

розумінням». 

Аналіз боунівської ревізії основних положень трансцендентального ідеалізму 

І. Канта, націленої на експлікацію безпосередності досвіду самоусвідомлення «Я», 

доводить, що така аргументація його пізнавальної первинності трансформується у 

ствердження опосередкованості внутрішнього звернення людської особистості до 

живого Бога зовнішнім інтерперсональним досвідом раціонального пізнання. 

Виявлене повернення до раціонально опосередкованих відносин тварної особи і 

Творця пов'язується із обмеженням пошуку «особистісного початку всіх роздумів», 

втіленого у персональній метафізиці Б.П. Боуна, раціоналістичним інструментарієм 

особистісної саморефлексії. Воно обумовлюється боунівською конфесіональною 

належністю до Методистської церкви, відстороненої від святоотецької тріадології і 

христології, а значить – і від сформованої ними тринітарної металогіки, наділеної 

арсеналом пояснення особистісності як першопринципу буття. 

На професійному рівні Б.П. Боуну вдалося поєднати реалістичний та 

ідеалістичний напрямки філософії у вигляді синтезу і взаємодії трансценденталізму 

й емпіризму, активності і пасивності розуму, творчості і сприйняття, посередництва 

і безпосередності, які він пояснює екстенсивно. У філософії Б.П. Боуна ми 

повертаємося до осередку любомудрія – власного «Я», до світу особистісного 

досвіду, а через нього до «Іншого», з посиленим переконанням, що цей світ ніколи 

не може бути пояснено у будь-якій безособовій площині. Таке ствердження, 

безперечно, зближує боунівську гносеологічну позицію із класичною 

феноменологією. Однак, ключова ідея В. П. Боуна про те, що «Я» є не феноменом, а  

«найбільш конкретною реальністю», радикально відходить, насамперед, від 

феноменологічної двовимірності суб’єктивного – розрізненості 

трансцендентального суб’єкта та емпіричного «Я», яка була запроваджена І. Кантом 

для того, щоб окреслити саму можливість пізнання, й обмежила пізнавальне 

співвіднесення кожної із виділених форм Ego із трансцендентністю до усвідомлення 

їх відмінності. Далеким є боунівське узагальнення досвіду самопереживання «Я» і 

від того розгалуження кантівської суб’єктної структури, що стало спробою  Е. 
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Гуссерля обґрунтувати трансцендентальне Ego як «трансцендентне в іманентному» і 

передбачало виділення і виключення – у ході редукції cogito до його аподиктичної 

основи – власне «людського Я». «психофізичного Я», «полюсу Ego», «монади» 

(наділеної «віконцями», на відміну від лейбніцевської) та «ейдосу Ego».   

Для  Б. П. Боуна першочерговим завданням у сфері гносеології є не 

визначення траєкторії руху думки в актуальних межах, що пов’язуються  

філософом-богословом із нинішнім – гріховним станом людського розуму, а 

окреслення перспективи пізнання, яка відкривається при подоланні людиною 

власної гріховності. Варто зазначити, що богословський аргумент, який визначає 

міру істинності знання ступенем духовної досконалості людини, використовується 

всіма основоположниками персоналістичної філософії США, набуваючи особливої 

виразності у гносеологічній концепції Дж. Ройса, де доконечним доказом 

пізнаваності буття стає висловлювання апостола Павла «Тому що нині ми бачимо, 

як у тьмяному дзеркалі, тоді ж – віч-на-віч; нині я знаю почасти, тоді ж пізнаю, як і я 

був пізнаний» (1Кор. 12:13). Сам «батько американського персоналізму»  спирається 

на «теїстичне передбачення» зцілення людського розуму при запереченні 

феноменологічної обмеженості пізнання. Покладаючи це біблійне свідоцтво в 

основу розбудови гносеологічного виміру своєї персональної метафізики, Б. П. Боун 

долає абстрактність метафізичного конструкту Causa sui при формулюванні 

принципу особистісної каузальності, Таке оновлення ключової категорії «першої 

філософії» дозволяє акцентувати в її просторі невіддільність самопізнання людини і 

богопізнання від живого богоспілкування.  

Дж.Х. Хоуісон визначає власну гносеологічну позицію в есе «Межі еволюції» 

(The Limits of Evolution, 1901) у ході полеміки із концепцією еволюції, яка 

розглядається фундатором «персонального ідеалізму» як спроба ствердження 

всезагального закону розвитку, що руйнує саме когнітивне осердя людської 

особистості. Характеризуючи «потенціал деструкції», притаманний еволюційній 

теорії, філософ наголошує: «ЇЇ найпалкіші прихильники  вже протягом декількох 

років вимагали, щоб розум самої людини, в якому ця концепція має свої витоки й 

основу, сповідував свою власну підпорядкованість загальному закону і, відтак, 
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визнав себе просто результатом розвитку від того, що не є розумом, і розглядав усе, 

що він звик називати своїми найвищими атрибутами - його ідеальність, його почуття 

обов'язку, його релігію - також як такі, що походять від  неідеального, 

позасвідомого,   нерелігійного, а отже в певному сенсі, залежними у своєму бутті від 

того, що добре було названо «фізичною основою життя» [219, p.1]. 

Дж. Х. Хоуісон розпочинає свій розгляд цього «вчення про витоки 

ментального» із виявлення його генеалогії. Заперечуючи матеріалістичний характер 

еволюціонізму, філософ визначає його як модус ідеалізму, який набуваєдвох різних 

форм – агностицизму і космічного теїзму.  Варто зазначити, що перший із термінів, 

використаних автором «Меж еволюції», був запроваджений у 1869 р. англійським 

натуралістом Т. Г. Гекслі для визначення власної філософсько-теологічної позиції і 

в подальшому розповсюдився на вчення Г. Спенсера, У. Гамильтона, Д. Юма та ін.  

Другий концепт є Хоуісоновим неологізмом, націленим на вираження «широкого» 

розуміння еволюціоністської моделі світобудови, яке ґрунтується на усвідомленні її 

співвіднесеності із гегелівським абсолютним ідеалізмом. 

У агностичній еволюційній концепції Дж. Х. Хоуісон, насамперед, вбачає 

заперечення теїстичної основи людської особистості, відкритої  у свідоцтві 

Священного Писання про створення людини «за образом і подобою Божою». 

Сапіввідносячи те розуміння еволюції, що сформувалося на підвалинах 

агностицизму, із гранично-комунікативним досвідом, засновник персонального 

ідеалізму експлікує основний імператив еволюціоністів-агностиків, які вимагають, 

«щоб Бог нашої знайомої традиційної релігії, всезнаючий Творець, Який бачить у 

самому початку той довершений фінал, коли діти з Його руки понесуть на собі Його 

ідеальний духовний образ, і Хто, таким чином, вічно їх Спаситель, зрікся себе на 

користь Непізнаваного - всюдисущої сили, яка, без сумніву, є іманентною  всьому, і 

чия нездоланнна нескінченність йде вперед в постійному розгортанні процесу 

еволюції, але чия природа і чия кінцева мета назавжди приховані навіть від 

можливого знання…» [219, p.1].  

«Космічно-теїстична» теорія еволюції, відповідно до її хоуісівської 

характеристики,  не позбавляє людську особу присутності Бога, але стверджує 
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сприйняття Його як знеособленого Трансцендентного Абсолюту, з Яким людина не 

може встановити міжособистісні стосунки і змушена задовольнитися 

раціоналістично-відстороненим розумінням Його як Джерела і доконечної Мети 

еволюційного процесу. Набуваючи  форми космічного теїзму, «філософія еволюції 

стає ствердним ідеалізмом: теорія Непізнаваного поступається теорії Космічного 

Теїзму, Постійна Сила - Всюдисущому Розуму. Бог робиться іманентним природі, - 

як безпосередньо присутній у всій неосяжності Всесвіту, як розум кожної людини у 

її власному тілі. Кожний член у величезному цілому, більш того, кожен атом, 

уявляється як наповнений Богом, а значить, як буття Бога в тому чи іншому 

обмеженні, і в тому чи іншому переможному вираженні Його безперервної енергії» 

[219, p.3]. Відповідно, людська особистість постає лише еволюційною ланкою, 

однією із тих темпоральних форм самовираження Абсолюту, які через їх 

недовершеність приречені на зникнення, щоб дати життя більш досконалим. До того 

ж, на думку Дж. Х. Хоуісона, постійна присутність над-особового Космічного 

Розуму навіть у конечному житті людини «завжди пригнічує можливість реальної 

свободи» [219, p.7]. 

При узагальненні «космічно-теїстичної» форми еволюціонізму автор «Меж 

еволюції» орієнтується, насамперед, на виявлений ним «філософський консенсус», 

що означився самим фактом дискусії, у середовищі нео-гегельянців,  з приводу того, 

який конструкт точніше виразить  місію   Г. Спенсера, здійснену ним при розробці 

своєї «синтетичної філософії», - «дарвінізований» Гегель» чи «гегельянізований» 

Дарвін» [219, p.4]. 

Хоісонівське спростування еволюціонізму ґрунтується на такому доведенні 

обмеженості самого принципу еволюції, що розпочинається у сфері гносеології, де   

самоусвідомлення людського розуму осмислюється як первинна реальність 

метафізичного пізнання, яка виступає його самодостатнім критерієм при побудові 

онтології персонального ідеалізму і розкритті етики інтерперсональних відношень.  

Будуючи власну апологію здатності людини пізнавати як інвективу 

еволюціонізму,  Дж.Х. Хоуісон починає її із формулювання низки «багатопланових» 

питань, що спонукають до визначення гносеологічного, онтологічного й етичного 
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вимірів еволюційної моделі  світобудови в їх співвіднесеності зі становленням 

людської особистості, яка усвідомлює себе у взаєминах із Творцем.  Хоісонівсьвка 

проблематизація еволюції передбачає з’ясування – ствердження чи спростування -  її 

будь-якої обмеженості, обмежень у феноменальному світі, форм подолання цих меж 

(за їх наявності)  та   передумов  космічно-безперервного  розгортання еволюційного  

руху.   

Намагаючись знайти вичерпні відповіді, передусім, у просторі гносеології, де 

визначаються можливості пізнання еволюції, Дж. Х. Хоуісон апелює, насамперед, до  

факту, який характеризує агностичну форму еволюціонізму, але водночас 

ігнорується ним: «…коли постає питання, чи не має еволюція ніяких обмежень 

взагалі, виявляється, що ретельні і дійсно кваліфіковані захисники еволюційної 

філософії найбільш жорстко заперечують безмежний діапазон еволюції» [219, p.12]. 

Вони обмежують її сферою феноменів, яка включає як «зовнішній» світ почуттів 

людини, так і «внутрішній» світ її психічного життя. Таку «локалізацію» 

еволюційного принципу підтримують і прихильники космічного теїзму, і 

представники філософії історії (автор «Меж еволюції» має на увазі, насамперед, 

концепцію І. Канта). Суперечка, як зазначає зачинатель персонального ідеалізму, 

починається тоді, «коли еволюційна школа починає відносити всю людську або 

іншу живу природу до царства феноменального, заперечуючи будь-яку ноуменальну 

реальність живого, навіть як одухотвореної істоти, і розглядаючи навіть людську 

особистість лише як форму, в якій, як і у всіх інших явищах, проявляється 

надчуттєвий Ноумен, один і єдиний» [219, p.14]. Цей погляд поділяють і агностики, 

й еволюціоністи, і пантеїсти, але заперечують історики філософії. Далі, за 

спостереженнями Дж. Х. Хоуісона, протистояння поглиблюється у межах самої 

еволюційної школи, коли представники її агностичної течії проголошують, що 

реальність за межами феноменів, яка  існує як «незмінна даність свідомості», 

повинна розглядатися як перманентно Непізнаване. Напруга зростає, коли   ця догма  

агностицизму обґрунтовується ствердженням, що ніщо, варте того, щоб називатися 

знанням, не досягається жодним способом, крім методу природничої науки.  
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Хоуісонове заперечення агностичної позиції спирається на визначення її  як  

«необґрунтованого обмеження філософського руху розуму» [219, p.12], яке полягає 

в   елімінуванні із компетенції його об’єктної дедукції сфери трансцендентного. 

Таке відсторонення раціональності від трансцендентності буттєвого Першоначала 

характеризується Дж. Х. Хоуісоном як подвійна логічна помилка, що включає в себе 

petitio principii («передбачення підґрунтя») і внутрішнє протиріччя.  

До того ж, апелюючи до кантівського трансцендентального ідеалізму, 

основоположник персонального ідеалізму наголошує на необхідності вирішення 

питання про те, чи існує апріорне - незалежне від будь-якого досвіду – знання, «до 

якого ми приходимо  просто в силу нашої природи» [219, p.12].   Порушена 

проблема розглядається Дж. Х. Хоуісоном як визначальна для «всього конфлікту у 

філософії» [219, p.12].   Негативна відповідь на поставлене питання – це ще одна 

логічна помилка  – ignoratia elenchi  («відхід від тези»), і ті, хто припускаються її, 

закривають очі на пастку, що прихована в самій структурі того досвіду, на якому 

вони будують своє вчення, і на загрозу, що йде від лещат, які були ненавмисно 

встановлені Кантом», [219, p.17]. 

Під хоуісонівським поглядом агностицизм розкривається як внутрішньо 

суперечлива теорія, що підтримує дві протилежні позиції. Перша з них полягає в  

обмеженні всього знання до об'єктів і предметів досвіду -  феноменів, яке 

ґрунтується на ствердженні, що  все пізнання засноване виключно на чуттєвому 

сприйнятті, фізичному або психічному. Друга позиція відстоює розуміння 

реальності поза межами феноменів  як незаперечної даності свідомості, тобто 

безсумнівної визначеності, або, в еквівалентному вираженні, предмета безумовного 

знання. Таким чином, означується протиріччя між двома тезами: з одного боку,  ми 

можемо пізнавати тільки за допомогою почуттів, а з іншого, -  все ж можемо дійсно 

знати, що трансцендентне існує. Наші пізнавальні здібності обмежені сферою 

феноменів, але ми якимось чином можемо проникнути за її рамки, щоб точно знати, 

що ноумен є реальним. 

У ході виявлення гносеологічних апорій еволюціонізму Дж. Х. Хоуісон 

визначає його межі, які еволюціоністська теорія не здатна подолати. Перша з них 
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виявляється при встановленні означеного розриву між феноменальним і 

ноуменальним. Друга межа задається тим розривом між неорганічним та 

органічним, що виявляється при намаганні  встановити еволюційну наступність у 

світі феноменів. Третя межа встановлюється при усвідомленні розриву між 

фізіологічним і логічним ґенезисом, який утворюється на обох полюсах 

еволюціонізму – агностичному і космічно-теїстичному, ініціюючи, на думку 

фундатора персонального ідеалізму, вихід рефлексії генетичної безперервності за 

рамки чуттєвого сприйняття: «Якщо поняття безперервного генезису є сприйнятним 

для нашого розуміння, якщо воно не зникає в чомусь зовсім незрозумілому і 

безглуздому, значення для цього слід шукати і знайти в певній модальності розуму – 

нашого розуму – зовсім іншій, ніж модальність почуття. Але таку модальність 

агностична інтерпретація еволюції, і, навзаєм, еволюційна інтерпретація розуму як 

такого, що походить від не-розуму, обов'язково заперечують» [219, р.28]. Четверта 

межа еволюціонізму – прірва між пізнаним та непізнаним: «У … самовизнаній 

нездатності надати будь-яке остаточне пояснення великого факту, на який 

спирається її власний рух, еволюція як принцип філософії, тобто ретельного 

пояснення, виявляє свою четверту межу. Існує бездонна прірва між Непізнаваним і 

Пояснюваним» [219, р.30]. 

Виявлену обмеженість теорії еволюції Дж.Х. Хоуісон пояснює відхиленням 

магістралі історико-філософського процесу від розгляду особистісного способу 

існування людини:  «Загальною характеристикою більшості філософій є те, що вони, 

поспішно здійснюючи акт ноуменального або метафізичного висновку, і, 

пропускаючи людську природу через забудькуватість, перескочити відразу до буття 

того, що вони називають Абсолютною реальністю, і до визначення природи, що 

належить до неї. Це походить на погодження природи і реальності ландшафту, коли 

при цьому ігнорується природа й існування ока, яке бачить це і насправді дає йому 

буття, або допомагає дати йому буття. Не Абсолютне Буття, не Абсолютний Розум, 

або Бог, Якого реальність еволюції може врешті-решт передбачити, але скоріше 

розум, як природа або вид, і, безпосередньо, розум в людині, як безпосереднє і 
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пряме вираження зв'язки, природу якої ми прагнемо знати, повинен бути першою і 

неминучою реальністю, досяжною для метафізичного пізнання» [219, р.31]. 

У хоуісонівській формі ствердження персонального досвіду самопізнання як 

самодостатнього пізнавального критерію найбільш виразно розкрилась орієнтація 

персоналістської думки США на співвіднесення людської особистості насамперед із 

раціональністю. І в саморефлексії, й у сфері історико-літературного вивчення   

європейського та американського персоналізму встановлення такого ракурсу 

сприйняття особистісного пов’язується із західною філософсько-теологічною 

традицією осмислення особистості, передусім, із визначенням персони, що було 

надане в VI ст. Боецієм – «індивідуальна субстанція розумної природи» (sunstantia 

individual rationalis naturae) - на основі утворення латинської кальки sunstantia 

грецького υπόστασις і ствердилося Фомою Аквінським, який надав йому 

аксіологічної акцентованості, осмисливши «розумність» як «природну 

довершеність» [275].  Однак пріоритет у розкритті, в антропологічному вимірі, 

особистісності розуму належить східній патристиці: в IV ст. Святитель Василій 

Великий визначив «Я» людини як розумне начало її душі [125, с.32]. Цей наголос на 

розумності людської особи означився при роз’ясненні апостольського свідчення про 

оновлення «внутрішньої людини» (2Кор.4:16), що передбачало і подолання 

гріховної обмеженості розуму у практиці аскези. При схоластичній реактуалізації 

концепту persona ця перспектива була закрита теорією «двох істин». Саме таке 

обмеження персонального ratio сприймає Дж. Х. Хоуісон, фактично стверджуючи 

доконечність – у межах людського існування - «бачення крізь тьмяне дзеркало» і 

розмежування знання і віри у своїй аргументації можливості умоглядного виходу 

людини за межі феноменального світу: «Якби було безсумнівним, що ми можемо 

знати тільки те, що сповіщають нам наші внутрішні і зовнішні органи чуття, – 

тільки факти нинішнього і минулого досвіду, – то «повинно було б стати настільки 

явним, як зміна дня і ночі», що ми можемо знати тільки феномени, і що ноуменальна 

реальність повинна назавжди залишитися непізнаваною. Але сказати, навіть з 

глибоким Теннісоном (Господи, спаси!), що «у нас є лише віра», що «ми не можемо 
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знати», що «знання є знанням речей, які ми бачимо», значить догматизувати у самих 

передумовах дебатів і захопити центр проблеми» [219, р.16]. 

До того ж, спираючись, при доведенні відкритості для людського розуму його 

форми буття, на безумовно-істинне свідчення Богодухновенної книги про створення 

людини «за образом і подобою Божою», засновник персонального ідеалізму 

відмежував особистісне самопізнання від богопізнання при встановленні первинної 

реальності пізнання, що була означена ним через антитезу («Не Абсолютне Буття, 

не Абсолютний Розум, або Бог,…але розум в людині»). Відповідно, на відміну від Б. 

П. Боуна, який при обґрунтуванні каузальності «з позиції особистості» акцентував 

співвіднесеність Божественного розуму і людського ratio, Дж.Х. Хоуісон звів 

персоналізацію Causa sui до ствердження раціональної самосвідомості людини як 

доконечного значення причинності: «…свідомість розуму своєї власної форми буття 

як самосвідомої, – тобто, спонтанно свідомої і спонтанно або первинно реальної, – є 

кінцевим і справжнім сенсом каузальності. У причині як самосвідомому ідеалі, 

усвідомленні своєї власної мислячої природи як «міри всіх речей», – як «джерела, 

мотиву, шляху, початку і кінця» – ми, нарешті, підходимо до каузальності в 

найсуворішому сенсі, причинності Канта зі свободою. Це може щасливо назвати, на 

відміну від природної причинності, понадприродною причинністю; або, на відміну 

від фізичної, метафізичною причинністю. Причинність самосвідомості – 

причинність, яка творить і безперервно відтворює у світлі своєї власної ідеї, і через 

залучення її як ідеалу, що бере витоки в самосвідомості, – це єдина повна 

причинність, тому що це єдина форма буття, яка є вільною беззастережно» [219, 

р.20]. Вірогідно, такий шлях доведення особистісного характеру каузальності був 

заданий екуменічним середовищем особистісного становлення філософа-богослова, 

де він, сприйнявши пресвітеріанське розуміння персонального доступу до Слова 

Божого, намагався знайти опору для власного сприйняття різних віровчень у 

достовірності досвіду самоусвідомлення «Я».  

Ідеї Дж.Х. Хоуісона інспірували філософську творчість А.О. Лавджоя, 

У.П. Монтегю, Р.Б. Перрі, К.І. Льюіса та ін. Але в цілому  концепція персонального 

ідеалізму, розроблена Дж.Х. Хоуісоном не набула значного визнання і поширення: 
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богословам вона здавалась занадто раціональною, а сцієнтистськи орієнтованим 

філософам – занадто релігійною. До певної міри парадоксальність такого сприйняття 

хоуісонівської  ідеї персоналістичного плюралізму може бути прояснена у світлі 

відомого вислову Б. Рассела про те, що філософія є нічиєю землею між наукою та 

богослов’ям: для науки вона занадто метафізична, для богослов’я – занадто 

раціональна. Але саме цей шлях обрали у ХХ ст. фундаментальна онтологія 

М. Хайдеггера, екзистенціальна філософія М. Бердяєва, Л. Шестова, М. Бубера, 

персоналістична філософія Ж. Лакруа, Е. Муньє та ін. 

Гносеологіz Дж. Ройса  була обгрунтована у його фундаментальній праці 

«Світ та індивід» (The World and the Individual, 1889 – 1901) і при її історико-

філософському вивченні отримала назву «теорія інтерпретації». При визначенні 

своєї гносеологічної позиції філософ  відштовхувався від картезіанства, німецької 

класики (кантівська теорія пізнання і гегелівська діалектика), а також від 

семіотичних ідей Ч.С. Пірса. Дж. Ройс, можна сказати, наслідував фразу Р. Декарта 

cogito ergo sum із сумою аналогічних одиничностей, і, в намаганні подолати 

імператив передвизначеності людської долі, запроваджений кальвінізмом (під 

впливом якого відбулось його особистісне становлення) ствердив волю як  

конститутивне начало «Я»,  кероване розумом людини і спрямоване на розкриття в 

ній Божественного волевиявлення. 

 Дж. Ройс ставить питання, яким чином можливе відношення ідеї до об’єкта. 

Відповіддю на нього стає ройсівська стуктуризація пізнання, що призводить до 

виділення в ньому  трьох компонентів:  чуттєвого сприйняття, розсудливого 

оперування поняттями та семіотичної діяльності, націленої на   інтерпретацію 

знаків. Філософ виділяє два види значення: перше – внутрішнє, друге – зовнішнє. 

Коли ми цілеспрямовано втілюємо у нашому досвіді конститутивні риси об’єкта, ми 

маємо справу із внутрішнім значенням. На противагу, зовнішнє значення – це об’єкт 

у своїй дійсності. Відтак, у процесі пізнання  формується певний досвід поєднання 

внутрішнього значення із зовнішнім, встановлення між ними певної рівності. 

Дж. Ройс наводить такий приклад. Уявимо будь-яку гору. Первісне мислення про 

цю гору є абстрактним і містить множину розрізнених рис (зовнішня форма, висота, 
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наявність чи відсутність рослинності тощо). Конкретизація мислення про гору 

досягається шляхом додавання тих особливостей, які визначають і уточнюють їх 

відношення до інших речей (особливості клімату, особливості рослинності, 

особливості населення, яке проживає у долині або підніжжя гори тощо). Коли всі ці 

особливості і відношення будуть включені у процес пізнання, між мисленням і його 

об’єктом не залишиться розрізнення. Внутрішнє значення отримає себе у 

зовнішньому. Тут простежується гегелівська думка про тотожність суб’єкта й 

об’єкта: мислення повинно бути тотальним, воно захоплює предмет пізнання, 

ототожнюється з ним, і не відпускає до тих пір, поки всебічно не оволодіє ним. 

За визначенням Дж. Ройса, факти є інваріантами, що проявляються у 

природних феноменах. Вони є єднальними ланками, за якими люди вміють 

спілкуватися: «Бо тільки за допомогою їх спільного відношення до природних 

феноменів люди стають здатними подавати один іншому певні сигнали щодо того, 

якими є їх наміри, або визначати розгорнуті плани дій у соціально зрозумілих 

термінах» [274b, р.183–184].. Через власне нетерпіння в оволодінні фактами 

раціоналістично орієнтована особистість позбавляє їх персональної значущості. 

Завдяки потребі у спілкуванні були стандартизовані категорії і ствердилося 

уявлення про те, що всю повноту реальності можна зрозуміти за їх допомогою. 

Людині потрібно тільки досягти більшої точності у класифікації, щоб зрозуміти 

факт. 

Дж. Ройс стверджує, що помилка в категоризації фактів стає очевидною, коли 

категорії не можуть бути застосовані до соціальної ситуації [274b, р.185]. Тож 

загальнолюдський – набутий у міжособистісній взаємодії – досвід є резервуаром для 

фактичної істини. Відтак для Дж. Ройса граничним критерієм істини виступає не 

чуттєвий досвід, а скоріше соціальний імператив. Якщо факт «належним чином» 

відповідає загальнолюдському досвіду, то це справжній факт. Цивілізована 

суспільна свідомість є більш компетентним арбітром фактичних знань, ніж 

«довільний» індивідуальний погляд. Прикладом цього, на думку автора «Світа й 

індивіда», може слугувати спільнота прикладних наук. Діячі цих наук через засоби 
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масової інформації періодичні видання, лекції, семінари подають власні розробки на 

розгляд всьому науковому корпусу конкретної галузі. 

Оскільки природні феномени постають стабільними і передбачуваними, люди 

думають, що вони знають, що таке матерія. Тож вони намагаються пояснити 

надзвичайне – свідомість у термінах, прийнятних для звичайного – матерії. Вони 

розглядають матерію як неживий, стабільний механізм контрольований жорсткими 

законами поведінки. Дж. Ройс пропонує: «Припустимо, врешті-решт, що ця 

видимість стабільності була оманою» [274b, р.213]. 

Філософія Дж. Ройса, як і будь-який інший варіант ідеалізму, звертається до 

питання про матерію. У кінцевому рахунку, ройсівське співвіднесення 

матеріального й ідеального повторює фундаментальне гегелівське ствердження 

тотожності субстанції і суб’єкта, згідно з яким «Інший» є лише вираженням 

внутрішнього. 

Дж. Ройс стверджує, що емпіричні науки мають справу тільки з феноменами. 

Вони ніколи не досягають розуміння «речей-у-собі», хоча їх точність і послідовність 

у категоризації може привести нас до думки, що вони досягають граничної 

реальності речей. Науки, для Дж. Ройса, є методами ведення обліку і класифікації. 

Подібно до того, як робота бухгалтера дає чітке уявлення про деякі аспекти бізнесу, 

таким же чином науки визначають певні явища у світі. Але будь-яка арбітражна 

система, звичайно ж, не відображає онтологічної реальності; не розкривають її і 

наукові системи. 

Наука, наголошує автор «Світу й індивіда», вже відсторонила матерію від 

розуму. Філософ стверджує, що при ретельному розгляді стає очевидною подібність 

матерії і свідомості в чотирьох аспектах: 1) у матерії, як і у свідомості, відбуваються 

незворотні процеси; 2) між елементами матерії, як і між свідомостями, існує зв'язок; 

3) матерія, як і свідомість, формує свою поведінку в моделях або звичках, які в 

кінцевому підсумку дають дорогу новим моделям; 4) процеси як матерії, так і 

свідомості є еволюційними. 

Із наведених вище емпіричних даних Дж. Ройс робить три висновки: 

1) контраст між свідомістю і матерією був надто перебільшений; 2) неправомірно 
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говорити, що є несвідома природа; у кращому випадку, можна сказати, що деякі 

істоти є некомунікабельними; 3) може бути, що так звані матеріальні істоти, 

насправді є свідомими істотами, які пов'язані у часі у більшому обсязі, ніж людські 

особи. У цілому, матеріальне як несвідоме існувати не може: «Несвідоме ми 

заперечуємо, бо наша четверта концепція буття забороняє визнання всіх несвідомих 

реальностей» [274b, р.241]. Таке визначення співвіднесеності ідеального і 

матеріального перегукується із ідеєю радіальної енергії, запропонованою 

П. Тейяром де Шарденом: «У світі ніщо не могло б вибухнути як остаточне через 

різні пороги, «послідовно перейдені» еволюцією (наскільки критичними вони б не 

були), якби воно не існувало незрозумілим і первозданним чином. Якби органічне 

не існувало на землі, з першого моменту, в який це було можливо, воно б ніколи не 

почалось пізніше» [284, р.71]. 

Дж. Ройс визнає, що існують реальні об'єкти окремо від суб'єкта, який пізнає. 

Індивідуальність об'єктам надає не матерія, але мета. На відміну від ідеалізму 

Дж. Берклі, у концепції Дж. Ройса природа стверджується як настільки і таким же 

чином реальна, як і людина. «Природа для нас реальна саме в тому сенсі, в якому 

наші ближні реальні» [274b, р.236]. Абсолют, відтак, не створює загальних ілюзій в 

умах людей, щоб вони могли спілкуватися між собою. Ілюзії, залучені сюди, 

приходять від самих людей. Люди вводять себе в оману, думаючи, що «Світ опису» 

є всією реальністю. Категоризуючи об'єкти у факти, людина позбавляє самі об'єкти 

внутрішнього значення. 

Відтак для Дж. Ройса очевидно: якщо людина зростає по мірі того, як 

долучається до суспільства, її перестає задовольняти життя лише у «Світі Опису». 

Науки, як правило, віддаляють людську особистість від спільноти і, таким чином, 

від самої себе. Тільки прийшовши до розуміння внутрішніх смислів інших людей і 

самого себе, людина приєднується до своєї спільноті. У рефлективній інтерпретації 

вона наполегливо наближається до усвідомлення реальності. Можливо, в такому 

сприйнятті досвіду саморозкриття «інших» як вираження Абсолюту, Дж. Ройс не 

так вже й далеко відходить від споглядання Фоми Аквінського. 



148 

 

Таким чином, можна стверджувати, що міжособистісні відносини займають 

абсолютно необхідне місце у філософії Дж. Ройса. У ній людина має взаємний 

зв'язок тільки з іншими людьми. Через інтерпретацію – процес, в якому істина 

відкривається тоді, коли «Я» долає «суб'єктивні перестороги» ближнього і навзаєм 

звільняється ним від власної упередженості, люди приходять у «Світ визнання». 

Саме там відбувається їх самореалізація. 

Отже, у Ройсовій метафізиці інтерпретація визначається як «відношення, яке 

не тільки включає в себе три складника, але і єднає їх у визначеному порядку. 

Одним із трьох складників є інтерпретатор; другим складником є об'єкт – особа, або 

значення, або текст – які інтерпретуються, третьою є людина, якій адресовано 

тлумачення» [272, р.218]. Таким чином, «Інтерпретація шукає об'єкт, який є по суті 

духовним. Безодня абстрактної концепції говорить про ці об'єкти: «Це не в мені». 

Небо, із блискучих миттєвостей якого починається сприйняття безпосередньої 

реальності, дає відповідь на питання, говорячи: «Це не в мені». Інтерпретація каже: 

«Біля тебе – навіть у твоєму серці», – але показує нам, через маніфестацію самої 

природи об'єкта, що його слід шукати, які загальні умови повинні бути виконані, 

коли хтось має інтерпретувати справжній знак для свідомості, здатної зрозуміти. І 

до того ж, інтерпретація шукає місто, закрите для зору, батьківщину, де, можливо, 

ми навчимося розуміти один одного ...» [272, p. 221-222.]. 

Яскравим прикладом інтерперсональних відносин для Дж. Ройса є стосунки 

чоловіка і дружини. У шлюбі, стверджує філософ, партнери повинні дійти до 

справжнього прийняття внутрішніх смислів один одного. Тоді вони об'єднаються 

таким чином, що їх цілі стали однією метою в Абсолюті. Тож їх ідентичності 

формуються подружніми відносинами. Їх кохання проявляється тому, щоб кожний з 

них знайшов у партнері своє «інше Я». Для кожного із подружжя побажання блага 

для себе і розкриття власної ідентичності обов'язково передбачає, що він бажає 

блага і розкриття ідентичності для свого партнера. Здійснення мети чоловіка є 

здійсненням мети жінки. 

Дж. Ройс наголошує: по мірі того як людина через прийняття реальності 

охоплює власним «Я» всю її цілісність, вона бачить, що її особисте благо є благом 
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для цілого. У жодному разі два блага не можуть суперечити одне одному. Таким 

чином, у метафізиці Дж. Ройса людська особистість формується двопочатковим 

принципом – співвіднесенням «Я» і світу. У тому сенсі, що «Я» визначається 

вільною волею Абсолюту, «Я» є абсолютно трансцендентним принципом. Але, по-

друге, в тому сенсі, що «Я» знаходить своє вираження тільки в світі, це абсолютно 

іманентний принцип. Через її трансцендентний характер, особистість не може бути 

визначена. Однак, так як «Я» стає іманентним світу, прийняття її внутрішнього 

сенсу можна зрозуміти. 

Принципи особистості діють у двох площинах реальності – у Світі прийняття 

й у Світі опису. Світ прийняття має два аспекти: волевиявлення і його подальше 

здійснення. Конкретний акт волі дає особам лише часткове усвідомлення власного 

«Я», як воно проявляється в той момент. Тотальна воля включає людину у вічну 

схему як «Я», яке досягає мети. Діяння, або виконання волі, може здійснюватися 

тільки у спільноті. У спільноті природи, діяння повинно відповідати внутрішньому 

значенню істот. У людській спільноті, діяння має залучити людину в більш активну 

взаємодію зі своїми ближніми, які гармонійно виражають власну волю у справах і, 

таким чином, втілюють Абсолютну Волю. «Світ опису» має два рівні: здорового 

глузду та науковій. 

Науковий рівень повинен бути прийнятий таким, яким він є, тобто системою 

обліку і класифікації. Люди не повинні повністю покладатися на науки, тому що їм 

бракує розуміння внутрішніх смислів. Їх форми визначаються інтересом учених, а 

не яким би то не було ізоморфізмом із реальністю. Наука бачить людину як 

детерміновану машину в рамках причинно-наслідкового зв'язку; і, звичайно ж, 

науки бачать тільки людей, незалежних від людської спільноти. Рівень здорового 

глузду є наївним. Він розгалужується на догматичну метафізику з її акцентом на 

істинності незалежних емпіричних фактів і на містику, положення якої не можуть 

бути обґрунтовані. 

При визначенні семіотичної складової пізнання Дж. Ройс орієнтується на 

класичну схему Ч.С. Пірса – акт інтерпретації ідеї А інтерпретатором В для деякого 

С, але надає її власний смисл. На думку Дж. Ройса, цей процес відбувається не лише 
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у розумі окремої людини, він може розгортатися і за участю декількох учасників 

процесу пізнання даного явища. Інтерсуб’єктивність задає, по-перше, соціальний 

вимір інтерпретації, надаючи їй  соціальної обумовленості, але не у причинно-

наслідковому розумінні, а в культуротворчому. Таким чином, інтерпретація є не 

приватним або колективним заняттям, а такою діяльністю, яка збагачує культуру, 

відновлює, артикулює певні знаки, відтворює значимість цього світу. По-друге, у 

світлі інтерперсональних відношень усвідомлюється історично незавершений 

характер інтерпретації, який розкривається у відношенні її суб’єктивної та 

об’єктивної складових. Суб’єктивна складова полягає у тому, що, як окремий 

інтерпретатор, так і колектив інтерпретаторів належать до певної епохи, культури з 

їх часовими, просторовими, смисловими обмеженнями. Об’єктивна складова 

полягає у неможливості остаточного вичерпання будь-якої семіотичної системи. 

Таким чином, інтерпретаційний процес є дійсно нескінченним.  

Розуміння інтерпретації, розкрите Дж. Ройсом, виявляє некласичну 

спрямованість руху його гносеологічної рефлексії, засвідчуючи її співвіднесеність  

із  феноменологією Е. Гуссерля, де процедура нюансування відкриває нескінченну 

природу речей, фундаментальною онтологією М. Хайдеггера, що стверджує 

відкритість дослідження, і герменевтикою Г.-Г. Гадамера, де процес пізнання носить 

характер нескінченних нарисів, які встановлюють горизонт розуміння, що постійно 

оновлюється. 

Інтерпретаційна сутність пізнавальної діяльності має всебічний характер. 

Завдяки їй нам стає доступним зміст іншої індивідуальності, суспільного, 

політичного, морального життя, культури у цілому. Дж. Ройс відзначає, що коли ми 

досягаємо єдності внутрішнього та зовнішнього значень, то отримуємо не лише 

пізнану річ, але цілу систему, яка охоплює всі зв’язки і є завершеною і розумною 

цілісністю, яка і є Абсолютом. Для професора Гарвардського університету Абсолют 

– це Персональний Розум, у якому окремі людські розуми є його частинами і кожна 

має власну мету так, що її остаточне здійснення можливо лише в Абсолюті.  

Справжнім суб’єктом пізнання виступає для Дж. Ройса спільнота 

інтерпретаторів у цілому. Це насправді діяльність духа, яка здатна поєднати не лише 
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професійні наукові, але й також інші спільноти. Така солідарність важна особливо в 

умовах сучасної цивілізації. Саме вона може об’єднати, на думку Дж. Ройса, з 

одного боку, духовність раннього християнства, а з іншого, секулярний стан 

сучасного суспільства. Метою тут є, так звана, істинна інтерпретація, умовою якої є 

воля до інтерпретації, спрямована на діяльність з точки зору Бога, як Абсолютного 

Інтерпретатора. 

Виявлені гносеологічні позиції фундаторів американського персоналізму 

обумовили обрані ними шляхи персоналізації онтології. 

 

3.2. Буттєві горизонти персоналізму: особистість як міра онтології 

Ідея розробки онтологічної системи, яка відкриє особистісний принцип буття, 

була актуалізована на межі ХІХ–ХХ ст. засновниками персоналістичного напряму 

філософствування в Новому Світі – Б. П. Боуном, Дж. Х. Хоуісоном та Дж. Ройсом. 

Як основоположна інтенція персоналістської філософії США вона ініціювала 

рецепцію філософської традиції, спрямовану на відновлення її витоків, пов'язаних із 

персонально орієнтованими способами мислення. Такий шлях формування 

американського персоналізму разом із його протестантською основою, позбавленою 

догматичної сталості, обумовили діалогічну відкритість і ліберальність цього 

національно-історичного типу філософствування та його життєздатність, що 

проявилися у вкладі не лише у формування некласичної парадигми філософії, але і в 

інспірацію самоперетворення постнекласичної філософської думки. Реалізована як 

вихідна форма самоорганізації, притаманної «першій завершеній та вичерпній 

системі філософії, сформованій в Америці» [186], реінтерпретація філософської 

класики, здійснена нею, забезпечила розкриття у версіях персоналізованої онтології, 

створених Б, П. Боуном, Дж. Х. Хоуісоном та Дж. Ройсом,  «теїстичного 

передбачення» персоналістської думки: Верховна Особистість Бога є Творцем і 

першоосновою світу та конечного особистісного існування людини, тому бути 

означає бути особистістю, особистість виступає мірою буття. 

Підґрунтя для побудови онтологічних конструкцій, які оформили діалогічний 

простір персоналістичної філософії США, заклала ідея «особистісної інтерпретації 
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досвіду», сформульована Б. П. Боуном і реалізована, насамперед, в броунівській 

онтології, що стала осердям «метафізики особистості», розробленої «батьком 

американського персоналізму». 

Імперсоналізм, як опозиційна філософська система по відношенню до 

персоналізму, за Б.П. Боуном є – «провал як в грубій формі матеріалістичного 

механізму, так і в абстрактній формі ідеалістичних понять» [178, р.263]. 

Імперсоналістична філософія проявляється в деструктивності і здатна привести до 

екстремізму, гуманітарної катастрофи, фаталізму. Б.П. Боун переконаний, що 

«руйнівні помилки, які спустошили людство, були вкорінені у філософії» [178, р.6]. 

Матеріалізм і натуралізм оцінюються Б.П. Боуном як пара абстракцій, «виламаних» 

з системи живого досвіду, і вони мають тільки абстрактне існування. Він також 

уникає немічності ідеалізму, що заперечує існування кінечних речей, як таких, що 

не мають «фундаментального і абсолютного існування» [178, р.28]. Нехай кінечні 

речі в субстанціональному розумінні нереальні, але навіть досвід метафізики не 

спасає нас від почуття голоду, болі. Вони залишаються таким ж «наполегливими і 

владними, як і раніше. Голод може бути ілюзією, і їжа може бути ілюзією, і холод 

може бути ілюзією, але єдиний ефективний спосіб боротьби з ілюзіями голоду і 

холоду, полягає в застосуванні деяких інших ілюзій, відомих як продукти 

харчування і одяг і дах над головою, і тепло і так далі… Берклі не виявив, що 

рахунок його м'ясника або рахунок його бакалійника якось змінився завдяки його 

метафізичній теорії» [178, р.30]. Б.П. Боун, таким чином, доводить, що головні 

ідеалістичні системи руйнуються там, де відсутні матеріальні субстанції, а 

філософський досвід може бути поставлений під сумнів там, де в його основі лежать 

безособові субстанції, і тоді вершиною мудрості світового філософського досвіду 

усіх народів нині повсяк час і на віки вічні може стати аксіома про те, що «їсти 

хочеться завжди». Хоча, і тут можна заперечити – «не хлібом єдиним буде жити 

людина, але всяким словом, що виходить із уст Божих» (Мф. 4, 4). 

Б.П. Боун підходить до філософії розбірливо, вміло сортуючи філософські 

творіння на «одесную и ошую», а творців на «козлища та вівці» (Мф. 25, 32:33). Він 

ні в якому разі не заперечує філософії, але, говорячи про її якість, іронічно зауважує, 
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що «приблизно дев'ять десятих трактатів… могли б бути спалені без будь-якої 

втрати для світу і з деякою невеликою надбавкою до об’єму палива. Якби добрий 

халіф Омар повернувся до життя і розвів багаття з нашої філософської літератури, 

як він вчинив з Олександрійською бібліотекою, це не було б абсолютним лихом. І це 

не просто судження аутсайдерів, але самих філософів. Постійно повторювані 

спалахи скептицизму й агностицизму серед них нагадують нам про нестабільність 

філософської структури» [178, р.3]. Отже дійсно «весь смисл язичницької і 

безбожної філософії зводиться до апостольського попередження: «Дивіться, браття, 

щоб хто не звів вас філософією і пустим зваблюванням, за переказом людським, за 

стихіями світу, а не за Христом» (Кол., 2–8)» [101, c.92–93]. 

Маючи на увазі філософію, яка складається з безлічі постійно мінливих і 

суперечливих одна одній систем і теорій, Б.П. Боун приводить вкрай 

некомпліментарний вислів Дж. Мільтона у його поемі «Втрачений рай», де автор 

«згадує філософствування як одне із занять пекла» [178, р.2]. Там зібрання чортів 

веде високу дискусію про «призначення долі, свобідну волю, абсолютне 

передбачення і не знаходить кінця у блуканні по згубних лабіринтах» [78, с.20]. 

Повчальна бесіда вченого кота і мудрої сови, передана Б.П. Боуном, остаточно 

переконує в тому, що філософський пошук є безкінечна робота: «У дуже давні часи, 

коли тварини мали дар мови, кіт чекав сову, щоб дізнатися, з чим має справу 

філософія. Сова відповіла: «Філософія розглядає такі питання, як це: «Що було 

раніше, курка чи яйце?» «Чому? – сказав кіт, – це питання не передбачає відповіді?» 

«Звичайно, ні, – погодилася сова, – і за це я віддаю богам дуже велику подяку. 

Тільки уяви: що б ми, філософи, повинні були б робити, якби це питання було 

залагоджено?» [178, р.186]. 

Різко виступаючи проти таких низьких форм філософії як сенсуалізм, 

матеріалізм, атеїзм, відносячись до них до як бур’яну і звинувачучи їх як 

узурпаторів влади над людським розумом Б.П. Боун категорично заявляє: «Ми 

нуждаємося, таким чином, в здоровій філософії, ніби як у свого роду 

інтелектуальному санітарному лікарі, чиєю справою є стримання зростання 

хвороботворних міазмів і смердоти, або як у поліції моралі, обов'язком якої є 
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заарештувати цих небезпечних і турбуючих інтелектуальних бродяг, які не мають 

видимих засобів підтримки і які розбещують народ» [178, р.8]. Всі ці намагання 

визначити реальність закінчується поданням набору безплідних і нікчемних 

абстракцій, як справді реальних, в той час як вся система живого досвіду 

виключається з реальності взагалі, а тому, саме «особистість є реальним і єдиним 

принципом філософії, який дозволить нам зробити який-небудь раціональний крок» 

[178, p.263]. Свою правоту філософ доводить тим фактом, що «наше існування 

насправді не впирається в, або не виходить з, безособової підстави; воно, насправді, 

залежить від живих волі і мети Творця. І його послідовні фази, наскільки ми можемо 

використовувати мову часу, є лише формою, під якою Верховна Особистість 

виробляє і підтримує особистісний кінцевий дух» [178, р.265]. Людська особистість 

має форму – тілесність, але по сутті вона є такою ж непередаваною і безформною, як 

невидимий Бог, і тільки в Ньому може досягати повноти і досконалості. 

Абстрактна та імперсональна метафізика, за словами Б.П. Боуна, «є міражем 

формальних ідей, і навіть більшою мірою слів, які починаються, тривають і 

закінчуються в абстракції і плутанині. Каузальне пояснення завжди повинно бути в 

особистісному вираженні, або ж воно повинно зникнути зовсім» [178, р.vii], в 

іншому випадку ми ризикуємо стати жертвами абстрактних ідей. Але разом з тим, 

позбавитися філософії неможливо, як і зупинити процес самого мислення. Більше 

того, Б.П. Боун досвідно переконаний що існує філософія, яка може послужитися 

людству у добрій справі. Він пропонує метод – «клин клином вибивати», маючи на 

увазі, що «тільки хороша філософія може витіснити погану» [178, р.9]. Руйнівною 

філософією в даному випадку є безбожний натуралізм, який вийшов на передній 

план разом з механічною філософією (mechanical philosophy), і меркантилізм. 

«Останній породив почуття, що ми могли б так само добре діяти без релігії, як і з 

нею, а перші не знайшли для неї місця» [178, р.11]. Хорошою філософією, звичайно, 

є персоналізм – «Альтернативою є персоналізм, або ніщо» [178, р.267]. 

Отже заперечити філософію неможливо. Сам'е заперечення її є початком 

розвитку того, що потім буде названо новим філософським поглядом. Так само і 

атеїзм є віровчення, а атеїсти, хочуть вони це визнавати чи ні, є фанатично 
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віруючими людьми, які вірять в те, що Бога не існує. І взагалі «це не питання 

наявності або відсутності філософії, а питання наявності хорошої чи поганої 

філософії» [178, р.6]. Кожен користується філософією, явно або неявно, і, як 

правило, він контролюється нею тим більше, чим менше усвідомлює її присутність. 

«Кожен має філософію якогось роду, вільно чи мимоволі. Кожен має якісь уявлення 

про реальність, про природу речей, про сенс і кінець життя, тощо; і всі ці [уявлення] 

складають його філософію» [178, р.4]. 

Щоб вирішити в загальному проблему філософського конфлікту, або «великої 

плутанини», яка спостерігається у свідомості навіть великих експертів, Б.П. Боун 

пропонує всім філософам дотримуватися трьох загальних правил, які він називає 

постулатами. По-перше, помилок у філософії можна уникнути, якщо ми визнаємо 

примат особистісного світу. Оскільки ми знаходимося в особистому світі з самого 

початку, і всі наші об'єкти пов'язані з цим світом в єдину неподільну систему. 

Необхідно знайти вихідне положення, «відправний пункт», що є «початком ординат 

в цій області» [178, р.124]. В якості такого він визнає «співіснування особистостей» 

[178, р.20], при цьому людське «Я» не повинно розглядатися абстрактно. По-друге, 

існує закон розуму, дійсний для всіх і обов'язковий для всіх. Це найвища умова 

будь-якої ментальної спільності. По-третє, існує світ загального досвіду, дійсного 

або можливого, де ми зустрічаємось у взаєморозумінні, і де триває велика справа 

життя» [178, р.20]. 

Аналізуючи філософський досвід О. Конта у своїй роботі «Персоналізм», 

Б.П. Боун не тільки погоджується із його ствердженням історичної первинності 

пояснення всього з позиції особистості, але й доказує правоту цього погляду 

засновника позитивізму. Фундатор персональної метафізики також поділяє 

контівський погляд на абстрактну метафізику лише як на тінь більш ранніх 

персональних пояснень. Але водночас Б.П. Боун критикує О. Конта за те, що той 

виявився нездатним зрозуміти сам смисл «початкового персоналізму». Саме цей 

смисл, який затемнювався протягом більшої частини історії філософії, Б.П. Боун 

береться пояснити. А смисл полягає в тому, що «ми знаходимося в особистісному 

світі із самого початку, і що перший, останній і єдиний обов'язок філософії – 
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інтерпретувати цей світ особистісного життя, [людських і боголюдських] відносин. 

Будь-який інший погляд може лише ввести в оману абстракцій і аберацій, якими 

рясніє історія думки» [178, р.53]. Філософська доктрина О.  Конта, яка поділяється 

на три етапи – богословський, метафізичний і позитивістський, теж була 

переосмислена Б.П. Боуном. О. Конт вважав, що перші два повинні зникнути, і 

тільки останній залишитися. Б.П. Боун погоджувався з ним на половину. 

Відкидаючи абстрактну метафізику, він залишав богословський і метафізичний 

етапи як безумовно необхідні. «Ми позитивісти в ставленні до науки, і богослови у 

ставленні до каузальності. Ця точка зору зберігає і задовольняє всі наші основні 

людські інтереси в цій галузі, і скасовує масу безособового філософствування, яке, 

як показує критика, є безпідставним, і яке на досвіді часто доводило свою ворожість 

по відношенню до людства» [178, р.302–303]. 

Кожна Богом створена неповторна людська особистість або безсмертне «Я», 

не може розчинитися, але може вислизнути та зникнути у протиріччі, коли 

занурюється у «безособовий світ простору і часу та абстрактних принципів», 

матерію, сили, «імперсональні субстанції» [178, р.124] і т.д. Філософ-персоналіст 

попереджає що, якщо ми не усвідомимо «примат особистісного світу», ми врешті-

решт станемо придатком натуралізму, дійдемо до «ліквідації особистості в цілому» 

[178, pр.vi, 25-6, 32-6, 45-53.  ]. Персоналістична філософія покликана «проникнути 

в приховане місцезнаходження влади, яка лежить в основі Всесвіту, і виявити 

таємне значення того, що оживляє його» [178, р.41]. Але проблема полягає в тому, 

що людина безкінечно мала щоб осягнути безкінечність великого (макрокосмосу) і 

безкінечно велика щоб осягнути безкінечність малого (мікрокосмосу). 

Розмірковуючи про казуальність і мету, Б.П. Боун погоджуюється зі словами 

Г. Спенсера, про те, що «єдиною абсолютною певністю є те, що вона [людина] 

перебуває завжди в присутності Нескінченної і Вічної Енергії, з якої виходять всі 

речі». Він визнає, що «проблема каузальності має більш глибокі таємниці в собі, ніж 

ми спочатку підозрювали» [178, р.44]. Так, речовина «складається з молекул, які, в 

свою чергу, побудовані з атомів, а в даний час самі ці атоми, здається, є системами 

ще менших частинок. І якщо дослідження продовжується, нам говорять про ще 



157 

 

більш глибокі таємниці, з вихровими кільцями в ефірі і з іншими темними 

висловлюваннями, результат яких показує, що речі відносно нас не є 

субстанціональними речами, а, скоріше, процесами енергії за їх межами» [178, р.43]. 

Перспектива дослідження безкінечно великого така ж сама як і безкінечно малого, 

тільки в діаметрально протилежному напрямку. 

Онтологічну позиція Дж.Х. Хоуісона можна охарактеризувати, як 

персоналістичний плюралізм. Підґрунтям для множинності (плюралізму) 

особистостей Дж.Х. Хоуісона є персоналістичний ідеалізм. І персоналістська ідея, за 

його спостереженням, не є холодною філософською раціоналістичною теорією, а 

живим досвідом, в даному випадку вираженим через закономірний розвиток 

історичного ідеалізму. Дж.Х. Хоуісон задається питанням: «Чому слово 

«особистий» прийшло в назву теорії взагалі?» [219, р.viii]. Хіба не вистачило б 

вчення про те, що розум є єдиною первинною або абсолютною реальністю? 

Парадокс полягає в тому, «що справжня історія філософської думки, навіть після 

того, як філософія приходить до погляду, що раціональна свідомість є перший 

принцип, виявляє особливу затримку руху до того, щоб помістити особистість в 

центр речей. Історичний ідеалізм, насправді, далеко не особисте; скоріше, це майже 

цілком безособове» [219, р.viii]. 

У пошуку бажаної філософської єдності, за його переконанням, ігнорується 

принцип індивідуальної неповторності, самоідентифікації особистості. Філософія 

терпить кризу, оскільки «майже завжди втрачає бачення інших своїх інтересів, деякі 

з них, принаймні настільки значні» [219, р.viii]. Поважаючи цінності американської 

демократії – свободу, відповідальність і честь, Дж.Х. Хоуісон вимушений зізнатися, 

що для особистості, яка живиться духом західної цивілізації, «а також філософії та її 

історії настільки брехливої, як Молох Мільтона… став несподіваним східний погляд 

на речі» [219, р.ix]. 

Будучи явним противником мертвого матеріалізму, він уникає і сковуючого 

особистість монізму в будь-якій формі, і за це нахваляє Г.В. Лейбніца, виділяючи 

його серед усіх філософів – «… є тільки один дуже видатний ум, справедливо 

прославлений Лейбніц, який чітко і систематично пориває з моністичною 
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традицією… я радий можливості протестувати з ним (= звичайним Західним 

розумом) проти цього всеохоплюючого монізму, смертельного для нашої моральної 

свободи, навіть взятого у правдоподібній формі моністичного ідеалізму. 

Ідеалістичний монізм, хоч і є насправді реальний філософським прогресом у 

порівнянні з іншими монізмами, в крайньому випадку несумісний з особистістю. За 

допомогою його абсолютного і невблаганного детермінізму, із його одним єдиним 

реальним началом, він безпосередньо анулює моральне сприйняття і особисту 

свободу у всіх свідомих істотах, більше ніж його так званий Бог. Відповідно, він 

залишає цього сповідуваного Бога самого без справжньої особистості; для його 

свідомості є недійсним визнання і шанування особистої ініціативи інших розумів, 

які є якраз ознакою та мірилом істинної персони» [219, р.ix-x]. Віруючи в Бога 

Авраама, Ісаака та Іакова, живого Бога, Дж.Х. Хоуісон, таким чином, намагається 

відмовитись від Бога філософів. Але на жаль його широкодіапазонний «східний 

погляд» (оriental view), який охоплює період «від Платона до наших днів», не 

помічає східного патристичного осмислення людського «Я». Загальною 

характерактерною помилкою більшості філософських систем на думку 

Дж.Х. Хоуісона є те, що їх представники здійснюючи поспішні висновки, 

«пропускають людську природу через забудькуватість» [219, р.31] і намагаються 

перескочити відразу до буття того, що вони називають Абсолютною реальністю, не 

сприймаючи її як Верховну Особистість. 

Наступною жертвою його критики став Й.К.Ф. Шиллер за його роботу 

«Загадки Сфінкса». Бог Й.К.Ф. Шиллера не рятує ситуації, оскільки він є кінцевий і 

пристрасний, а Дж.Х. Хоуісону потрібний Бог, «причетний до плюралізму… я із 

задоволенням визнаю точку зору і зусилля того, хто іде на зустріч підтримки нашої 

спільної точки зору» [219, р.xi]. Завданням своєї філософії Дж.Х. Хоуісон ставить 

обґрунтування ідеалістичної системи, яка повинна бути глибоко особистісною і 

заміну плюралізмом будь-якого виду монізму. 

Авторитетність думки Дж.Х. Хоуісона зросла ще й по тій причині, що він 

належав до групи тих вчених, які змогли дати належну оцінку популярній, на той 

час, теорії еволюції Ч. Дарвіна, що стала пробним каменем для біблійної космогонії. 
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«Я на боці тих, хто вважає, що хвалений новий світ еволюційної філософії носить 

ознаки загрози щодо найвищих справ людини, що ми повинні в будь-якому випадку 

дивитися, перш ніж стрибати, і дивитися не раз» [219, р.5]. Прихильники 

еволюційної теорії завдали не абиякого клопоту науковцям і мислителям, які при 

поясненні походження Всесвіту, живих істот і людини брали за основу Божественне 

Одкровення. В полеміці з останніми Дж.Х. Хоуісон виявляє, що «проблема з такими 

сперечальниками полягає в тому, що їх ствердження у більшій мірі рішучі, ніж 

розбірливі, і тому не є в будь-якому остаточному сенсі вирішальними» [219, р.50]. 

Різнобічна освіта, і зокрема, знання природничих наук допомогли 

Дж.Х. Хоуісону не просто відгородитися Біблією від виклику сучасності, але й 

вказати на неспроможність теорії. Виходячи перш за все з позиції біблійного 

Одкровення про Бога Творця, а також твору Блаженного Августина «Град Божий» та 

відомого визначення Бога Аристотелем в його «Метафізиці» – «нерухомий 

Першодвигун, який рухає всі речі» [219, р.15], він нагадує, що Бог не є самотній. 

Цілий світ обдарованих свободою духів спілкується з Ним вільно і кожен окремо, 

особисто. Град Божий вічний і ієрархічний, без еволюцій, революцій, голосувань і 

виборів (грец. ι ραρχία – ἱ ρός «священний» и ἀρχή – «правління»), тобто керується 

священними законами, які не потребують попрапок. Весь видимий світ і світ 

розумних і нерозумних істот є проекцією Граду Божого. «Світ духів, як основа його, 

не може тому бути ні продуктом еволюції, ні в будь-який спосіб підпорядкованим 

еволюції» [219, р.xv-xvi] Насправді еволюція далеко у сфери буття не йде і не є 

непорушеною безперервністю. Природні межі між видами творінь визначені Творцем 

є непорушними для еволюції. «Все це лише частини одного величезного цілого, чиїм 

тілом є природа, а душею Бог» [219, р.3]. 

Дж.Х. Хоуісон відмежовується від тих, хто Творця відсторонює від процесу 

творення всесвіту і людини – «Еволюція людини є досить доброю, якщо біологи 

тільки залишать нам особистого Бога на початку процесу» [219, р.52]. Присутність 

Творця спостерігається не тільки в акті творення невидимого (ангельського) і 

видимого (матеріального) світу – «неба і землі», (Буття 1:1) але й протягом усього 
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процесу «еволюції». Бог послідовно творить світло, твердь, світила, риби великі і 

всяку душу, звірів земних, худобу і, на кінець, людину. (Буття 1:7, 16, 21, 25, 26). 

Але концепція творення світу і людини стає абсолютно зрозумілою, коли ми 

звертаємось до оригінальної мови книги Буття, древнього івриту. Біблійні шість днів 

творення, весь «еволюційний процес» чітко поділяється на проміжки, між якими не 

має еволюційної спадкоємності, особливою творчою дією Творця, вираженою 

оригінальним єврейським дієсловом       «бара» – (1. творити, створити, створювати; 

2. бути створеним. 3. вирізати, розчищати (від рослин); 4. жиріти, повнішати). 

На ряду з ним в тексті Біблії є інші дієслова-синоніми –         «асса» – (1. 

робити, виробляти, готувати, здійснювати, виконувати, займатися, працювати. 2. 

бути зробленим, бути приготованим. 3. стискати. 4. бути зробленим, бути 

влаштованим), і          «вайіцер» – (1. сформувати, ліпити. 2. створювати, 

утворювати. 3. бути створеним). Але особливість дієслова       «бара», яке виступає в 

ролі присудка полягає в тому, що воно пов’язане виключно із одним підметом – 

Особистістю Бога, Творця, ніхто більше подібної дії виконати не може. Слово 

виражає особливий творчий акт – творення «із нічого» (2 Макк. 7:28) творення «із 

всемогутності Божої».  У біблійному описі творення Всесвіту і людини       

зустрічається три рази. 

Перший раз – на початку:        י   ו     ה י      ה      י            ה          – «На початку Бог 

створив Небо та землю». (Буття 1:1). Другий раз – в п'ятому дні творіння, коли 

Господь створив риб і птахів, душу живу –         י  ו י    ה        י      ־ ה       І» –              ה 

створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу». (Буття 1:21). Третій раз – в 

шостий день, при створенні людини –              ה י                            ־ ה                            ה 

י  ׀      І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він» –              ה 

створив, як чоловіка та жінку створив їх (Буття 1:27).  

Бог має абсолютне буття, поза часом і простором. Він є вчора і сьогодні і 

завтра є – граматично неправильно, але правильно по відношення до вічного Бога. 

Тому «творення, наскільки воно може бути заняттям Бога по відношенню до інших 

духів, це не подія – не причинно-наслідковий акт у часі. Це не є явищем, датованим 

якимсь моментом у житті Бога, після вічності його одиночного буття… творіння має 
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просто означати вічний факт» [219, р.xvi]. Коли філософія еволюції, досягає такого 

масштабу, щоб робити еволюцію підґрунтям і поясненням існування розуму в 

людині, вона стає деструктивною для реальності людської особистості в ній «зникає 

справжня особистість Бога» [219, р.7], а безликий Космічний Розум Дж. Ле Конта 

«завжди пригнічує можливість реальної свободи» [219, р.7], оскільки не являється 

особистісним Богом. Вчення Дж. Ле Конта про Космічну Свідомість, за словами 

Дж.Х. Хоуісона навпаки, «зводить усі створені уми або до простих феноменів або, в 

кращому випадку, до простих модусів Єдиного Божественного життя» [219, р.7]. 

Концепції еволюційної філософії виступають проти життєвих концепцій людського 

життя і позбавляють особистість найвищої цінності – образу і подоби Божої. Якби 

це парадоксально не сприймалось, але Дж.Х. Хоуісон за допомогою науки 

намагається показати обмеженість науки, як раціоналістичного способу пояснення 

ключових питань буття, які береться розв’язати еволюційна філософія. Він ставить 

питання, які постали в свідомості мислителів його часу, на зразок: Чи насправді 

еволюція взагалі не має обмежень? Чи не має вона обмежень навіть у 

феноменальному всесвіті, і, якщо є, то що це за межі? Якщо ці межі, хоч і пізнавані, 

все ще можуть бути перейдені, то що є єдиним ключем до можливості зробити 

еволюцію космічно безперервною? Чи не висловилась наука в даний час за цією 

темою, і в словах, які не можуть бути скасовані? «На це я б відповів, що наука у 

своїй власній функції не має абсолютно нічого сказати. Правда полягає в тому, що 

наука ніколи не говорила нічого про це, і ніколи не скаже і не зможе нічого сказати 

про це» [219, р.9]. Ті наукові експерти, які висловлювалися на користь еволюційної 

філософії й універсального принципу еволюції, в результаті самі «покинули сферу 

своїх наук і самі межі науки як такої» [219, р.9]. По-перше, принцип еволюції 

неспроможний подолати розрив між феноменальним і ноуменальним, його 

неспроможність відображається у протиріччях і припущеннях, тут філософський 

діапазон еволюції знаходить свою першу межу. По-друге, у розриві між 

неорганічним і органічним еволюція, як принцип такої наступності, якої вимагає 

філософське пояснення, знаходить свою другу межу. Третю межу еволюції, в її 

філософському сприйнятті, Дж.Х. Хоуісон пов’язує із розривом «між фізіологічним 
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і логічним генезисом». На думку фундатора доктрини персонального ідеалізму, 

поняття безперервності становлення може бути визначене тільки в межах 

«модальності розуму» (mode of mind), що розглядається філософом як первинна, а 

відтак – «до-еволюційна» (чи навіть «поза-еволюційна) реальність, абсолютно інша 

щодо «модальності відчуття» (mode of sense). Однак така «модальність розуму» 

заперечується й агностичною інтерпретацією еволюції, й еволюціоністським 

визначенням розуму як такого, що походить від не-розуму (mind as originating out of 

non-mind). Тож саме це заперечення і виявляє ту грань обмеженості еволюціонізму, 

яка виявляється в його нездатності пояснити припущений зв’язок між різними 

вимірами генезису. 

Більш того, агностична версія еволюціоністської доктрини, як з’ясовує 

Дж.Х. Хоуісон, фактично виключає будь-яке пояснення генетичної спорідненості 

«не лише неорганічного з органічним, але і фізичного та фізіологічного світу в 

цілому зі світом психічним», стверджуючи Всюдисущу Енергію (an Omnipresent 

Energy) як загальний еволюційний принцип, визначений у його існуванні, але 

несповідимий у його сутності. Автор «Меж еволюції» наголошує, що, 

сформулювавши догму про непізнаваність необхідного ноуменального підґрунтя 

(necessary noumenal Ground) еволюційного процесу, Г. Спенсер і його школа тим 

самим заперечили пізнаваність універсальної подібності феноменів кожного 

порядку (the uni-versal resemblance among phenomena of every order), запровадивши 

натомість презумпцію фінальної непояснюваності («final inexplicability» – вираз 

Дж.С. Мілля). Саме це припущення непізнаваної основи універсальної 

феноменальної подібності і стає, за висловом Дж.Х. Хоуісона, «фатальною 

перевіркою» еволюційного принципу. Відкривши бездонну прірву між 

Непізнаваним і Пояснювальним і тим самим визнавши власну «нездатність надати 

будь-яке остаточне пояснення великого факту, на який спирається її власний рух, 

еволюція як принцип філософії, тобто ретельного пояснення, означила свою 

четверту межу» [219, р.29]. 

На фоні еволюційної філософії Дж.Х. Хоуісону вдалось яскраво доказати, що 

те, «що найбільш чітко розуміється як «людина», не є і не може бути результатом 
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еволюції. Людина-дух, людина реальний розум, не є породженням природи, але 

скоріше природа в великому сенсі є породженням цієї істинної людської природи» 

[219, р.48]. Бути просто інвідуумом, значить бути одиницею, придатком соціуму, а 

бути особистістю, значить бути більш індивідуальним, ніж індивідуум тобто за 

словами автора «Меж еволюції» бути «духовною людиною, моральною і релігійною 

людиною; або, у філософському й істинному розумінні цього слова, надприродною 

істотою – істотою, яка трансцендується і все ж включає природу, не виключаючи 

або анулюючи її» [219, р.47]. Надприродність людської особистості, будучи 

пов’язаною з образом Божим в ній, не вичерпується природною наукою, не можна 

бути пояснюваною будь-якими сторонніми позаособистісними елементами, а 

потребує надприродного способу пізнання. Унікальна цінність людської 

особистості, її високе достоїнство і її винятковий онтологічний привілей, 

усвідомлювані як ні з чим непорівнянний дар буття, визначаються фактом її 

творіння Богом як Вищою і Абсолютною Особистістю і фактом її обоження у 

Христі. 

Персоналізована онтологія Дж. Ройса формується у руслі виділення 

онтологічної проблематики в широкому колі філософських проблем, пов’язаних з 

людиною. Осмислюючи різний філософський досвід побудови онтології й 

обґрунтовуючи  свою власну онтологічну систему, філософ виділяє «Чотири 

концепції» буття. 

Перша з них узагальнюється автором «Світу й індивіда» як реалістична.. У її 

межах реальним є те, що просто не залежить від простих ідей, які пов'язані або 

можуть бути пов'язані з ним. Для цього погляду буття є зовнішнім по відношенню 

до наших уявлень про нього, але водночас виступає абсолютним критерієм дійсності 

таких ідей. Воно контролює або обумовлює цінність ідей, і те, що є абсолютно 

відстороненим від них, або нашого бажання або волі. Те, що ми «просто думаємо», 

не має «жодної різниці» для того, що є насправді. 

Істина, для реалістів, лежить окремо від людини. Для того, щоб дістатися до 

неї, людина повинна відійти від своїх ментальних рамок, які встановлені для неї 

характером її внутрішнього життя свідомості. Реаліст усвідомлює, що 



164 

 

розщепленість діяльності концептуалізації (смислотворення) не має жодного впливу 

на екзистенціальний світ. «Тепер, перша з наших чотирьох концепцій про те, що 

значить бути реальним, по суті, заявляє, що якщо ви, таким чином, знаєте реальний 

об'єкт, і якщо вслід за цим ваше знання зникає зі світу, то зникнення вашого знання 

не має жодного значення, хіба що випадково, або побічно, для реального об'єкту, 

який ви знаєте» [274a, р.66]. 

Реальне, відповідно до цієї першої концепції буття, є даним; воно не 

формується будь-якою діяльністю з боку людини. Звичайно реальне не обмежується 

тільки тим, що може бути відчутим (чуттєво сприйнятим), оскільки це може бути 

розумоосяжність, яка проявляється через посередництво почуттів. Реальне 

схоплюється в ідеях, коли ці ідеї уникають будь-якої суб'єктивної 

передвизначеності. Акт пізнання сам є реальністю, так як він має в собі 

розумоосяжність, яка не залежить від будь-якого зовнішнього спостерігача, який 

розглядає акт як предмет його знання. «Тому об'єкти реалістичної онтології є 

об'єктами, не обов'язково поза будь-яким знанням взагалі, але тільки незалежним від 

будь-якого знання, що є зовнішнім по відношенню до них» [274a, р.69]. 

Дж. Ройс виявляє, що реалістичну позицію ізоляції того, хто знає, від знаного, 

важко прийняти. Він знаходить, що сувора дихотомія розумового та 

екзистенціального порядку включає в себе суперечності: «Він [Реалізм] суперечить 

його власним концепціям, висловлюючи їх. Він стверджує взаємну залежність 

пізнання і буття в самому акті проголошення буття незалежним. В екзистенційному 

порядку, кожна істота, яка існує, є індивідуальністю. У ментальному порядку, кожне 

поняття є універсальним» [274a, р.76]. 

Після того, як реаліст розмежував буття і мислення, він ніколи не зможе 

об'єднати їх знову. «Його [реалізму] закони, як універсалії, суперечать його фактам, 

які повинні бути незалежними індивідами» [274a, р.76]. Абстрактне мислення 

реаліста не зображує реальну індивідуальність, але, в кращому випадку, дає деякий 

зв'язок для систем фактів. Те, що існує, навіть для реаліста, є ноуменом, який сам по 

собі є концепт, визначений процесом мислення. Навіть те, що мислиться як 

абсолютно не залежне від розуму, насправді визначається розумом. 
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Дж. Ройс вважає, що реалізм не може претендувати на реальне знання 

екзистенційних фактів. Він говорить: «Його [реалізму] центральна технічна 

складність... у чудовій проблемі природи індивідуальності й у значенні універсалій» 

[274a, р.76]. Більш того, те, що знавці є незалежними один від одного, як відчуває 

Ройс, суперечить досвіду: «Цей [Реалістичний] вид соціальних відносин ... 

спростовується кожним випадком зв'язку розуму з розумом» [274a, р.73]. 

Незалежність означає тут, що знавці у пізнанні не мають жодного впливу один на 

іншого. Незалежність взагалі означає для Дж. Ройса, буття, позбавлене відносин. 

Друга концепція отримала назву – містична. Для неї те, що є реальним, є 

абсолютно і доконечно безпосереднім, так що, коли воно буває знайденим, тобто 

відчутим, то воно відразу покладе кінець усім зусиллям по визначенню ідеального, і 

в цьому сенсі задовольнить ідеї, так само, як конституватиме факти. Отже, з цього 

погляду, буття є жаданою метою нашого бажання, містичним досвідом, який є 

древнім противником реалізму. Сам по собі містицизм є в більшій мірі релігійним, 

ніж філософським, але у своїй основі це певна філософія. Багато хто зневажає 

містицизм тому, що відчуває, що він замінює почуттями реальність. Але вони 

розглядають його зовні з позиції реаліста і, таким чином, насправді не розуміють 

містицизм. 

Філософський містик, як правило, це той, хто починав із реалізму, але потім, 

знайшовши протиріччя в ньому, дійшов до сумнівів у ньому. Містик відчуває, що 

ідеї є хибними саме тому, що вони є просто ідеями, а не реальністю. Реальність не 

слід шукати в глибоких ідеях, але в глибині досвіду. Дійсність, для містика, може 

бути тільки безпосередньою, тобто, без посередництва ідей. «Або іншими словами, 

реальність є те, що ви можете безпосередньо відчути, коли задовольнившись 

думками, ви перестаєте думати» [274a, р.83]. 

Дж. Ройс називає містика єдиним істинним емпіриком, який вважає, що будь-

яка істина повинна бути знайдена безпосередньо. Той, хто пізнає, і пізнаване мають 

стати єдиним для істинного знання. Інакше, думка буде дефектом, кроком вбік від 

реальності в напрямку ілюзії: «Невимовно безпосереднє завжди присутнє. Тільки у 

вашій сліпоті ви відмовляєтеся дивитися на нього, і вважаєте за краще думати, 
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замість ілюзій. Невимовно безпосереднє також, якщо ви хочете, набагато вище 

знань, але це тому, що знання зазвичай означає забруднення з ідеями» [274a, р.83]. 

«Реалістична теорія, та, яку ми знаємо тепер, через власні явні наслідки і через 

те, що її реальні об'єкти повністю незалежні від її ідей, не має нічого спільного з 

будь-яким незалежно реальним об'єктом, і не має жодного відношення до 

незалежного зовнішнього світу, який сам визначає свої основи» [274a, р.136]. 

«Коротше кажучи, сфера послідовного реалізму не є ні сферою одного, ні сферою 

багатьох, це сфера абсолютного ніщо» [274a, р.137]. 

Відповідно до поглядів Дж. Ройса, містик визначає реальність як те, що є 

єдиним із тим, хто пізнає, тоді як інші люди помилково вважають себе відділеними 

від своїх об'єктів. Містики приходять до стадії безпосередності, яка задовольняє всі 

їх ідеї. «Звідси випливає, що якщо містицизм має уникати своєї власної конечності, 

а насправді визначати її як «абсолютне буття», просто ніщо, його уявлення про 

буття має бути змінене таким чином, щоб включити ствердження того, що наше 

конечне життя не просто ілюзія, що наші ідеї не просто брехня, і що ми вже, навіть 

як конечні, перебуваємо у контакті з реальністю» [274a, р.182]. 

Абсолют для містика має реальність тільки у відношенні свідомого прагнення 

кінцевого до Абсолюту. Чиста безпосередність із Абсолютом – мета містика. Для 

досягнення цієї мети він повинен відмовитися від ілюзій своєї кінцевої свідомості. 

Діючи таким чином, він перетворює на ніщо не лише себе, але також і Абсолют: 

«Ми доводимо випадок містика до його кінця, вказавши, що його Абсолют, в його 

абстракції, є настільки ж і в тому ж сенсі слова ніщо, як і, за його припущенням, 

його власна свідомість» [274a, р.195]. 

Перші дві концепції буття, які ми розглянули, є полярно протилежними одна 

до іншої. Жодна з них не задовольняє Дж. Ройса, тому що кожна представляє в 

абстрактних термінах лише фрагментарний погляд на реальність. Третя концепція 

буття ототожнює буття з дійсністю, відноситься до критичного раціоналізму, 

найвідомішми виразником якого є І. Кант. Те, що є реальним, є насправді дійсним 

або істинним, тобто реальним є досвід, який при перевірці цих ідей, показує їх 

дійсність. Або реальною є дійсна «можливість досвіду». Дійсним є те, що 
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вміщується у формальну систему. В третій концепції існує різкий поділ між 

ноуменами і феноменами. Таким поділом критичний раціоналіст сподівається 

уникнути припущень інших філософій. «Правда, дійсність або детермінована 

можливість досвіду в питанні, можливо, ще далека від того, щоб проявитися, або 

тимчасова, або вічна, або відносна, або абсолютна, або щось дійсне для обмеженого 

кола людей, або щось дійсне для всіх можливих раціональних істоти. Але в будь-

якому випадку, це третє визначення буття намагається ідентифікувати 

обґрунтованість ідеї з істинним буттям «Я», того факту, що визначається ідеєю» 

[274a, р.227]. З цією третьою концепцією буття Дж. Ройс пов’язує видатних 

філософів: Августина Блаженного в ототожненні Бога із Істиною, Святого Фому у 

співвіднесенні Божественних Ідей з Богом, Платона у встановленні царства 

сутностей, Аристотеля у формуванні поняття можливого буття [274a, р.228–229]. 

Саме в центральній темі третьої концепції, у визначенні дійсності і буття, 

Дж. Ройс знаходить помилку: «Зараз те, що наша третя концепція досі не в змозі 

пояснити нам, це саме різницю між реальністю, яка повинна бути віднесена до 

дійних істин, які ми не отримуємо конкретно перевіреними у нашому власному 

досвіді, і реальністю, що спостерігається нами, коли ми перевіряємо ідеї» [274a, 

р.260]. 

Крім того, так як буття проявляється тільки універсально для третьої 

концепції, «Я», яке пізнає, не може бути істотою. Але ж «Я», яке безумовно, є 

індивідом, повинно бути істотою, щоб обґрунтувати, як той, хто пізнає. Третя 

концепція Буття насправді не претендує на те, щоб пізнати будь-яку реальність, яка 

була б більше, ніж конструкція розуму. З урахуванням людської ситуації, людина в 

кращому випадку, відповідно до третьої концепції, може прийти до ясності думки. 

Розмірковуючи про структуру своєї свідомості, людина може бачити свій процес 

категоризації. Потім, вона може більш точно класифікувати свої дані. Так як всі 

люди мають однакову структуру психічного, тим більше буде точності в мисленні, 

тим більше буде однорідності у спільноті людських знань. «Але я вказую, що їх 

реальність, справжнє буття цих об'єктів, жодним чином не визначається, коли ви 

просто говорите про ідеї як про ніщо, але дійсне, тому що ствердження дійсності є 
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лише ствердженням відповідності між передбачуваною ідеєю і її передбачуваним 

об'єктом, без будь-якого обґрунтування як самого об'єкта, так і істинності цієї ідеї» 

[274а, р.352]. 

Критичний раціоналіст задовольняється осмисленням реальністі «умовним» 

способом. Він відчуває, що, хоча ніхто ніколи не може знати дійсно реального, 

хтось може зробити вигляд, ніби він знає, тому що практичне життя вимагає такої 

імітації. «Наш критичний раціоналіст живе в світі, де ніщо в реалістичному сенсі не 

є реальним, але де воно є, так як існують незалежні реальності, які, при більш 

ретельному вивченні, виявляються просто більш-менш дійсними і постійними 

ідеями» [274а, р.243]. 

Ройсівське осмислення трьох попередніх концепцій буття розгортається в 

обгрунтування власної онтологічної системи автора «Світу й індивіда», визначеної 

ним самим як Четверта – синтетична – концепція буття.  

У цій теорії реальність представляє весь сенс системи ідей в завершеному 

досвіді. Реальне, для Дж. Ройса, не може бути ізольованим фактом. Воно не може 

бути тотально незалежним «іншим». Воно не може бути недиференційовано на 

єдність. Воно не може бути дійсним універсальним. Реальне є унікальним, єдиною 

системою ідей, що є втіленням волі, в якій їх існування є їх мета. Те, що є, або те, що 

є реальним, є таке повне втілення, в індивідуальній формі і в остаточному 

здійсненні, внутрішнього значення кінцевих ідей. 

Для Дж. Ройса ідея не означає просто репрезентацію. Швидше, це також 

втілення мети: «Але основна ознака, що робить її ідеєю, не є її репрезентативною 

ознакою, не є її субститутивне припущення про відповідальність представлення 

істоти позаду себе, але її внутрішня ознака, як відносне досягнення мети (тобто є, як 

те, що презентує часткове досягнення мети), яке полягає в усвідомленні моменту, 

коли ідея має місце» [274а, р.24]. 

Дж. Ройс вважає, що у своїй четвертій концепції він поєднав сильні сторони 

інших концепцій, подолавши їх внутрішні суперечності. Реалізм в його визначенні 

буття надав великого значення «Іншому». «Інший» передбачає владу над ідеями, він 

є критерієм істинності чи хибності. Дж. Ройс погоджується з реалістом в тому, що 
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«інший» є конституентом кінцевої ідеї. «Кінцева ідея шукає свого «іншого» [274а, 

р.353]. Тим не менш, цей «інший» не є абсолютно незалежним від кінцевої ідеї (не є 

він також тим, хто має ідею). Буття «іншого» й ідеї є настільки взаємопов'язаним, 

що воно не може бути розділене. (Це стане більш зрозумілим у зв'язку з Абсолютом 

і проблемою богошукання у підрозділі 3.3). «Все ж ідея не підкоряється зовнішнього 

значенню, що не є розвитком її власного значення» [274а, р.354]. 

Дж. Ройс ділить світ людей на два аспекти. Одним з них є Світом прийняття, 

іншим – Світом опису. Світ прийняття – це світ внутрішнього значення. Справжня 

реальність істоти є її внутрішнім змістом. Оскільки він є виявом волі Абсолюту, то 

буття є онтологічною реальністю. Таким чином, якщо хтось має намір прийняти 

(тобто правильно оцінити) дійсність, він повинен усвідомити внутрішні значення 

речей. Справді, якщо хтось має прийняти себе як «Я», він повинен усвідомити 

власне внутрішнє значення як вираження Абсолюту. Коли людина дійсно стає 

свідомою свого ідеального «я», як визначеного Абсолютом, тоді і тільки тоді він 

може домогтися реального прогресу в його саморозвитку. Тоді і тільки тоді він 

усвідомлює себе як приналежного до світу прийняття. 

По-справжньому гуманна людина побачить, що таке Світ Опису. Вона прийме 

його конвенції. Вона організує дані своєї науки за лініями інтересу, 

запропонованими Світом Опису. Проте, по-справжньому гуманна людина не буде 

обдурена, думаючи, що це вся реальність. Насправді вона буде жити своїм життям у 

світі визнання в поєднанні з Абсолютом. 

Притримуючись позиції абсолютного ідеалізму, Дж. Ройс вважав, що 

ідеальність особистостей виражається в тому, що вони являються провідниками волі 

Абсолюту. При цьому, запозичене у Г.В.Ф. Гегеля безлике поняття філософського 

Абсолюту, у Дж. Ройса одухотворюється і набуває якостей Особи Творця. Зважаючи 

на цю відмінну якість філософії Дж. Ройса, його можна назвати філософом-

неогегеліанцем. Дж. Ройс був людиною віруючою, але конфесійно себе не визначав, 

його концепція Абсолюту є своєрідним вираженням його поняття про Бога. 

Очевидно, що ідея залежить від «Іншого» в її «щойності» і тому факті, що 

вона є. Чи не настільки ясно, тепер, можливо, що «інший» залежить від ідеї і в її 
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«щойності», і в її існуванні. «Інший», проте, досягає своєї мети, і тому має своє 

буття, лише як той, хто втілює свій власний внутрішній зміст. Якщо його 

внутрішній зміст полягає щоб бути доповненням кінцевої ідеї, то він залежить від 

цієї ідеї в її «щойності» і в її існуванні. 

Протилежний реалізму полюс, містицизм, притримувався повної ідентифікації 

буття в єдиному. Четверта концепція буття підкреслює, крім того, єдність буття в 

тому всьому, що є виконанням мети, яка випливає з єдиної волі Абсолюту. Таким 

чином, містичне ототожнення світу і Абсолютного Я було у зміненій формі 

включено до четвертої концепції. Четверта концепція буття узгоджується з 

критичним раціоналізмом в тому, що буття дає дійсність ідеям. «Дійсна кінцева ідея 

є першим, для того, хто оволодів нею, відкритим у спостереженні й емпіричниму 

досягненням мети» [274а, р.356]. Проте, четверта концепція не прирівнює цю ідею 

до «іншого». Дійсно, саме остільки, оскільки «інший» не визначений. Тож кінцева 

ідея не є «іншим». «Інший» має свій власний внутрішній зміст, який, як видно, є 

похідним від Волі. «Отже, те, що ви не таким чином, визначаєте, є саме буття 

об’єкта як «іншого», ніж дуже кінцева ідея, яка повинна розглядати його як 

«іншого». Якщо ви один раз спостерігали цей дефект будь-якого ствердження 

абстрактної можливості досвіду, ви будете бачити, чому просте визначення 

універсальних типів ніколи не може досягти вираження всієї природи реальних 

істот, і чому, саме з цієї причини, сфера дійсного є ніщо, якщо вона не є більшим, 

ніж просто дійсним, і також я ніщо, якщо вона не приймає індивідуальну форму як 

унікальне виконання мети в завершеному житті» [274а, р.357–358]. Реальне не може 

задовольнитися універсаліями, позбавленими вольових характеристик. «Суть буття 

повинна бути індивідуальною, або не дозволяти жодного «іншого» з його власного 

виду, і цією ознакою воно наділяється тільки як унікальне досягненняя мети» [274а, 

р.348]. 

Незадоволеність іншими концепціями буття привела Дж. Ройса до його 

власної концепції. У цьому контексті, воля надає реальності її значущість, яку 

інтелект повинен оцінити. Реальність відтак звільняється від інтелектуальної 

абстракції. Реальне, щоб бути реальним, повинно бути індивідуальним, так само, як 
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воля у волевиявленні повинна бути однозначно унікальним досягненням її воління. 

«Ця остання форма ідеї, цей кінцевий об'єкт пошуку, коли ми шукаємо буття, є: 

1) повним вираженням внутрішнього значення кінцевої ідеї, з якого, в будь-якому 

випадку, ми починаємо наше запитування; 2) повним виконанням волі або мети, 

частково втіленій в цій ідеї; 3) індивідуальним життям, для якого ніхто інший не 

може бути замінений» [274а, р.340–341]. 

Тепер, маючи вже певне уявлення про метафізичну орієнтацію Дж. Ройса, ми 

можемо розглянути ройсівське визначення людської особистості, що охоплюєтри її 

аспекти. Для автора «Світу й індивіда» «Я» є: 1) індивідуальним; 2) унікальним; 

3) самототожним і таким, яке самовизначається.  

Дж. Ройс оцінює той факт, що найбільшим каменем спотикання для 

ідеалістичної філософії є проблема індивідуалізації. Тим не менш, він відчуває, що 

велика частина основи була очищена в першому томі. Він висловлює своє уявлення 

про людську особистість в її метафізичних рамках. Людська особистість для 

Дж. Ройса є індивідуальністю, не редукованою до понад-особової суб’єктної 

першоформи - трансцендентального Ego, ствердженого метафізикою суб’єкта і 

класичною феноменологією.  

Дж. Ройс, який був повністю обізнаний у доктринах його попередників, 

вийшов сміливо до протилежного напрямку. Філософ наголошує, що будь-що, щоб 

бути реальним, повинно бути індивідуальним. Справді, гранична реальність істоти 

виявляється в її індивідуальності. Але трансцендентальна сфера, де значення 

відкинуте, щоб отримати певну чисту форму, є місцем реального для Дж. Ройса. 

Жодна універсальна природа (сутність), яка стоїть осторонь конкретної 

досконалості конечної людини, не дається Дж. Ройсом як реальна істина людини. 

Дж. Ройс, відсуваючи в тінь екзистенціали, надав конкретному індивіду головне 

місце в дійсності. 

Людська особистість є унікальною. Жоден інший не схожий на нього, і не 

може будь-який інший бути схожим на нього. Те, що робить його індивідуальним, 

робить його і унікальним. Кожна людина має унікальну мету, що робить її 

індивідуальністю. Як індивіди, конечні істоти є суттєво різними; як унікальні 
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найменування, вони є формально різними. Так як в ідеалістичній філософії 

Дж. Ройса відмінність матерії і форми зникає, бути індивідуальністю означає бути 

унікальною індивідуальністю. «І люди не були пошматовані непримиримою 

суперечністю, але відокремлені один від одного різними значеннями, тобто через 

різноманітність цілей, виразом яких є їх життя» [274b, р.239]. 

Кожна людська особистість має властиву ідентичність; тим не менш, жодна 

людина не досягла своєї повної ідентичності. Тому що вона є унікальною 

індивідуальністю, кожна людина може сказати, що вона має ідентичність, що вона є 

кимось, що вона має «хтойність», що є значення для неї у слові «Я». Хто вона? 

Тепер вона є інтегральною сумою своїх прагнень досягти власної єдиної мети. «Так 

як «Я» в усій своїй повноті є цілісністю само-репрезентативного або рекурентного 

процесу, а не просто останнім моментом або стадією цього процесу» [274b, р.135]. 

«Але нинішнє его не є його повною ідентичністю. Я не один із моєю власною 

вічною індивідуальністю...» [274b, р.149]. Він також є той, хто перебуває у процесі 

руху до ідеального «Я», довершеного втілення своєї мети [274b, р.507]. Тож і минулі 

акти самовиявлення, і його граничний пункт, його ідея «Я» дають йому його 

ідентичність. Його ідеал «Я» надає спрямованості його стремлінням. У своїй 

суб'єктивній сфері, ідеальне «Я» робить те, що робить мета в об'єктивній сфері. 

Ідеальне «Я» й унікальна мета – це два способи дивитися на одне і те ж. Обидва 

дають направлення і роблять можливим розвиток персональної ідентичності. 

Людина є особистістю, тому що вона є самосвідомою в тому, що усвідомлює 

себе як напрямок власної діяльності [274b, р.425]. Коли вона оцінила можливі дії у 

світлі своєї мети, то вона, потім, може втілити свій вибір у дії. 

Зв'язок між Абсолютом і кінцевими істотами тепер повинен бути 

переглянутим. Оскільки людська особистість набуває свого справжнього значення 

лише по відношенню до Абсолюту, треба мати деяке розуміння цього відношення. 

Чи говорить тут Дж. Ройс у контексті логіки, епістемології, психології, релігії, або 

метафізики? В якомусь сенсі він у кожному контексті. Він знаходиться в 

метафізичному контексті, коли він говорить про відношення «Абсолютне – 

кінцеве». 
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Всі кінцеві істоти є виразом Абсолюту. Абсолют є єдине ціле кінцевих істот. 

Конечна істота має своє існування тільки як виконання цієї ролі в загальному 

вираженні, якого Абсолют забажає для нього. Для вільних істот, досконале 

вираження волі Абсолюту є їх ідеальними самостями. Абсолют, відтак, є повністю 

іманентним у кінцевих виразах. Проте, Абсолют не залежить від будь-якої 

конкретної кінцевої істоти або групи істот для його існування або його форми. Це 

знаходить своє вираження в кінцевих істотах. Форма повного вираження і те, що 

взагалі існує, однак, залежить від волі Абсолюту. «Бути, ми сказали, значить 

досягати мети, фактично досягати у фінальному індивідуальному вираженні єдиної 

мети, а саме, абсолютної мети. Наше ретельне дослідження показало нам, що це 

абсолютна мета є не тільки єдиною, але і нескінченно складною, так що її єдність є 

єдністю багатьох воль, кожна з яких знаходить своє вираження в індивідуальному 

житті, в той час як ці життя, як життя різних «я», мають один аспект, в якому вони 

вільні, в тій мірі, як і кожне, в той час як у багатьох визначених аспектах, кожне у 

своїй мірі є визначником всіх інших» [274a, р.335–336]. 

Всі внутрішні значення ідей,тоді, включені в категорію відповідно до волі 

Абсолюту. Всі зовнішні значення в кінцевому рахунку, істотні лише для внутрішніх 

значень, які гармонізовані в одній волі Абсолюту. Таким чином, весь сенс в світі 

випливає з Абсолюту, хто побажає його вираження, яке є саме по собі, щоб бути 

таким, як воно є, або буде. «Множина – це Абсолют, бо в взаємозв'язку контрастних 

виразів однієї Волі полягає єдина можливість для втілення цілісності життя, і для 

оволодіння самосвідомістю Абсолютом» [274a, р.336]. 

Бути істотою має на увазі унікальність і індивідуальність. Істота є лише 

остільки, оскільки вона виконує певну мету Абсолюту. Оскільки мета повинна бути 

унікальною та індивідуальною, остільки вираження цієї мети повинно бути 

унікальним та індивідуальним. Без унікальності щодо мети не може бути жодної 

індивідуалізації. Так як істоти, очевидно, є індівідуалізованими на кінцевому рівні 

як вираження, вони повинні бути унікальними. «Особи (індивіди) є всі різними 

проявами Абсолюту, остільки, оскільки їх багато; тільки тому, що, коли хтось є 

індивідуальним, кожен аспект і елемент його самовираження є унікальним» [274a, 



174 

 

р.336]. Абсолют є у вічності, яка представляє собою сукупність часів – минулого, 

теперішнього і майбутнього. Кінцеве вираження є по суті тимчасовим; тобто, воно 

завжди обмежене певним часом. 

Заради роз’яснення можна провести паралель. Абсолют є подібним до 

людини; кінцеві вираження подібні до ідей людини. Людина вільно вибирає свої ідеї 

(принаймні, вона має свободу робити це). Ідеї роблять людину тим, ким вона є. В 

кінцевому рахунку, ідеї є тільки заради людини, щоб вона могла бути з такою 

обумовленістю або формою. Самі по собі ідеї є нічим, вони мають значення тільки 

по відношенню до людини. Усвідомлення людиною самої себе виходить за рамки 

будь-якого конкретного моменту буття. Ідеї локалізовані в часі. Людина знає, що її 

ідеї співвідносні із часом. Людина була б іншою, якби вона вибрала б іншу ідею або 

набір ідеалів. Таким чином, людина не залежить від будь-яких конкретних ідей, в 

той час як ідеї повністю залежать від людини. Проте, людина потребує ідеї, щоб 

висловити свою самість, щоб бути самою собою. 

Слід визнати, що наведена вище паралель має психологічне забарвлення. 

Проте, слід мати на увазі, що Дж. Ройс не реаліст. Він ідеаліст. Бути значить бути 

вираженням Абсолюту, бути, в деякому сенсі, його ідеєю, яка виконує ціль, яку 

Абсолют бажає для себе. У таких рамках чітка реалістична відмінність між чисто 

психологічним і онтологічним стирається. Таким чином, те, що звучить як 

психологія в термінології реаліста, є реально метафізичним для Дж. Ройса. 

Абсолют знаходить свій вираз у кінцевих вираженнях (які можуть бути 

синкатегорематично нескінченними); тим не менш, він має умоспоглядальність над і 

за межами безлічі кінцевих виразів. Це як єдине ціле є індивідуальністю. Але кожне 

з цих кінцевих виражень має свою власну умоспоглядальність в Абсолюті. Кожне є 

індивідуумом. Індивідуація може бути оцінена тільки в інтелектуальній сфері: «Вся 

істина є об'єктом визнання, а не тільки безпосереднього досвіду. І почуття ніколи не 

показують нам індивідуальність,..» [274b, р.159]. Проте, людський розум не може 

осягнути індивідуальність [274b, 432]. По суті, індивідуальність є характеристикою, 

похідною від волі. Тільки Aбсолют осмислює свою волю і, таким чином, 

індивідуальність конечних істот. 
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Умоспоглядальність, яка індивідуалізує конечну істоту, проявляється в 

Абсолюті, як його мета. Оскільки цей принцип випливає із розумної Волі, серце 

реальності має бути осмислене як не лише раціональне, а й вольове. Відповідно, 

реальність пізнається не одним інтелектом, але і за допомогою освіченої 

(просвітленої) волі в акті вдячної любові. Голий інтелект може прийти до розуміння 

структури реальності. Любляча воля знаходиться в контакті з повною реальністю, 

структурою, збагаченою індивідуальністю. Абсолют при виборі конкретної мети для 

себе входить у дійсність індивіда. Ця мета, що зумовлюється волею Абсолюту, яка є 

внутрішній змістом індивіда, приходить, щоб бути пізнаною в любові.  

Дж. Ройс асоціює універсальність з інтелектом, а індивідуальність із волею, як 

це робили Г. Марсель, Б. Кроче, Л. Стурзо та ін. Філософ стверджує, що людина 

може бути оцінена як індивідуальність актом волі, а саме, любові. Реальність 

індивідуального лежить в області волі. Для інтелекту, тоді, реальність буде завжди 

виходити за рамки повного розуміння, буде загадкою [274b, р.433]. Але, звичайно ж, 

це говориться з конечної позиції. Для Абсолюту світ зрозумілий, тому що він є тим, 

хто створив його. Насправді, світ може бути лише остільки, оскільки він 

підпорядкований Абсолюту, який вічно дає кожному темпоральному індивіду його 

мету [274b, р.380]. В кінцевому рахунку дійсність є розумною, але її частини слід 

розглядати в цілому, і тільки Абсолют може зробити це сповна. Для конечних істот, 

як буде говорити Дж. Ройс у своїй пізній філософії, гранична реальність не може 

бути даною в чуттєвому сприйнятті чи в абстрактній концепції, але лише в 

«інтерпретації» тільки у співчутливому прийнятті. 

Вільна воля Абсолюту вибирає, щоб виразити себе в одному кінцевому 

вираженні серед безлічі можливих варіантів. Таким чином, конечна істота входить в 

існування і є індивідуальністю. «Але це все моє значення, в той час як хтось із його 

змістом, залишається в одвічному світі, все ще це унікальне й індивідуальне 

значення, яким не володіє життя іншого індивідуального «Я». Так що в моєму 

вічному вираженні я не втрачаю свою індивідуальність, а, скоріше виграю моє єдине 

справжнє індивідуальне вираження, навіть у той час як я знаходжу свою єдність з 

Богом» [274a, р.150]. 
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Людське «Я» саме є індивідуальністю, звичайно, тому що це істота. Проте, 

немає потреби, щоб мета індивідуалізації була досягнута в існуючій людині; 

насправді, тому що людина по суті є тимчасовою [274a, р.428], мета не може бути 

досягнута. Людина повинна спробувати виконати свою мету, яка призначена їй 

Абсолютом. Намагаючись задовольнити мету Абсолюту, вона робить себе більш 

індивідуальною. «Більш» у тому сенсі, що її життя є єдиним і тому контролюється в 

його напрямку так, що ніхто інший не може вхопитися за нього як за своє власне. «У 

той же час, я не можу занадто сильно наполягати на тому, що в нашій нинішній 

формі людської свідомості, справжнє «Я» будь-якої окремої людини є не даністю, а 

ідеалом» [274a, р.287]. 

Тут можна також зробити виняток для інтерпретації ройсівського поняття 

індивідуальності, здійсненої Дж. Блау. Він, здається, зробив висновок, що 

граничною реальністю особистості є її розчинення в Абсолюті. «Особиста 

незалежність є лише тимчасовою стадією, граничною метою якої є реалізація 

універсальної волі» [175, р.211]. Він вважає темпоральність простою стадією 

конечного «Я», як воно прогресує до свого вічного злиття з Абсолютом. Але в нашій 

роботі вже було показано, що конечне «Я» для Дж. Ройса зберігає свою 

індивідуальність, існуючи тільки в Абсолюті. Вічність для Абсолюту, так як 

темпоральність повинна бути частиною самої конституції конечного «Я». Якби 

конечне «Я» було б вічним, то воно повинно було б бути вічно темпоральним.  

Відкриття особистісного характеру каузальності у «персоналізованих» 

онтологічних системах, побудованих засновниками персоналістичної філософії 

США, відкрило перспективу осмислення ними релігійно-етичної проблематики, 

націленого на осмислення міжособистісних відношень людини і Творця. 

 

3.3. Релігійно-етичні колізії особистісного буття: проблеми богошукання 

Проблема пошуку людиною Бога – ключова для самовизначення людської 

особистості  -  пронизує всю культуру, спрямовуючи історичний рух думки і 

набуваючи особливої гостроти в добу посттрадиціоналізму, коли секуляризація 

світогляду досягає тотального характеру. Відповідно нагальною стає потреба 
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осмислення Богодухновенної істини в категоріях, сприйнятних для секуляризованої 

раціональної свідомості. У ході їх пошуку сформувались філософські системи із 

явними релігійними витоками - суб’єктивна філософія Дж. Берклі (єпископ 

Ірландської церкви), феноменологія духу Г.В.Ф. Гегеля (навчався в Тюбінгенському 

теологічному інституті), герменевтика Ф. Шлейєрмахера – протестантського 

теолога, «Мови про релігію» якого були адресовані тим освіченим особам, які її 

зневажають та ін. В. Джемс – засновник прагматизму – намагався включити релігію 

в секулярний простір пізнання, визначивши її як тип досвіду, співвідносний із  його 

філософським, науковим, естетичним різновидами. 

Беручи до уваги саме біблійне підґрунтя американського персоналізму [94; 

101; 161; 256; 258; 261; 262] та його генетичні зв'язки із деномінаціями 

протестантизму, представленими нам Північноамериканському континенті, та 

розгалуженою протестантською теологією, варто завершити історико-філософське 

дослідження версій метафізики особистості, розроблених фундаторами 

персоналістичної філософії США, саме розглядом їх релігійно-етичних поглядів.  

Б.П. Боун, як відомо, не лише професійний філософ (захист магістерської у 

Нью-Йоркському університеті в 1876р.), а й богослов. Згодом здобув звання 

професора і обіймав посаду декана факультету філософії, керував аспірантурою 

Бостонського університету, в якому працював до кінця свого життя. Як філософ він 

сформувався під впливом ідей Р.Г. Лотце, прихильника повернення філософської 

рефлексії до «цілісного духу», а як богослов притримувався християнського 

сповідання через призму доктрини Методистської церкви. Відзначимо, що ще не 

долучившись до ієрархічного служіння, будучи мирянином, Б.П. Боун отримав так 

званий сертифікат проповідника, проявляючи себе в якості неформального 

релігійного лідера. Проповідував не тільки з церковного амвону, але й за межами 

церкви, не тільки через усне, але й через друковане слово. В результаті серед інших 

численних наукових праць, у 1910 р., після його смерті, була видана збірка 

проповідей під назвою «Сутність релігії» – «The Essence of Religion». Паралельно до 

своєї науково-викладацької діяльності у 1872 р. Б.П. Боун додав служіння диякона, а 

згодом методистського священика. Високі християнські моральні принципи, 
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прищеплені Б.П. Боуну ще у дитинстві, та університетська освіта зіграли провідну 

роль у його становленні як професійного філософа і богослова. 

Вивчивши і проаналізувавши світове філософське надбання, Б.П. Боун 

побачив, що персоналістичні тенденції у філософствуванні є живучі, а значить 

перспективні, за умови, якщо вони живляться своїм корінням у Божественному 

Одкровенні, без якого всяка філософія закінчиться кризою. І навпаки, коефіцієнт 

корисної дії імперсональної філософії при всій її активності зводиться до нуля, до 

боротьби із вітряними млинами або до регресу, до числа із мінусом: «…концепції 

імперсональної метафізики є тільки абстрактними формами самосвідомого життя, і 

при відділенні від цього життя вони порожні та ілюзорні» [178, р.vi]. Але якщо ми 

навіть назвемо самих себе ілюзіями і наше життя ілюзією, і дійдемо до межі 

нігілізму, життя саме по собі не буде порушене, хоча його якість зміниться. 

Свідомий суб'єкт залишиться єдиним фіксованим пунктом, з яким пов'язано 

все, і сталість, і зміна. Самосвідомість є початком ординат в персональному світі, а 

якщо ми поміщаємо проблему в безособовий світ простору і часу та абстрактних 

принципів, ми незабаром побачимо що вона вислизає, або зникає у нерозв'язних 

протиріччях. Межі простору може подолати тільки нескінченна і абсолютна істота. 

Позапросторовим і позачасовим, за Б.П. Боуном є Божественний Розум. Він 

встановлює просторові і часові відносини. «І система речей позапросторово і 

невимовно залежить від позапросторового і невимовного Бога» [178, р.143], Який 

«учора, і сьогодні, і навіки Той Самий», всюди існуючий і все наповнюючий, 

Творець простору і часу, усього видимого і невидимого, Яким все живиться, 

рухається і існує, Який є «ідеальна повнота життя, без тимчасових відливів або 

припливів. Поки ми не досягнемо цієї точки зору, думка залишатиметься в стані 

нестійкої рівноваги… і ми знову опускаємося вниз від особистості, яка одна 

пояснює все, в якийсь неможливий безликий механізм» [178, р.149]. «Крім 

кінцевого духу [людської особистості], єдиною реальністю є Бог, і Його поступово 

розгортуваний план і мета і робота» [178, р.157]. Б.П. Боун виключає із своєї 

філософської системи дуалізм споконвічного Творця і матерії. 
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Внутрішнє бачення особистості, сформоване у цьому полі персоналізації 

метафізичних категорій, передбачає вихід за межі особистої ідентичності та єдності, 

означених інтеріоризацією досвіду «іншого». Тож Б.П. Боун вимушений визнати: 

«Якщо особистість зберігає свою цілісність, вона повинна бути «на відстані руки» 

як від Абсолюту, так і від речей» [178, р.113–144, 166]. Відповідно до своєї 

персоналістської позиції філософ стверджує, що категорія каузальності не може 

розглядатися «абстрактно і безособово». Але відстороненість Б.П. Боуна від 

святоотецького богослов'я, обумовлена непохитною відданістю методизму, 

позбавила його тріадологічного арсеналу пояснення мета-онтологічного виміру 

особистісності, який розкривається Надприродним Одкровенням як спілкування 

людської особистості з Абсолютно Особистісним Богом. Тому мислитель 

обмежується раціоналістичним інструментарієм особистісної саморефлексії, 

пов’язуючи здійснення граничної пізнавальної інтенції із реалізацією істинного 

значення каузальності у «самосвідомій каузальності вільного інтелекту» [178, р.103–

104].  

Б.П. Боун стверджує, що порядок феноменального досвіду опосередковує 

реальний зміст, пізнаваний «нашими категоріями», тому що він обумовлюється 

«Вищим Розумом, який проявляє свою думку через нього, і, таким чином, 

обґрунтовує ту об'єктивну єдність системи досвіду, яка передбачається у всьому 

нашому знанні» [178, р.78, 89]. Таким чином, аргументація безпосередності досвіду 

самоусвідомлення «Я», розгорнута філософом, перетворюється на ствердження 

опосередкованості внутрішнього звернення тварної особи до Творця зовнішнім 

інтерперсональним досвідом раціонального пізнання. Обмежуючи сферу 

особистісного самовизначення, таке повернення персоналістської думки до 

«раціоналізованого» сприйняття живого Бога проблематизує перспективу 

персоналізації онтології, відкриту при проголошенні автентичності внутрішнього 

самосвідомого досвіду основним орієнтиром філософської рефлексії.  

Пов'язавши раціональність із біблійним свідченням богоподібності людини, 

поворот філософської рефлексії до граничного досвіду особистісного самопізнання, 

ініційований батьком американського персоналізму, створив грунт для подолання 
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«провалу імперсоналізму» [178, p.217] у ході усвідомлення «образу безумовного 

буття..., реально даного людині природою її особистості» [83, c.265–266], як 

проявлення нередукованості особистісності. Але методистські горизонти 

сприйняття Надприродного Одкровення, віддалені від святоотецької тріадології та 

христології, обумовили обмеженість боунівського поля огляду іпостасного способу 

існування. Відсторонений від ресурсу тринітарної металогіки, яка забезпечує 

розуміння особистісного принципу буття завдяки співвіднесенню самопізнання 

людини із богопізнанням [100], філософ – апологет особистості намагався 

визначити епістемологічні підвалини формування «останньої метафізики» в ході 

переосмислення кантівського трансцендентального ідеалізму, що націлювалося на 

раціональну експлікацію розуміння особистісності, сформованого на підґрунті 

теїзму. 

Позбавлений того інструментарію мислення, що дозволив би 

концептуалізувати трансцендентний досвід причетності тварної особи до Творця як 

пріоритет особистісного самовизначення, Б.П. Боун пов'язав граничне пояснення 

феноменального досвіду, покликане подолати його межі, із «особистою 

інтерпретацією досвіду», перший крок до якої «полягає у відкритті того, що ми 

перебуваємо в особистому світі і першим, останнім і єдиним обов'язком філософії є 

інтерпретація цього світу особистого життя і стосунків» [178, p.vi]. Тож боунівська 

думка предписує починати філософську рефлексію, спрямовану на ствердження 

«достовірності існування «Я» [178] (очевидної для богослов'я) як метафізичного 

положення, не зі звернення до Абсолютної Божественної Особистості, а з 

усвідомлення «первинності особистісного світу», де «ми і ближні» визначаються як 

«факти, які не можуть бути взяті під сумнів» [178, p.20]. Виражаючи персонально-

суб'єктне сприйняття «іншого» концептом «близькість», що входить у топологію 

особистісності, розкриту Богодухновенною книгою, таке формулювання первинної 

інтенції «розширеної, збагаченої й очищеної» персональної метафізики імплікує 

поновлення раціоналістичної відмежованості богопізнання і самопізнання людини 

від живого богоспілкування. 
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Святі отці і учителі Церкви, особливо Великі Кападокійці, філософію теж не 

заперечували як спосіб мислення, більше того, вони використовували платонівське 

філософське надбання в якості службового інструменту для поширення 

християнського віровчення. «Філософія Платона і неоплатників, особливо їх 

психологічна система, користувалася особливою повагою у творців святоотецької 

писемності і помітним чином відобразилася на їх власних переконаннях. 

Філософський апарат, із відточеними до досконалості термінами і категоріями, 

зробив людський розум здатним до сприйняття істини Одкровення» [5, c.27]. Через 

Одкровення людський розум покликаний до філософствування, вищою формою 

якого є богопізнання, виражене у формулі преподобного Іоанна Дамаскіна: «Не все 

в Бозі пізнаване, але і не все непізнаване, не все пізнаване вимовне, але і не все 

[пізнаване] невимовне» [108, c.4], тобто існують три кроки наближення до Бога. Є в 

Бозі дещо, що ми не можемо пізнати ніколи і ніяк, є дещо, що ми можемо пізнати, 

але не можемо виразити словом (оскільки воно осягається досвідом серця) і є дещо, 

що ми можемо і пізнати і виразити людською мовою. Теїстична філософія 

займається саме цим останнім рівнем. Коли розум філософствує, але не молиться, 

він втрачає здатність усвідомлювати реальність буття надлюдської Особистості. А 

достовірність християнського знання визначається безпосереднім реальним 

особистим спілкуванням людської особистісті з Божественною. Християнський 

   σις як істинне і достовірне пізнання, має своїм основним першоджерелом 

реальний, живий, безпосередній вплив Бога на людину, яка стає здатною сприймати 

цей вплив тільки за умови цілковитої самовідданності Йому, жертвенної любові до 

Нього. 

Б.П. Боун як священик закликає сприймати філософію як інструмент для 

інтелектуального і навіть духовного вдосконалення, однак перефразованими 

євангельськими словами застерігає, «що тісні ворота і вузька дорога, яка веде до 

філософського осяяння, і мало хто знаходить їх; у той час як просторі ворота й 

широка дорога, що ведуть до філософського збентеження і сум'яття, і багато тих, хто 

йде до них» [178, p.5]. Таким чином, він закликає повернутися до живої, 

персоналістської філософії, філософії духовної, «богословської стадії» – «theological 
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stage» [178, p.vii], поновивши осмислення людської і Божественної Особистості в 

контексті новітньої історії, на фоні науково-технічних досягнень людства та 

новітньої в той час спокусливої еволюційної теорії Ч. Дарвіна, яка відвернула 

людську особистість від Творця, перетворивши її на цивілізовану тварину, і замість 

того, щоб відкрити істину – прославити Його і Його творіння, відкрила людству 

«джерела великої безодні» [178, p.11] і власну наготу. 

Нова правда часів Б.П. Боуна полягала в тому, що, «замість того, щоб бути 

дитям Всевишнього, вона [людина] є просто вищою серед тварин, маючи по суті ту 

ж історію і долю, що й вони, – народження, голод, труд, втома і смерть… Всі, хто 

мав хоч якесь невдоволення з приводу релігії, гучно проголосили її безпідставність, 

і багато з тих, хто був зацікавлений в релігії, глибоко занепокоєні новим порядком… 

Нове вино науки і еволюції вдарило в голову і справило багато бід і ще більше 

пустослів'я» [178, p.10]. Грубо і зрозуміло про це говорять устами своїх героїв 

видатний класик і богослов-письменник: філософствують усі, і поміщик і 

простолюдин, кожний висловлює своє філософське кредо – «Што человек, што 

собака – все едино... Подохнут, одна падаль останется. Нет Бога. Какой там Бог. Его 

нетути... Ноньче только дураки в Бога верят...» [39, c.36]. І взагалі: «Всю эту 

мистику да разом по всей русской земле и упразднить, чтоб окончательно всех 

дураков обрезонить» [37, c.170]. Якщо ми знаходимося в особистісному світі, як це 

доводить Б.П. Боун, то «кінцеву причину природи слід шукати в особистісній та 

моральній сфері» [178, p.325]. 

Б.П. Боун – релігійний філософ, і не може ним не бути, адже він – пастир-

методист. Релігія за Б.П. Боуном є «найвидатніший факт», це основа, що 

«призводить до особистісної концепції існування», однак наполовину католицьке і 

наполовину протестантське розмите вчення Методистської церкви, легко змінюване 

і ліберальне, дає привід духовній особі заявляти, про те, що релігія, яка повинна 

зв’язувати з Богом, є лише частиною досвіду, і, таким чином, «повинна отримати 

своє визнання й інтерпретацію як те, що належить реальності» [178, p.292]. 

Відповідна заява могла бути прокоментована подвійно: або Методистська церква 

втратила справжній релігійний досвід, або сам філософ-богослов проголосив єресь. 
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Отже перше, про що нагадує Б.П. Боун як про суттєво необхідне, це 

богословський ступінь (theological stage), де «філософи повинні принести плоди, 

достойні покаяння, якщо їх наука має намір отримати загальну повагу» [178, p.13]. 

Покаяння (  τά οια), в буквальному перекладі із грецької мови – «зміна способу 

мислення», передбачає позбавлення від гріха і суєтності, які на жаль неприродно 

властиві людям, щоправда не в рівній мірі. І філософи не виключення, вони «часто 

втрачають себе в деталях і не досягають розуміння істотних питань» [178, p.14]. Такі 

«завжди навчаються, і ніколи не можуть прийти до пізнання істини» (2 Тим. 3:7). 

Визначений у боунівській персональній метафізиці мовою філософії, 

особистісний досвід розкривається як свого роду еквівалент духовної практики, 

самопізнання, самовдосконалення, який дає реальну можливість міжособистісного 

повноцінного людського взаєморозуміння, дає можливість не тільки раціонально 

сприймати речі, але й повернути частково втрачену здатність «давати їм імена» 

(Буття 2:19), пізнавати властивості Божественної Особистості, відчувати в такий 

спосіб, за виразом Б.П. Боуна, «етичну потребу в етичному Творці» [179, p.259-262], 

Який «Сам є премудрість і життя, і якщо хто має страх Божий і зберігає Його 

Божественні веління, той є істинний філософ» [122, с.669].  Саме при наближенні до 

раціонально не опосередкованої ситуації богоспілкування філософська думка може 

відкрити ту невід’ємность взаємин «Я» й «Іншого» від стосунків кожного з них із 

Творцем, що чи не не найбільш влучно виражена, в її християнському розумінні,  в 

Заповіті преподобного Феодосія Києво-Печерського: «милостынею милуі ни токмо 

своея вѣры, но и чюжия. Аще ли видиши нага, іли голодна іли зимою іли бѣдою 

одержима, аще ли ти будет жидовинъ, іли срацинъ, іли болгаринъ, іли еретикъ, іли 

латинянинъ, іли от ото всѣх поганыхъ, — всякого помилуі и от бѣды избавй я, яже 

можеши, і мъзды от Бога не лишен будеши: Богь бо и самъ нынѣ поганыя набдит, 

яко же и крестьяны» [110,c.172]. 

Релігійно-етичні орієнтири Дж.Х. Хоуісона визначилися в онтологічному 

вимірі його персонального ідеалізму, де філософ обґрунтував плюралізм, 

започаткувавши й очоливши новий філософський напрям у Америці і вплинувши на 

світогляд відомих своїх співвітчизників – Дж. Ройса, У. Джемса, Б.П. Боуна. Хоча 
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Дж.Х. Хоуісон себе відкрито, як Б.П. Боун, персоналістом не називає, але 

позиціонує фактично. Насправді саме він надихав американських мислителів на 

спосіб персоналістичного мислення, і таким чином став родоначальником 

Каліфорнійської школи персоналізму, філософські традиції якої були продовжені 

Р.Т. Флюеллінгом. Той поважав свого вчителя і називав його «пророком свободи» 

[241]. Його біографи Дж.Р. Бакхем і Дж.М. Стреттон, які склали добірку його 

статей, описали Дж.Х. Хоуісона як пророка Старого Завіту. В.Е. Хокінг, молодший 

колега Дж.Х. Хоуісона в Берклі, говорить так: «Хоуісон походить на Іллю-пророка, і 

в деякому сенсі на Симона Петра більше за всіх людей, яких я міг зустріти у свій 

час» [241]. Це найменування «пророк» фіксує два аспекти життя і характер 

Дж.Х. Хоуісона: його абсолютну віру в людину і, як і у випадку Авраама, його 

подорожі із Сент-Луїса в Бостон, а потім у Німеччину, його однорічні призначення, 

а також роботу в якості філософського наставника, аж до оселення в Каліфорнії, де 

він знайшов і зберіг місце, щоб проповідувати своє вчення. 

Для Дж.Х. Хоуісона персональний ідеалізм був більше, ніж філософською 

позицією, це була Істина. Дж.Х. Хоуісон створив радикально демократичне поняття 

персонального ідеалізму, і таким чином, відкрив нові філософські шляхи до Бога, 

Який постав уже не найвищим монархом, єдиним правителем і творцем всесвіту, але 

найбільшим демократом у вічному відношенні до інших вічних осіб. Дж.Х. Хоуісон 

вважав, що він відкрив велику істину і буквально жив нею і проповідував її. Однак 

академічна філософія Дж.Х. Хоуісона не набула ознак масового сприйняття. Він не 

знайшов учнів ані серед релігійних людей, для яких його думка була зухвала і 

єретична, ані серед нерелігійних людей, які вважали його пропозиції занадто 

релігійними. 

Дж.Х. Хоуісон багато у чому полемізує с Дж. Ройсом, якого він, при цьому, 

поважав як людину і мислителя. Згідно із Дж. Хоуісоном, етико-богословська 

позиція Дж. Ройса не виходить за межі суб’єктивного ідеалізму. Він використовує 

для характеристики Бога термін «нескінченне мислення», демонструючи, по-перше, 

що все включено у систему мислення, а по-друге, тотожність ідеалістичного 

монізму та соліпсизму, який той же Дж. Ройс відкидає саме з моральних обставин. 
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Відтак, виникає певне протиріччя: або індивідуальна особистість всезнаюча, або, 

навпаки, її знання анігілюється та відноситься до досвіду Абсолютного.  

Таким чином, як професійний богослов, Дж.Х. Хоуісон вважав, що релігійна 

позиція Дж. Ройса може тлумачитись, як безнадійний пантеїзм, якій намагається 

поєднати суб’єктивну фрагментарність знання індивіда та тотальність Абсолютного. 

Дж.Х. Хоуісон вважає, що цей синтез причетний не до інтелектуальної, а до 

моральної сфери, тому що вибір бути з Богом, або бути поза буттям Бога завжди має 

екзистенціальний характер.  У Дж. Ройса ж, на його думку, всі ці антиномії нлежать 

в інтелектуальній площині. Власну позицію Дж.Х. Хоуісон формулює як 

«персональний ідеалізм». 

Дж. Ройс наполягає на тому, що світ істини, природи, добра, краси повинний 

перебувати в цілісності єдиної абсолютної свідомості. І всі протиріччя цього світу 

така абсолютна свідомість поєднує і синтезує, тоді як на думку Дж.Х. Хоуісона, 

науковий, етичний, естетичний, релігійний світи повинні бути розрізненими: 

абсолютна свідомість не є їх єдиним інтелектуальним знаменником, тому що вказані 

сфери буття людини по-різному відбудовують свої стосунки з Богом. 

У цілому, полеміка Дж.Х. Хоуісона і Дж. Ройса, яка очно відбулась у 1895 р. – 

предмет окремого дослідження, вважаючи її фундаментальний та достатньо 

об’ємний характер (кілька сотен сторінок тексту після усних дебатів). Але  

попередньо можна виділити в якості орієнтиру співвіднесення позицій мислителів 

бінарну опозицію «плюралізм – монізм». Перший полюс займає Дж.Х. Хоуісон, 

другий – Дж. Ройс. Але це дуже схематичне уявлення. Складність піднятої 

проблеми з’ясуєтьсяи при переході  до релігійно-етичних  поглядів Дж. Ройса. 

Релігійно-етичні погляди Дж. Ройса зформувалися на базі класичного 

німецького ідеалізму і романтизму. Кальвіністське вчення, яке сприймалось 

Дж. Ройсом, як найбільш чиста основа християнської моралі, також втрачало 

популярність серед американців, в результаті його філософія стала мало 

адаптованою до реальностей американського життя. Внутрішнє благочестя 

філософа не давало йому забувати важливі речі, які упущені у того ж самого 

У. Уітмена – совість, як голос Божий, і наслідок її присутності – поняття про власну 
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людську гріховність, і абсолютну святість Бога. Учень Дж. Ройса Дж. Сантаяна 

свідчить про свого вчителя, що найглибшим в ньому як в людині була совість, 

тверде визнання обов’язку і демократичного американського духу служіння. Отже 

існування самого Дж. Ройса було пройняте релігійним виміром. Релігійність – це 

його ставлення до людей, до праці, до світу. При цьому, він не ототожнював себе з 

будь-якою конфесією. 

Богошукання Дж. Ройса розгортаються в напрямі, визначеному онтологією 

його «персоналізованого» абсолютного ідеалізму. Насправді, «якщо цілий світ являє 

собою, як ціле, єдиний вираз Божественної мети, то звідси випливає, що будь-яка 

кінцева мета саме остільки, оскільки вона наявна, є частковим виразом і 

досягненням Божественної волі, і що, відповідно, кожне кінцеве здійснення мети 

остільки саме, оскільки ми – кінцеві істоти – знаходимо його, являє собою часткове 

здійснення Божественного смислу» [274b, р.462]. Намагаючись виразити 

міжособистісні відношення Бога і людини у категоріях філософської рефлексії, 

Дж. Ройс застосовує її інструментарій, насамперед, фундаментальні антиномії, при 

осмисленні ряду ключових богословських питань – причетності людської особи до 

Творця, співвідношення Божественної всемогутності та свободи людини, 

походження зла.  

Перше питання розглядається у раціональній площині – співвідношення 

кінцевого та нескінченного як єдиного і множинного. Дж. Ройс його вирішує у дусі 

Аристотеля: людство, як сукупність кінцевих істот з численними власними цілями, 

прагненнями, причетне до єдиної нескінченної Божественної свідомості. Абсолютна 

єдність виглядає у нього як єдність множини. 

Друге питання осмислюється як  протиріччя між індивідуальною свободою та 

необхідністю Абсолютного. Дж. Ройс підходить до вирішення цієї антиномії 

наступним чином. Свобода індивідуальності є, в першу чергу, можливість 

здійснювати власну мету – бути індивідуальністю, залишатись індивідуальним у 

кожну мить власного існування: «Я – єдиний серед різноманітних істот всесвіту 

бажаю саме цього акту» [274a, р.468]. Але, це і є тим, як моє власне існування 

здійснює Божу волю і є Її наслідком: «у цьому акті від мене того ж прагне і Бог… ця 
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божественна єдність тут і зараз здійснюється мною, тільки мною, завдяки моєму 

актові. Мій акт є хоч і фрагментарною частиною божественного життя, але не 

повторюється ніде більше у божественній свідомості» [274a, р.468]. 

Третє питання реактуалізується у моральній площині: будь-яка кінцева 

індивідуальність пов’язана з недосконалістю, злом, звідси, яким чином вона 

служить здійсненню абсолютного? На думку Дж. Ройса, недосконалість та її 

подолання передбачають ряд змін, тому пов’язані з часом. Таким чином, час, за 

Дж. Ройсом, є «формою практичної активності» [274b, р.126]. Час, як форма волі, 

знаходить свій сенс, як вимір телеологічного процесу. Реальний світ є часовим, 

оскільки в його різноманітних планах є прагнення і досягнення певних цілей. Таким 

чином, бінарність «недосконале – досконале» розкривається Дж. Ройсом, як 

телеологічне відношення обмеженої волі до волі абсолютної, обмеженої свідомості 

до свідомості абсолютної. Таким чином, проблема зла розкривається Дж. Ройсом 

так, що будь-яке кінцеве, незавершене, недосконале водночас сповнене проявами 

зла, обмеження та боротьбою зі злом. Саме у цьому – сенс нашого існування: 

«моральний порядок нашого ідеалістичного світу має не той сенс, що морального 

зла зовсім не повинно бути, а той сенс, що у часовому житті-порядку кожна дія, що 

є злою, повинна бути врівноваженою будь-яким іншим агентом (Богом – В.П.), якщо 

не самим його винуватцем» [274b, p.379]. 

Покажемо на прикладі шляхів індивідуального, унікального, ідентичного, 

особистісного, реального «Я» до Абсолюту, яким чином вирішуються всі трі 

означені проблеми. 

Яким є принцип індивідуації для Дж. Ройса? На більш глибокому рівні, 

питання може бути сформульоване так: яким є принцип буття для Дж. Ройса, так як 

бути означає бути індивідуальним? Принцип індивідуалізації є метою. Мета дає 

людині свою реальність, яка не може бути іншою, тому що якби це було, тоді інший 

творив би її, тобто, інший не творив би іншого. І. Кант вважав, що мета є найвищим 

об'єднуючим принципом і що люди кінець-кінцем приписують їх власний порядок 

певному Абсолюту, який дає мету. У «Критиці чистого розуму» він відмічає «Це 

найвища формальна єдність, яка спирається виключно на поняття розуму, є 
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цілеспрямованою єдністю речей. Спекулятивний інтерес розуму робить необхідним 

розглядати весь порядок в світі, як ніби він виник у меті вищого розуму» [48, с.875]. 

Далі буде видно, що Дж. Ройс робить саме це. Але він не закопує себе в абстрактній 

системі дійсності. Дж. Ройс стурбований основним для нього: щоб бути, потрібно 

бути особистістю. Він далеко відходить від філософських пояснень, яким бракує 

гуманістичної оцінки [273, р.24]. 

Мета кожної конечної істоти визначається Абсолютом. Уже показувалось, що 

конечні істоти є вираженням Абсолюту. Мета Абсолюту полягає у вираженні себе 

саме таким чином, а не іншим, дає конечній істоті як її існування, так і її 

індивідуальність. Якщо Абсолют у двох випадках хотів виразити себе тим же чином, 

то було б тільки одна конечна істота. Таким чином, реальність однієї істоти не може 

зазіхати на чужу. Можливо, протиріччя виникає тут для тих, хто не досліджував це 

питання далі з Дж. Ройсом. Якщо конечні істоти є тільки вираженням Абсолюту, чи 

не заперечує це саму можливість індивідуалізації для конечних істот? Крім того, 

якщо етичне «Я» є в деякому сенсі нескінченним, чи означає це, що воно повинно 

бути таким же, як Абсолют? Для Дж. Ройса бути значить досягти мети. Якщо є 

тотожність Бога і кінцевих істот, то вона носить формальний характер. Іншими 

словами, якщо конечне входить у буття Абсолюту, допомагаючи йому досягти своєї 

мети, то вони мають деяку тотожність. «Тотожність конечного й Абсолютного 

значення є, для нас, тепер просто тотожністю без різниці» [274b, р.369]. 

Кожне людське «Я» має унікальну ідентичність. Той, ким воно є, ніколи не 

може бути тим, хто є іншим. За логікою речей, у системі Дж. Ройса кожне «Я» 

повинно бути унікальним. Якщо одне «Я» знаходить свою ідентичність по 

відношенню до всіх інших, навіть якщо їх є нескінченне число, то жодний із інших 

не може мати ту ж ідентичність. Оскільки людина є по суті тимчасовою, за словами 

Дж. Ройса, то кожна людина повинна бути унікальною. Очевидно, що дві людини не 

можуть з'являтися в той же час і в тому ж самому місці. Якби це сталося, то 

Дж. Ройс сказав б, відповідно до його визначень, що насправді є тільки одна 

людина. Якщо люди з'являються в різний час, то кожен з них має іншу історію 

позаду нього й інше майбутнє попереду нього. Їх світи різні; Таким чином, люди 
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теж повинні бути різними. Якщо люди з'являються в той же час в різних місцях, 

вони різні. Та ж мета, те ж саме «Я», та ж ідентичність, не може бути досягнута в 

різних місцях, існує принаймні, місцева диференціація. Кожне людське «Я» є 

унікальним, тому складність людського «Я» робить його унікальність все більш 

очевидною. 

Унікальність дає людині особливий зв'язок з Абсолютом. Абсолют може бути 

тим, ким він є, його вираження може бути таким, тільки тому, що кожна людина є 

тою, хто вона є. «Унікальність мого значення є одним істотним фактом про мене» 

[274b, р.426]. Цінність людської особистості витікає не з якоїсь абстрактної 

сутності, але від унікального полюса індивіда в самій оформленості реальності. Для 

Дж. Ройса, все настільки добре, наскільки кожний є благом. Якщо так, то 

здійснюється унікальна мета; і, таким чином, це саме по собі є благом. 

Тож для кожної людини існує ідентичність, властива їй. Тому що кожний має 

унікальну мету, він не може стати іншим, ніж ідеальне «Я», яке Абсолют побажає 

для нього. Вибір людини бути чи не бути. Вона не може хотіти бути тією чи іншою. 

Будь-який моральний вибір або допомагає комусь просуватись до своєї мети, або ні. 

Оскільки індивід знаходиться в одному наборі обставин, є тільки один відповідний 

довершений вибір для нього в певному часі і місці. Інші варіанти в цій ситуації 

повинні бути гірше, ніж той, який би забезпечив повну гармонію індивіда зі своєю 

громадою. Є багато можливих варіантів, тому що людина вільна в діях до тієї міри, 

що вона хоче. Можливі варіанти розрізняються кількісно, а не якісно. Таким чином, 

для індивіда в даних обставинах є один ідеальний вибір, і багато менш вдалих 

варіантів, які, тим не менш, можна було б назвати вірними, тому що вони 

забезпечують рух до ідеалу. Хибними є ті, які постають у континуумі можливих 

варіантів як вельми далекі від ідеалу. Абсолютно хибний вибір є немислимим, бо 

ніхто не може піти так далеко проти самого себе, щоб бажати зла самому собі.  

Людині дається її ідентичність як потенціал в тому сенсі, що вона має в собі 

якість, відмінну від будь-кого іншого. Ця якість, у кінцевому рахунку, робить її тим, 

ким вона є. Це не поспішне емпіричне визначення, яке може бути лише поверхневим 

щодо істинної ідентичності мети. Та якість, яка визначається єдиною метою 
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індивідуума, є його ядром. «У Бозі ви оволодіваєте своєю індивідуальністью. Сама 

ваша залежність є умовою вашої волі, і вашого унікального значення» [274b, р.417]. 

Людині не дана її ідентичність в якості актуальної. Вона повинна досягти 

своєї «хтойності» (самототожності), проявляючи власну вільну волю. Людина стає 

тим, ким вона є, завдяки свідомому вибору скоріше бути, ніж не бути. Вона повинна 

вибрати бути реальною, грати свою роль у реальності, виконати свою єдину мету 

або бути дрібною, щоб уникнути діяльності в якості складової частини реальності, 

заперечити свою мету. «Але, також, ви маєте знати, що ви є особистістю настільки, 

наскільки ви маєте намір виконати Божу волю, ставши одним; і що ви є 

індивідуальністю саме в тій мірі, в якій ви задумали робити бізнес вашого батька в 

унікальній манері, так що в цей момент повинні розпочати роботу, яка може бути 

завершена тільки у вічності, – роботу, яка, наскільки б тісно не була пов’язана з 

усіма іншими сферами божественного життя, як і раніше залишається у своєму 

вираженні відділеною від всього цього іншого життя» [274b, р.277]. 

Людське «Я» для Дж. Ройса є, по суті, моральним. Насправді тільки при 

функціонуванні в якості морального агента «Я» стає актуальним. «Я» може 

розвиватися тільки у світлі ідеального «Я», тільки тоді, коли обмеженість 

емпіричного «Я» розглядається як неадекватна.  

Людина є самототожною в тому, що вона є унікальною індивідуальністю. 

Людина самовизначається в тому, що вона повинна придбати для себе свою власну 

реальність. Для Дж. Ройса, людина є не просто діяльнісною, бо кожна людина 

самостійно усвідомлює себе як благо сама по собі. Правда, фактичне набуття 

ідентичності вимагатиме, щоб «Я» діяло як iнтегральний член цілого, яке 

маніфестується суспільством одним чином. Проте, діяльнісність не була задумана як 

благо саме по собі, а індивід, поодинці, є благом у собі. Таким же чином Абсолют як 

особистість, яка визначає колективну систему, є благом у собі. Діяльнісність 

індивідуумів, тоді, є необхідною, але вторинною цінністю, з погляду людини.  

Було відзначено раніше, що Дж. Ройс не бачить суперечності у збереженні 

індивідуальності для того, що є частиною іншої індивідуальності. Отже, люди 

залишаються особистостями, хоча вони є лише вираженням Абсолютної 
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Особистості.  Зазвичай, на думку філософа, люди схильні формулювати свої 

первісні уявлення про власне «Я» на дорефлективному рівні, де ідентичність 

проявляється з позиції емпіричного, але, як правило, вони не можуть вдовольнитися 

цим наївним результатом, вибираючи одне з наступних трьох пояснень, два з яких є 

реалістичними - відповідними першій концепції буття, а третє - ідеалістичним, 

відповідним четвертій концепції буття.  

Перший шлях є безпосередньо емпіричним, стверджуючи можливість повного 

пояснення людського «Я»  на емпіричному рівні, який дається відразу в досвіді 

[274b, р.257]. Перебуваючи на цьому шляху, не можна пояснити, яким чином 

індивідуальне «Я» залишається постійним на фоні потоку емпіричного світу [274b, 

р.260], тобто не можна дати повне пояснення «Я». 

Другий можливий шлях, який веде за межі первісного невідрефлектованого 

поняття особистості, є метафізичним. На ньому «Я» редукується до власної понад-

особової першоформи, з одного боку, набуваючи онтологічного статусу, а з іншого, 

- втрачаючи свою особистісність. Зазначаючи. що більшість філософів у минулому 

обирали саме цей шлях, Дж. Ройс рішуче відмовляється від нього, наголошуючи на 

неприйнятності обгрунтування граничної реальності особистості яким би то не було 

абстрактним безособовим принципом:  «Я» не є річчю, «розділеною» єдністю, тобто 

субстанцією» [274b, р.268]. Крім того, ідея монади також не знаходить підтримки з 

боку Дж. Ройса, оскільки, на його думку, Лейбніцу не вдалося розглянути людину як 

індивідуальність, конституційно пов'язану з іншими [274b, р.238]. Матеріальні 

ущелини, які для такого роду реаліста визначають індивідуальність, окремих осіб 

так, що спільнота, яка є реальним фактом, виявляється неможливою. 

 Дж. Ройс пропонує власний, строго ідеалістичний, шлях пояснення 

особистості: «Значення, втілене у свідомому житті» [274b, р.238]. Реальність «Я» 

лежить у його внутрішньому сенсі, як виконання цілей. Дж. Ройс хоче зберегти всі 

ознаки вільного, соціального, здатного до саморозвитку «Я», в той час як він вбачає 

особистісну реальність у конкретній системі – Абсолюті. «І так як «Я» є найбільш 

точним, у своїй цілісності, свідомим та інтенціональним здійсненням цієї 

божественної мети, його унікальним чином, індивідуальна воля «Я» не повністю 
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визначається силою, яка формує його, подібно тому, як глині надається форма, і яка 

називається Божою волею; але, навпаки, що «Я» у своїй цілісній волі є, в такій мірі, 

Божою Волею, і збігається з одним із численних виражень, передбачених єдиною 

божественною метою, так що, із причин, які вже викладені в цілому в заключній 

лекції попереднього циклу, «Я» у своїй внутрішній індивідуальності не є 

незалежним, але є все-ж-таки Вільною Волею, яка до сих пір не має зовнішнього 

Владаря, незважаючи на її єдність із усім життям Бога, і незважаючи на залежність у 

незліченних формах від Природи і її проявів, у всьому, крім індивідуальності і 

унікальності свого життя» [274b, р.286–287]. 

Людське «Я» є індивідуальністю, яка має унікальну ідентичність. Людина є 

вираженням Абсолюту; тим не менш, реальність людини є саме буття людини 

такою, як вона є. Людина у бутті в Абсолюті залишається собою і знаходить себе. 

Тепер, коли відповідь було сформульовано, можна поставити питання, дивуючись 

разом із Ройсом: «Чи є більша людська таємниця, ніж Его?» [274b, р.21]. 

Світ та індивідуальність для Дж. Ройса є співвідносними термінами, світ є 

конститутивним для «Я», а «Я» є одним з найважливіших факторів пробудження 

дійсного світу. Інтеграція кінцевого втілення мети формує вираження Абсолюту, 

який воліє, щоб конечні інстанції стали дійсними, обираючи певні цілі для 

досягнення [274b, р.452]. Відповідно до цієї метафізики людська особистість є по 

суті соціальною. Чим у більшій мірі людина долучається до людського 

співтовариства, тим у більшій мірі вона стає особистістю. Об'єднуючись у такий 

спосіб із вираженням Абсолюту, людина об'єднується із самим Абсолютом; її воля 

стає єдиною із волею Абсолюту [274b, р.135]. 

Дж. Ройс говорить про те, що «Я» є ідентичним у тій мірі, в якій воно може 

співвіднести себе із очевидною полярною структурою реальності. «Я», з одного 

боку, визначається у своєму ставленні до Абсолюту і, з іншого боку, воно 

визначається у своєму ставленні до світу, який формується іншими конечними «Я». 

«Відповідно, навіть те, що є найбільш індивідуальним для Я ніколи не проявляється 

інакше, ніж у найтісніших зв’язках із тим, що виходить за межі як значення, так і 

життя конечної індивідуальності» [274b, р.169]. Дж. Ройс не розглядає ці полюси як 
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альтернативні, а скоріше як ідентичні. Абсолют знаходить своє вираження, а відтак і 

свою реальність, у кінечних «Я». Людська особистість і є таким вираженням. 

Щоб побачити свою роль у вираженні Абсолюту, людині потрібно тільки 

прийняти навколишній світ. Світ і особистість є корелятами, вони не ізольовані 

один від одного, як стверджують деякі наївні реалістичні форми філософствування. 

Людина повинна вписатися в соціальну структуру, що є її світом, якщо він 

хоче розкрити свою ідентичність. Для того, щоб розкрити свою індивідуальну мету 

й ідентичність, кожна людина повинна знайти своє місце поряд зі своїми ближніми. 

У природно гармонійному вираженні суспільства, люди можуть допомогти один 

одному знайти свою особисту самореалізацію, і таким чином спільно досягти мети 

Абсолюту, який воліє, щоб людство було частиною його вираження, частиною його 

ідентичності.Тож Дж. Ройс вбачає в людях не незалежні найменування, які можуть 

залишатися розділеними. Він бачить їх як онтично пов'язані інстанції Абсолюту, які 

потребують один одного, для того, щоб існувати. Братство людей – це не поетична 

фігура для Дж. Ройса, це суть людства. Солідарність людей є такою, що недоліки 

одного відчуваються всіма. Насправді, похибки однієї людини в досягненні 

вираження Абсолюту мають бути компенсовані іншим. У людському суспільстві, 

що є вже структурованим історією, в якій перебуває особистість, вона повинна 

визначити свою роль, а потім зіграти її. Таким чином, «Я» набуває самості, 

ідентичності. Так як його самототожність є вираженням Абсолюту, людське «Я», 

принаймні, має вічне значення Абсолюту. Те, що людина, по суті, є обмеженою у 

часі як наділена конечним існуванням, у жодній мірі не применшує цінність її як 

особистості, тому що вона відіграє складну роль у вираженні Абсолюту.  

Людська особистість прагне досягти своєї мети повної самототожності, повної 

досконалості. У такому прагненні повноти власного буття «Я» підходить до прямого 

прийняття волі Абсолюту. Коли людина намагається розкрити власну ідентичність, 

вона погоджує свою волю із волею Абсолюту. Дж. Ройс підкреслює: те, що воля 

Абсолюту розглядається як сумісна із волею людини, не повинно сприйматися як 

порушення етичних імперативів, основоположних для самовизначення людської 

особистості у зверненні до Бога. У просторі ройсівської метафізики проголошене 
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єднання волі тварної особи і волевиявлення Творця мислиться як те, що є найбільш 

природним. Коли людина дійсно воліє, її воля виявляється волевиявленням 

Абсолюту, втіленим у ній. У міру того як людина досягає своєї мети ідеальної 

досконалої ідентичності, так само в цьому акті Абсолют досягає своєї самості – 

звичайно ж, з погляду вічності Абсолюту, він свою повну самототожність уже 

виразив [274b, р.148]. 

Дж. Ройс стверджує, що людина, по-справжньому живучи у своєму світі, 

долає розрив у спілкуванні між нею й Абсолютом. Насамперед, вона повинна 

прийняти світ, а потім себе й Абсолют. Людина приходить до прийняття Божої 

(Абсолютної) волі не через божественне просвітлення або будь-які зусилля в 

молитві. Тварна особистість приходить до розуміння волі Творця, живучи своїм 

справжнім життям, тобто розкриваючи самототожність власного «Я». Її розкриття 

відбувається тоді, коли людина може визнати себе частиною свідомої людської 

природи. 

Ідеальне «Я» кожної людини визначається Абсолютом. Коли людина діє у 

світі, що є виявом волі Абсолюту, вона досягає свого ідеалу. Ідеал ніколи не може 

бути повністю втіленим, тому що, якби це сталося, подальше існування людини 

було б позбавлене мети. А без мети істота не може існувати. Завдання філософа, на 

думку Дж. Ройса, полягає в тому, щоб пролити світло на те, що є ближчим до 

реальності, ніж «світ опису». Він повинен донести до своїх ближніх «добру звістку» 

про те, що їх, здавалося б, незначне, повсякденне життя має таку ж значущість як 

гігантський космос, що в собі людина має особисту гідність, якої вона досягає 

навіки. «Шлях рефлексії довгий. Хащі нашого спільного людського невігластва 

темні і заплутані ... Філософ, у світі думки, завжди приречений долею бути тим 

першопрохідцем, який розсуває кордони» [274b, р.2–3]. 

Тож роль філософа у світі полягає в тому, щоб привести людей від їх 

примітивної позиції егоїстичної незалежності до суспільного усвідомлення їх 

одвічної значущості. Очевидно, відтак, що філософ не може задовольнитися тим, 

щоб побудувати абстрактну систему, що навряд чи зробить зрозумілим 

екзотеричний світ. Філософ повинен застосувати свою метафізику до потреб свого 
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часу. Таким чином він зможе випробувати свою філософію на життєздатність. 

Дж. Ройс обгрунтовує метафізику, яку він буде надалі застосовувати для вирішення 

конкретних проблем. Прикладом цього стане його програма міжнародного 

страхування. Він запропонував його в якості одного з можливих шляхів 

стримування війни й уникання вторгнень способом, прийнятним для раціонально 

налаштованих людей [270, p.200]. 

Дж. Ройс намагається погодити категорії традиційної метафізики, 

переосмислені ним у ході власного обґрунтування особистісного принципу буття, із 

біблійною топологією особистісності. Як зазначає філософ, досить холодний, 

абстрактний метафізичний термін «Абсолют» був запроваджений як філософський 

відповідник слова «Бог», яке розповсюдилося у всі сфери пошуку життєвого смислу 

із релігії. Тож, на думку Дж. Ройса, коли людина, говорячи мовою метафізики, 

прагне розкрити свою ідентичність шляхом втілення мети Абсолюту, вона 

намагається виконати волю Божу. 

Йдучи далі у намаганні поєднати християнську і метафізичну концептосфери 

особистісного, автор «Світу й індивіда» проводить наступні паралелі. Гармонія 

особистості з цілим є чеснота. Прийняття внутрішнього значення іншого є любов. 

Солідарність індивідів в одному є зв'язок благодійності. Тотальна ідентичність 

особистості в Абсолюті проявляється в релігійній сфері у вигляді повної залежності 

творіння. Тварна особа є безпорадною без підтримки Бога, вона потребує Бога для 

свого подальшого існування і для всієї своєї діяльності. Без Бога творіння не може 

бути особистістим, бо воно не може існувати. 

Одним з вагомих наслідків богошукання Дж. Ройса є його власна етична 

концепція відданості (theory of loyality), згідно якої людина повинна дотримуватися 

обраного професійного, особистісного, життєвого шляху, як певного синтезу 

антроподицеї та теодицеї. Людина розкриває через власну діяльність себе у Бозі, та 

водночас, Бог розкриває себе у світі через людину, яка діє. 

Той факт, що Дж. Ройс вважав релігійність одним з фундаментальних вимірів 

людського існування, але при цьому не ототожнював себе з будь-якою конфесією, 

обумовлює насторожене ставлення до його концепції його колег, причетних до 
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персоналістичної філософії, які, при цьому, належали до певних протестантських 

конфесій (зокрема, методизм).  

Загальна спрямованість богошукання, здійснюваного фундаторами 

персоналістичної філософії США, визначається розумінням його як безнастанного 

морального самовдосконалення людини, що наближає її до здійснення її 

сотеріологічних прагнень у єднанні із Творцем, в якому й осягається особистісність 

буття. Підсумком того її осмислення, що втілилося в метафізиці особистості, 

створеній у Північній Америці на межі ХІХ – ХХ ст., стало повернення до 

пасхального тексту Богодухновенної книги, цитатою з якого завершується 

фундаментальна праця «батька американського персоналізму»: «А тим, хто прийняв 

Його, віруючим в ім’я Його, дав владу бути дітьми Божими» (Ін.1:12) [178, р.326]. 

 

Висновки третього розділу 

У ході історико-філософської реконструкції гносеологічного, онтологічного та 

релігійно-етичного вимірів особистісності, що встановилися в метафізичних 

концепціях, розроблених засновниками персоналістичної філософії США - 

Б.П. Боуном, Дж.Х. Хоуісоном і Дж. Ройсом, була визначена концептосфера «Я», 

яка сформувалась метафізикою особистості, основоположною для американського 

персоналізму.  

При розгляді форм самоусвідомлення «персонального розуму», обгрунтованих  

фундаторами персоналістської думки Північної Америки як самодостатні 

пізнавальні критерії у ході критичної ревізії платонізму, раціоналізму, емпіризму, 

німецької класичної філософії, позитивізму, агностицизму, еволюціонізму, були 

виявлені принципи пізнання, покладені в основу персоналістичної гносеології: 

1) принципова нередукованість персонального світу; 2) первинність особистісного 

досвіду самопізнання; 3) персоналізованість раціонального (розсудок та розум); 

4) діалогічність персоналізму; 5) фундаментальність інтерсуб’єктивності.  

На фоні цих спільних характеристик гносеологічних підходів Б.П. Боуна, 

Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса визначилися їх відмінності.  
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Боунівська версія «персоналізованої» гносеології, основоположна для 

персональної метафізики «батька американського персоналізму», оформилася при 

перегляді доктрин позитивізму та кантіанства, набувши концептуалізації при 

обгрунтуванні. наступних положень: 1) особистісне «Я» – не феномен, а найбільш 

конкретна реальність; 2) внутрішнє «Я» – не емпіричне, не трансцендентальне, але 

особистісне; 3) існує дещо окремо від знання як психічної події; 4) безпосередній 

досвід самоусвідомлення «Я» розкривається у категоріях філософування при їх 

відмежуванні від їх імперсональних значень; 5): персоналізм передбачає поєднання 

реалістичного та ідеалістичного напрямків філософії; 6) інтерсуб’єктивність – 

базова достовірність знання; 7) пізнання надприродного неможливе без практики 

аскези, що забезпечує духовне самовдосконалення суб’єкта. 

Гносеологічна позиція Дж.Х. Хоуісона, висхідна для його персонального 

ідеалізму, була обґрунтована в полеміці з агностицизмом, еволюціонізмом, 

пантеїстичним ідеалізмом, розкрившись у наступних положеннях: 1) сприйняття 

особистісного досвіду самопізнання людини як первинної реальності метафізичного 

пізнання – шлях подолання антиномій агностицизму, позитивізму, еволюціонізму, 

пантеїстичного ідеалізму; 2) обгрунтування метафізики особистості передбачає 

кардинальне розширення сфери кантівського апріоризму, націлене на те, щоб 

самоусвідомлення людського розуму сприймалося як доконечне значення 

каузальності . 

Гносеологічна концепція Дж. Ройса сформувалася як авторська теорія 

інтерпретації, поєднавши ідеї картезіанства, кантіанства та семіотики Ч.С. Пірса при 

доведенні наступних положень: 1) ключова роль у становленні «Я» як унікальної 

особистості належить волі; 2) людина – смертна істота, тому її темпоральність є 

функцією волі, яка через поняття мети здатна поєднувати людину з Богом; 

3)існують три складники пізнання - чуттєве сприйняття, розсудливе оперування 

поняттями, семіотична діяльність, націлена на інтерпретацію знаків та артикуляцію 

персонального значення «Я»; 4) пізнання є соціально вкоріненою дією, воно 

збагачує культуру, має принципово незавершений характер; 5) суб’єктом пізнання 

виступає спільнота інтерпретаторів, об’єднаних духом солідарності; 6) пізнавальна 
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діяльність людини завжди спрямована до Абсолюту, тому пізнання світу та 

богопізнання є комплементарними. 

При осмисленні способів персоналізації онтології, запроваджених 

Б.П. Боуном, Дж.Х. Хоуісоном, Дж. Ройсом, була виявлена основоположна 

характеристика метафізики особистості американського персоналізму – її теологічне 

підґрунтя: Абсолютно Особистісний Бог є Творцем людини і світу, а тварна особа є 

Його образом  і подобою, тому бути означає бути особистістю, особистість виступає 

мірою буття. 

 Персональна метафізика Б.П. Боуна розкривається у наступних положеннях: 

1) Бог як Творець і першооснова світу і людська особистість як вінець творіння 

встановлюють порядок феноменального світу; 2) матеріалізм та ідеалізм – 

абстракції, вилучені із живого досвіду особистісного світу; 3) існування носить 

процесуальний характер; природа виступає енергією Верховного Розуму, а кінцеві 

істоти є тварними; 4) закон розуму є єдиним для всіх, а світ загального досвіду надає 

можливості для взаєморозуміння. 

Персональнимй ідеалізм Дж.Х. Хоуісона полягає в наступному: 1) онтологія 

повинна грунтуватись на живому досвіді безпосереднього спілкування з Верховною 

Особистістю; 2) плюралістичність цього світу є проявом безлічі енергій Бога; 3) у 

світі діє принцип креаціонізму, а не еволюціонізму; 4) вирішальна роль в онтології 

належить цінностям. 

Абсолютний персоналізм Дж. Ройса визначається наступними ідеями: 1) бути 

означає бути особистістю; буття має синтетичний характер, воно не є тотальним 

незалежним «іншим», не є недиференційованим єдиним, не є універсальним, але є 

завжди унікальним; 2) особистість є триєдністю індивідуальності, унікальності, само 

тотожності; 3) існують два комплементарні типи онтології: Світ прийняття, або 

внутрішнього значення і Світ опису, або конвенціональних установ; 4) кінцеві 

істоти у вольових інтенціях є складниками волі Абсолюту і досягають у Його бутті 

повноти здійснення своєї власної мети. 

У ході дослідження релігійно-етичного виміру особистісного буття, 

встановленого основоположниками американського персоналізму, були виявлені ті 
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перспективи возз’єднання раціонального і духовного планів  самовизначення 

особистості, що окреслилися в її гносеологічному й онтологічному вимірах, 

обґрунтованих Б.П. Боуном, Дж.Х. Хоуісоном, Дж. Ройсом. Загальна спрямованість 

їх богошукання визначається розумінням його як безнастанного морального 

самовдосконалення людини, яке наближає її до здійснення її сотеріологічних 

прагнень. 

Підсумки релігійно-етичних пошуків Б.П. Боуна узагальнюються в наступних 

положеннях: 1) первинним актом етичного самовдосконалення є усвідомлення 

інтерсуб’єктивного характеру нашого оточення, що дає можливість 

міжособистісного повноцінного взаєморозуміння; 2) філософія, яка долає 

обмеженість імперсонального мислення, стає інструментом не лише 

інтелектуального, але й духовного вдосконалення людини і при такому оновленні 

постає не стільки служницею теології, скільки її сестрою: філософ-богослов 

наполягає на комплементарному характері філософування та молитви. 

У своїх релігійно-етичних пошуках Дж.Х. Хоуісон доходить наступних 

висновків: 1) Бог – найвища цінність, на яку кожна людська особистість 

орієнтується у власному самовизначенні; гідність і цінність людини розкриваються 

при прийнятті моральних рішень; 2) розум самовизначається як первинна 

реальність, відкрита для метафізичного осягнення, коли людська особистість 

усвідомлює свою богоподібність; тож релігійне та раціональне повинні бути 

комплементарними; 3) персональний ідеалізм є Істиною з великої літери, саме в 

його просторі відбувається раціональна експлікація необмежених можливостей 

Верховної Особистості. 

Результати релігійно-етичних пошуків Дж. Ройса розкриваються в наступних 

ідеях: 1) Особистісний Абсолют є екзистенціальною й аксіологічною умовою та 

основою існування світу і людства; 2) братство є сутністю людства, а солідарність – 

стан, у якому недоліки одного відчуваються всіма; 3) шлях людини у світі – 

прийняття світу, себе та Абсолюту; 4) філософ – той, хто виводить людей зі стану 

егоїстичної незалежності до суспільного усвідомлення їх одвічної значущості.  
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках узагальнюються основні результати здійсненого дослідження, 

окреслюються можливі перспективи подальших наукових пошуків.  

1. До-теоретичною духовно-словесною основою американського персоналізму 

виступає Біблія (Старий та Новий Завіти), що задає трансцендентний, абсолютний, 

мета-онтологічний рівень існування персоналістичного світогляду. На ньому 

особистісне існування людини визначається усвідомленням нею своєї причетності 

до Самосущої Особистісності Бога, що полягає у відображенні троїчності  Божества 

у трихотомії людської природи — єдності духу, душі і тіла, яка проявляється у 

співвіднесенні розуму,  серця і волі. Спосіб долучення до метаонтології особистості, 

що відкрилась у Богодухновенному свідченні  про створення людини «за образом і 

подобою Божою», був обґрунтований  Великими Каппадокійцями — Святителем 

Василієм Великим, Григорієм Богословом і Григорієм Ниським при  змістовому 

оновленні  філософських категорій «іпостась» (υπόστασις) і «сутність» (ουσία), 

націленому на духовне сприйняття тріадологічного догмату. Так оформилась мета-

логіка тринітарного мислення, яка була сприйнята західною патристикою, а згодом, 

ширше, західною християнською традицією і визначила розуміння особистісності й 

американськими  філософами-персоналістами. Горизонти сприйняття фундаторами 

американського персоналізму топосів особистісного буття, означених Священним 

Писанням, були задані його англійськими перекладами, здійсненими в період 

Реформації, щоб втілити ідею надання англомовним людям особистого доступу до 

Богодухновенної Книги (Женевська Біблія, Єпископська Біблія). Застосовані в них 

засоби передачі концептів υπόστασις і ουσία англійською мовою посилили 

раціональний аспект сприйняття біблійного тексту, обумовивши раціоналістичне 

обмеження сфери осягнення Надприродного Одкровення і, зокрема,  зведення 

духовного першоджерела особистості до персонального ratio у класичних 

концепціях персональної метафізики, розробленої у США на межі ХІХ-ХХ ст.  

2. Американський персоналізм  започаткувався у межах академічної філософії 

(Бостонська, Каліфорнійська, Гарвардська школи), тому на погляди Б.П. Боуна, 
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Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса мала значний вплив раціонально спрямована класична 

європейська філософія Нового часу, і особливо раціоналізм (Р. Декарт), німецька 

класична філософія (І. Кант, Г.В.Ф. Гегель), а також трансценденталізм 

(Р.У. Емерсон). Парадоксальність у тому, що  антропоцентризм, сформований у 

період з кінця Відродження і через Новий час до сучасності, ствердив могутність  

розуму людини, її волі, почуттів і творчих здібностей, але водночас призвів до  

встановлення імперсонального виміру людського існування, за яким, з погляду 

американських персоналістів, приховується лише ніщо. Тому реабілітація 

персональності світу і людини – головне завдання філософської творчості 

Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса. 

3. Торжество імперсональних тенденцій в американській культурі викликало 

зворотний рух, що відрізнявся мозаїчністю, еклектизмом, вільнодумством, 

егоцентризмом. Одним із його показових виразників є У. Уітмен, якій ввів у 

культуру США другої половини ХІХ ст. поняття «американський персоналізм». У 

дисертації розкриті поетико-філософські інтенції творчості У. Уітмена шляхом 

артикуляції шести форм існування людського «Я»: творчої, абсолютистської, 

оргіастичної, мандрівної, автохтонної, релігійної. Філософські концепції Б.П. Боуна, 

Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса  оформились як антитеза поглядам У. Уітмена. Тож у 

цілому американський персоналізм як культурний рух другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. являв собою поле рефлексії проблем людини і світу, на одному 

полюсі якого сформувалась еклектична філософсько-поетична позиція У. Уітмена, а 

на іншому – визначилися послідовні філософсько-теологічні позиції Б.П. Боуна, 

Дж.Х. Хоуісона і Дж. Ройса. 

4. Метафізика особистості, яку заснували основоположники американського 

персоналізму, розкрита у дисертації в інституціональній та змістовній площинах. 

Інституціонально йдеться про започаткування фундаторами персоналістичної 

філософії США трьох шкіл: Бостонської - Б.П. Боуном, Каліфорнійської - 

Дж.Х. Хоуісоном, Гарвадської - Дж. Ройсом. Змістовно у дисертації розкриті 

гносеологічні, онтологічні, етико-релігійні аспекти метафізичних побудов 

персоналістичної філософії США. 
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5. Із гносеологічного погляду творчість Б.П. Боуна, Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса є 

ревізією фундаментальних течій європейської філософії, як попередніх (платонізм, 

раціоналізм, емпіризм, німецька класична філософія), так і сучасних (позитивізм, 

агностицизм, еволюціонізм, спіритуалізм). У гносеологічному вимірі особистості, 

встановленому при їх перегляді, стверджуються: 1) принципова нередукованість 

персонального світу; 2) первинність особистісного досвіду; 3) персоналізований 

характер сфери раціонального (персональний розум); 4) діалогічний характер 

персоналізму; 5) фундаментальний характер інтерсуб’єктивності. 

Відмінними рисами гносеології Б.П. Боуна є: 1) ревізія позитивізму та 

кантіанства; 2) визначення особистісного «Я» не як феномену, а як найбільш 

конкретної реальності; 3) ствердження особистісної (а не трансцендентальної чи 

емпіричної) природи внутрішнього «Я»; 4) доведення нередукованості знання до 

психічних процесів у людині; 5) інтенція на розкриття безпосереднього досвіду «Я» 

у термінах персоналістичної філософії; 6) осмислення персоналістичного типу 

філософування як єдності реалізму та ідеалізму; 7) розуміння  інтерсуб’єктивності 

як співіснування особистостей, що є базовою достовірністю знання; 8) осмислення 

аскетичної практики як умови пізнання надприродного. 

 Своєрідність  гносеології Дж.Х. Хоуісона полягає в: 1) ревізії агностицизму, 

еволюціонізму, пантеїстичного ідеалізму; 2) визначенні метафізики особистості як 

шляху подолання антиномій імперсоналізму; 3) спрямуванні розбудови метафізики 

особистості на розширення кантівського апріоризму.  

Гносеологія Дж. Ройса вирізняється: 1) ревізією картезіанства, кантіанства, 

семіотики; 2 ) ствердженням унікальної, особистісної, індивідуальної, самототожної 

природи «Я», конститутивним аспектом якої є воля; 3) сприйняттям темпоральності 

як функції волі, що через поняття мети здатна поєднувати людину з Богом; 4) 

виділенням трьох компонентів пізнання: чуттєвого, раціонального, семіотичного; 5) 

осмисленням самого пізнання як соціально обумовленої і принципово незавершеної 

інтерпретації, яка характеризується триєдністю інтерпретатора, значення та 

адресата; 6) розумінням суб’єкта пізнання як спільноти інтерпретаторів, об’єднаних 

духом солідарності. 
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6. Онтологічні погляди американських персоналістів є продовженням їх 

доктринальної боротьби з імперсоналізмом у вигляді певної розмітки персонального 

світу  людини у поєднанні з Богом.  Онтологія особистості, розроблена 

персоналістами-метафізиками Північної Америки, заснувалась на теологічному 

підґрунті, де сформувалось персоналістичне розуміння каузальності: Творцем і 

основою світу та особистісного кінцевого духу є Верховна Особистість Бога, тож  

бути означає бути особистістю, яка, відповідно, виступає мірою буття.  

  Онтологічна концепція Б.П. Боуна визначається такими положеннями: 1) 

співпричетність людини та Бога  встановлює порядок феноменального світу, але при 

цьому Бог та людина не є феноменами; 2) матеріалізм та ідеалізм – абстракції, що 

вилучаються із живого досвіду особистісного світу; 3) існування носить 

процесуальний характер; 4) закон розуму є єдиним для всіх; 5) світ загального 

досвіду надає можливості взаєморозумінню.  

Специфіка онтології Дж.Х. Хоуісона розкривається у таких ідеях: 1) 

спілкування з Верховною Особистістю є підґрунтям для формування онтологічної 

доктрини; 2) безліч енергій Бога обумовлює плюралістичність цього світу; 3) 

протистояння креаціонізму й еволюціонізму; 4) вирішальна роль цінностей у 

персоналістичній онтології. 

 Особливостями онтологічної системи Дж. Ройса є: 1) ствердження 

синтетичного характеру буття, яке не є тотальним незалежним «іншим», не є 

недиференційованим єдиним, не є універсальним, але завжди є унікальним; 2) 

визначення особистості як  триєдності індивідуальності, унікальності, 

самототожності; 3) виділення двох комплементарних типів онтології: Світу 

прийняття, або внутрішнього значення та Світу опису, або конвенціональних 

установ; 4) формулювання тези про те, що всі кінцеві істоти входять до Абсолютної 

Особистості Бога, оскільки їх волі є складовими Його Волі.  

7. Релігійно-етичний вимір американського персоналізму є реалізацією практичного 

розуму у кантівському сенсі та певним продовженням розв’язаних питань у 

гносеології та онтології. Спільна магістраль релігійно-етичних пошуків фундаторів 

персоналістичної філософії США визначається розумінням богошукання як 
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безнастанного морального самовдосконалення людини, яке наближає її до втілення 

її сотеріологічних прагнень. При цьому ключовим моментом для Б.П. Боуна стає 

усвідомлення етичної потреби в етичному Творці, для Дж.Х Хоуісона – сприйняття 

абсолютної цінності Божественної особистості як безумовного критерію істини, для 

Дж. Ройса – осмислення вільного волевиявлення людської особи як відкриття нею 

волі Особистісного Абсолюту в собі. 

8. Подальшими горизонтами наукового дослідження у межах заданої теми можуть 

бути: 1) розкриття кореляцій гносеологічних ідей Б.П. Боуна з феноменологією 

Е. Гуссерля, дослідження розширення сфери апріоризму кантівського 

трансценденталізму у персональному ідеалізмі Дж.Х. Хоуісона, розгляд ідей 

абсолютного персоналізму Дж. Ройса у контексті сучасних версій семіотики та 

герменевтики; 2) дослідження того, яким чином здійснювався вплив Б.П. Боуна, 

Дж.Х. Хоуісона, Дж. Ройса на погляди їх послідовників; 3) компаративний аналіз 

протестантських версій персоналізму (Б.П. Боун, Дж.Х. Хоуісон, Дж. Ройс і їх 

наступники) та його православних течій (М.О. Лоський, Г.В. Флоровський, 

В.В. Зеньковський тощо). 
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