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Розкрито основні філософські погляди американського трансценденталіста 

Волта Вітмена. Здійснено історико-філософський аналіз основних філософських 
поглядів мислителя, проаналізовано літературну спадщину ідей Волта Вітмена, 
які характерні американському трансценденталізму. 

Запропоновано авторську інтерпретацію основних філософських поглядів 
Волта Вітмена.  

Отримані результати доповнюють уявлення про історію американської філо-
софії, а саме період американського трансценденталізму, вони можуть використо-
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Вступ. Американський поет, мислитель, філософ Волт Вітмен 

(Walter Whitman, 1819–1892 рр.) відомий не лише реформаторською ді-
яльністю в поетичній сфері, але й як автор оригінальних філософських 
ідей в дусі американського трансценденталізму. Його внесок в розробку 
вільного вірша (верлібр) порівнюють з творчістю німецького поету, вірші 
якого часто густо використовує Мартін Гайдеґер – Йоганна Християна 
Фрідріха Гельдерліна (Johann Christian Friedrich Hölderlin, 1770–
1843 рр.). Він надихнув багато відомих поетів XIX-XX ст., а його опублі-
кована за власні кошти збірка "Листя трави" ("Leaves of Grass", 1855–
1891 рр.) за життя автора виходила шість разів, вважається класикою 
американської літератури. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загалом постать 
В. Вітмена вирізняється популярністю серед біографів. За ціле століття 
після смерті В. Вітмена в Сполучених штатах вийшло друком більше 
двох десятків біографій відомого поета, і як зазначає дослідник Джоел 
Міерсон (Joel Myerson), більшість дослідників вважає кращими книги 
Гея Вільсона Аллена (Gay Wilson Allen, 1903–1995 рр.) "Одинокий спі-
вак: критична біографія Волта Вітмена" ("The Solitary Singer: A Critical 
Biography of Walt Whitman", 1955 р.), Джастіна Каплана (Justin Kaplan, 
1925–2014 рр.) "Волт Вітмен: Життя" ("Walt Whitman: A Life", 1980 р.), 
Пола Цвайга (Paul Zweig, 1935–1984 р.) "Волт Вітмен: Становлення по-
ета" ("Walt Whitman: The Making of a Poet", 1984 р.), Девіда С. Рейно-
льдса (David S. Reynolds) "Америка Волта Вітмена: Культурна Біогра-
фія" ("Walt Whitman's America: A Cultural Biography", 1995 р.) [15, p. 273]. 

Викладення основного матеріалу дослідження. В історії амери-
канської філософії період романтизму характеризується зближенням 
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філософської думки з художньою літературою. Якщо лідер та натхнен-
ник американського трансценденталізму Ральф Волдо Емерсон (Ralph 
Waldo Emerson, 1803–1882 рр.) для вираження власних філософських 
поглядів обрав не академічний стиль а виразну мову, про що свідчить 
його magnum opus "Природа" ("Nature", 1836 р.), його послідовник Генрі 
Девід Торо (Henry David Thoreau, 1817–1862 рр.) був подекуди більш 
віддаленим від академізму та практикував усамітнення й спонтанні фі-
лософські нариси, то поет В. Вітмен пішов ще далі у свободі вислов-
лення своєї думки. Він обрамив філософську ідею поетичною формою, 
яка вельми сподобалась критикам та мистецтвознавцям і яка зробила 
автора безсмертним класиком американської культури. Працюючи в 
дусі американського романтизму, відкидаючи пуританські забобони та 
просвітницькі ідеали раціональної людини, В. Вітмен прагнув переосми-
слити людську природу, її місце та відношення до оточуючого навколи-
шнього світу й здійснив це паралельно реформуючи саму сутність ві-
ршу. Прагнення свободи в усьому, у думках та словах породили й нову 
поетичну форму – верлібр, вільний вірш, який символізує особливу фо-
рму думки та піднесення значення ритму. Оскільки рух американського 
трансценденталізму за наявності ідейного ядра у особі Р. В. Емерсона 
та за відсутності визначених рис постає відносним, втім зрозумілим яви-
щем, відповіддю на питання, чи можна вважати В. Вітмена трансценде-
нталістом може бути той факт, що його поезія має багато особливостей 
трансцендентальної думки й практики, а його найбільш "трансцендент-
ним" віршом, мабуть, є "Пісня про Себе". 

Народився В. Вітмен на Лонг-Айленді (Long Island), Нью-Йорк (New 
York), з дитинства багато читав. Перепробував різноманітні професії, 
також був журналістом, де проявився талант письменника. Під час Гро-
мадянської війни в США добровільно працював медиком. Професор 
американської літератури та культури Джером Ловінг (Jerome Loving), 
який працює в Техаському університеті A&M (Texas A&M University), що 
у Колледж-Стейшн (College Station), Техас (Texas), опублікував низьку 
книг, присвячених американському романтизму, у тому числі – творчості 
Р. В. Емерсона та В. Вітмена. В своїй книзі "Волт Вітмен: Пісня про 
Нього" ("Walt Whitman: The Song of Himself", 1999 р.) автор досліджує 
життєвий шлях та становлення американського поета, аналізує основні 
віхи та періоди в творчості мислителя, подає раніше невідомий мате-
ріал та зображує чи не найдетальніший портрет В. Вітмена. 

Багато в чому робота Дж. Ловінга доповнює та продовжує зазначені 
дослідження. Щодо витоків освіченості майбутнього філософа він за-
значає, що у віці одинадцяти років юнак закінчив навчання у школі та 
почав шукати додаткового заробітку. Він відвідував театральні вистави, 
багато читав, публікував свої перші вірші, займався саморозвитком. До 
1838 року, як зазначає Дж. Ловінг, В. Вітмен викладав у місцевих шко-
лах, допоки не розчарувався у викладацькій діяльності [12, p. 37]. Після 
чого зосередився на літературній справі. 
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Розпочавши свою кар'єру з новели "Франклін Еванс" ("Franklin 
Evans", 1842 р.) та низки віршів, через 13 років В. Вітмен пише свій го-
ловний твір – "Листя трави". Серед основних робіт автора називають 
знайдений у 2017 році невідомий роман "Життя та пригоди Джека Енгле" 
("Life and Adventures of Jack Engle", 1852 р.) [18, p. 225–261], "Барабан-
ний бій" ("Drum-Taps", 1865 р.), "Демократичні перспективи" 
("Democratic Vistas", 1871 р.), "Меморандум під час війни" ("Memoranda 
During the War", 1876 р.) та ін. Але запам'ятається поет перш за все як 
автор "Листя трави". 

Існує кілька варіантів тлумачення дивної, на перший погляд, назви 
книги "Листя трави". Наприклад, відомий літератор, український перек-
ладач Лесь Герасимчук пропонує переклад назви "Стебла трави", що 
відображає реалізм вітменівської поезії. Утім, як зазначає сам перекла-
дач, існує серед біографів інша версія. Вони "пов'язують назву його сла-
ветної книжки ("Leaves of Grass"), вважаючи, що "leaves" – то не тільки 
"листя", "стебла", "паростки", але й "аркуші", a "grass" на професійному 
жаргоні друкарів також означало "учень складальника" [9, c. 6]. Цей ва-
ріант тлумачення характеризує поета як доволі іронічного мислителя, 
який скромно називає свою роботу лиш аркушами, неважливими лис-
тами посередньої книжки.  

Дослідник зазначає, що на формування філософських поглядів 
В. Вітмена вплинули тексти видатних мудреців старовини та Нового 
часу, а також релігійні та культурно-історичні тексти: "Співзвучні собі мо-
тиви він знаходив у давньоіндійській "Бхагавадгіті", у поезії Піндара, у 
філософських творах Плутарха, Платона, Монтеня, Руссо, в творчості 
Діккенса, Жорж Санд, Мішле, Карлейля та Емерсона" [9, c. 8]. Це твер-
дження видається справедливим, оскільки поет регулярно поетично 
звертається до різних філософів минулого як прямим згадуванням так і 
неявними ремінісценціями. Про становлення філософського світогляду 
В. Вітмена в свій час писав дослідник Джон У. Макдональд (John W. 
McDonald, 1924–2006 рр.). Його книга "Волт Вітмен, філософський поет" 
("Walt Whitman, Philosopher Poet: Leaves of Grass by Indirection", 2007 p.) 
вийшла друком після смерті автора, вона містить в собі унікальний пог-
ляд на філософію В. Вітмена, як на маніфест детермінізму. Автор ста-
вить питання про те, чи був американський поет прихильником детермі-
нізму. Сама постановка такого питання породжує своєрідний оксюмо-
рон, оскільки більшість дослідників вважає В. Вітмена філософом сво-
боди, вільного віршу, "співаком світової демократії", а Дж. У. Макдо-
нальд розкриває погляди американського мислителя, як такі, що відпо-
відають неминучості всіх речей. Як стверджує Дж. У. Макдональд, це 
протиріччя лежить в основі віршів В. Вітмена, розкриваючи сутність де-
термінізму, дослідник звертається до поем та віршів трансценденталі-
ста, задля того, щоб продемонструвати по-перше, філософський зміст 
цих творів, по-друге, продемонструвати детермінізм в поглядах амери-
канського філософа. "Вітмен був без сумніву єдиним детерміністом, 
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який неохоче розкривав свою прихильність детермінізму" [13, p. 14]. До-
слідник виокремлює основні, на його думку, філософські мотиви В. Віт-
мена: його детермінізм, ідею прекрасної необхідності (The Beautiful 
Necessity), натхнення тощо. Професор Паризького університету 
(Université de Paris) Роджер Ассіллауу (Roger Asselineau, 1915–
2002 рр.), автор фундаментального дослідження життя та творчості 
В. Вітмена задається питанням про актуальність самого питання: чи 
вважати американського поета філософом? Відповіддю на це стає ду-
мка, що все ж таки це твердження є справедливим. У книзі "Еволюція 
Волта Вітмена" ("The Evolution of Walt Whitman", 1999 р.), яка у 1999 році 
була перекладена англійською, дослідник запитує: "Але чи можна гово-
рити про метафізику Волта Вітмена, і чи насправді він думав про те, щоб 
висловити її в "Листях трави"? Імовірно, що спочатку філософський 
зміст його віршів вислизав від нього, і він розвивав власну метафізику, 
не усвідомлюючи цього… Однак поступово він усвідомив інтелектуаль-
ний зміст своїх віршів, й у 1872 році він заявив: "Коли я почав багато 
років тому розробляти план моїх віршів, одна велика мета лежала в їх 
основі, і це була релігійна мета" [11, p. 22]. Відомий дослідник уточнює, 
що в цій цитаті термін "релігійна мета" є синонімічним терміну "філософ-
ська мета", про що свідчать уривки з "Повного зібрання творів Волта 
Вітмена" ("The complete writings of Walt Whitman", 1902 р.), які наводить 
автор. "Філософія Волта Вітмена – або, можливо, його метафізика, щоб 
дати їй більш визначене ім'я – тій, що зустрічалася в його віршах та про-
бігала крізь них, а іноді і досить помітною була у віршах, але набагато 
частіше залишалася прихованою, як невидимі коріння або соки дерев – 
це не применшує її особливості – не можна говорити про її оригінальність, 
бо сам Вітмен відмовляється від власної оригінальності – принаймні в пе-
вному сенсі". Від початку текст цієї цитати, у якій В. Вітмен звертається 
до себе у третій особі, містився у збірці "Нотатки та фрагменти" ("Notes 
and fragments", 1899 р.), яка вважалася втраченою (як зазначає, напри-
клад, Метт Міллер, який вважає, що в даному уривку прослідковується 
вплив німецького ідеалізму з його наближенням філософії та релігії, "осо-
бливо Гегеля" [14, p. 88]), але на сьогодні копія цієї роботи доступна в 
електронних архівах, як і повне зібрання творів філософа. 

Як справедливо зазначає Л. Герасимчук: "В Україні досі нема повного 
перекладу доробку Волта Вітмена, одного з найважливіших реформато-
рів в історії світової поезії" [4]. У статті "Американський бард в Україні. Ре-
цепція доробку Волта Вітмена" дослідник робить вичерпне дослідження 
спадку видатного поета-філософа. Водночас Л. Герасимчук ґрунтовно 
аналізує рецепції творчості В. Вітмена в Україні, і хоча дослідник зазна-
чає, що достеменно не відомо, коли вперше вітчизняні митці зацікавилися 
роботами американського поета, він припускає, що це початок ХХ ст.: 
"Саме тоді про Волта Вітмена починають писати у нас як про провісника 
нової, демократичної літератури" [4]. У різний час до поезії В. Вітмена зве-
ртались і Михайль Семенко, і Валер'ян Поліщук, і Павло Тичина, який у 
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вірші з циклу "В космічному оркестрі" пише: "<…> Потужно революції ди-
ктують на землі: Шевченко – Уїтмен – Верхарн" [7, c. 205] та інші митці. 
Своєрідним оригінальним періодом знайомства літератури та філософії 
України та США був період діаспори, як зазначає С. В. Руденко, яка була 
спрямована на відродження національної філософії [17, p. 89]. 

Першим відомим українським перекладачем та популяризатором 
В. Вітмена можна вважати Івана Кулика, щоправда Л. Герасимчук за-
значає, що не варто забувати про іншомовні переклади, що поширюва-
лись між читачами польською і німецькою. Окрім цього, існують свід-
чення більш ранньої обізнаності творчістю американського поета, як за-
значає сам дослідник. У 1969 році на честь 150-річчя народження В. Віт-
мена літератор Віталій Коротич переклав збірку "Листя трави" та опуб-
лікував її за редакцією Віктор Коптілова у видавництві "Дніпро".  
У 1977 році у часописі "Всесвіт" вийшла друком робота "Пісня про са-
мого себе", у перекладі Л. Герасимчука, а в 1984 році було видано "Уолт 
Уїтмен. Поезії". У 2002 році в "Антології зарубіжної поезії другої поло-
вини ХІХ–ХХ сторіччя" вийшли друком деякі роботи поета, що безпере-
чно частково реактуалізує інтерес до філософської творчості В. Віт-
мена. За радянських часів дослідженнями творчості американського ми-
тця займались Тетяна Венедиктова ("Поезія Волта Вітмена", 1982 р.; 
"Волт Вітмен", 2003 р.), Корній Чуковський ("Мій Вітмен", 1966 р.), Абеля 
Старцева ("Від Вітмена до Хемінгуея", 1981 р.) тощо. 

Філософським персонажем В. Вітмена є сам поет, а всі вірші його умо-
вно складають єдину лірично-філософську картину. Оспівуючи людину, 
такою якою вона є, автор звертається до історичних постатей, до осмис-
лення наукових винаходів, до мудрості минулого. Дуалізм душі і тіла, за-
карбований у фразі "Я – поет тіла і я – поет душі…" втілився у В. Вітмена 
в двох вимірах поетичного простору, з одного боку велика увага приді-
лена внутрішньому світу людини, а з іншого – зовнішньому космосу, який 
не є чимось відірваним, чи опосередкованим по відношенню до людини. 
Навпаки, єднання мікрокосмосу та макрокосмосу дозволяють ретельно 
розкрити одне через інше. Дослідниця О. В. Дуброва у статті "Прастихія 
води як своєрідний код поезії Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича" 
досліджує "акватичну символіку художнього простору В. Вітмена" [5, c. 31] 
та наголошує на важливості стихійної натурфілософії митця. Вона зазна-
чає, що саме стихія води складає "основу міфопоетичного гідроейдосу" 
В. Вітмена, який вважав, що людина, будучи породженою водою, завжди 
прагне до неї, як і все живе: "<…>Allons! з нами сила, свобода, земля, 
стихії, <…>" [9, c. 88]. Утім, як зазначає американський поет, ця спорідне-
ність двох вимірів не є рівноцінною, і вважає, що людина, хоча і є єдиної 
зі світом природи, все ж вище за неї. 

Ідея циклічності проходить крізь всю поезію В. Вітмена, характери-
зує собою ідеал повернення. Так у "Поезіях" філософ проголошує: "<…> 
Щоб я незримо після смерті повернувся, / Чи через довгий, довгий час, 
та в інших уже сферах, / Для друзів міг продовжити свій спів <…>" [9, 
c. 15]. У цьому уривку автор звертається до душі, щоб написати пісню 
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для тіла, що знов повертає нас до дуалізму. Тіло проходить крізь різні 
сфери, пригадуючи, пише поет, землю, дерева, вітер, хвилі тощо. Тіло 
складається з атомів, як і все у Всесвіті складається з них. Атоми поста-
ють єдиною природою для всього сущого подібно до античного атомізму. 
Поет усвідомлює, що його тіло, його кров складаються з тієї ж матерії що 
й трава, земля, повітря, його тіло є продовженням тілесності батьків, а ті 
в свою чергу є продовженням їхніх батьків: "<…> Мій язик, кожний атом 
крові моєї створені з цієї землі, / з цього повітря; / Народжений тут від 
батьків, народжених тут від батьків, / теж тут народжених, <…>" [9, c. 17]. 
Виходячи з діалектики "Я" (Me) та "не Я" (Not Me), можна говорити про 
матеріальний світ "не Я", світ який протистоїть духовному "Я". 

У іншому вірші В. Вітмен піднімає проблему осягнення життя, за-
мислюючись над тим, що він знає про власне життя. Сумнівним йому 
видається, що хтось знає щось про нього, оскільки сам автор ствер-
джує, що йому доступні у розумінні лише натяки. Життя постає чимось 
незбагненним, таким, що потребує, як пише автор: "позбирати себе до 
купи" [9, c. 16]. 

Суголосно з Р. В. Емерсоном, який закликав повірити у власні сили, 
позбавитися ідолів авторитету, В. Вітмен поетично проголошує схожі 
ідеї. Ліричний герой запрошує провести з ним час і отримати в якості 
дарунку джерело усіх віршів, що означає здійснити спробу подивитися 
на світ крізь призму філософського світогляду поета. Він обіцяє, що 
якщо наважитись сміливо розділити з ним його впевненість, можна 
стати володарем всього світу і всіх небесних світил, і більше читач не 
буде "дивитися мертвих очима". Тобто не буде шукати відповіді сліпо 
наслідуючи ідеї давно померлих мудреців, як і не буде читач "живитися 
привидами з книжок" [9, c. 19]. Філософ чітко ділить все на те, що є він, 
і чим він не є. Всі інші люди, міста, виховання, події, винаходи, спілки, 
їжа, одяг тощо, усе це минає осторонь Я ліричного героя. Він постає 
стороннім спостерігачем. 

В одному з віршів В. Вітмен описує наступну ситуацію, коло дому 
ліричного героя з'явився раб утікач. Пустивши його до себе, господар 
приніс йому води, щоб омити рани, запропонував йому кімнату поряд зі 
своєю. Так провели вони під одним дахом певний час, допоки неочіку-
ваний гість не пішов на Північ. Цей вірш зображує внутрішню перекона-
ність філософа у єдиній природі, у єдиному походженні всіх людей. Ві-
домо, що трансценденталіст був переконаним аболіціоністом, але 
останній рядок віршу змушує замислитися: "Він [раб-утікач] поруч зі 
мною сидів за столом, а моя крем'яна рушниця стояла в кутку" [9, c. 27]. 
Чи була рушниця символом обережності, чи автор зробив її символом 
довіри, розмістивши у кутку. Достеменно відомо, що від початку руху 
аболіціонізму, філософ сумнівався у його необхідності, оскільки вважав, 
що сам рух спинить те, за що бориться через "ультраїзм" [12, p. 110]. 
Тому можна зробити висновок про те, що він не був послідовним у своїх 
аболіціоністських поглядах, залишаючись в полоні деяких упереджень. 
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У своїй статті "Вітмен та американська персоналістична філософія" 
("Whitman and American Personalistic Philosophy", 1990 р.) дослідник Бе-
рнард Шмідт (Bernard Schmidt) аналізує філософські погляди В. Віт-
мена, називаючи останнього персоналістом, який заклав підвалини тра-
диції американського персоналізму. Автор визначає персоналізм як "не-
емпіричну філософію, яка стверджує, що "я" отримує знання від могут-
ньої сили розуму, яка є творчою та може творити реальність власними 
ідеями" [16, p. 180]. Б. Шмідт доводить, що В. Вітмен вважав себе пер-
соналістом завдяки цитаті з листа поета Р. В. Емерсону: "…я отримав 
ще одне лист від старого пана Олкотта – я надіслав йому "Галактику" з 
"Персоналізмом" – і він високо поважає мене і говорить про пана Емер-
сона і його дружелюбність для мене" [16, p. 181]. Під "Персоналізмом" 
поет мав на увазі свою статтю в журналі "Галактика", це своєрідний 
маніфест персоналізму, ідеї якої лягли в роботу "Демократичні перс-
пективи" 1871 року. Дослідник звертає увагу на те, що видатні амери-
канські персоналісти, такі як Борден Паркер Боун (Borden Parker 
Bowne, 1847–1910 рр.) не продовжували і не розвивали філософські 
погляди поета. Дослідник Б. Шмідт робить висновок: "Вітмену не ви-
стачило діалектичної майстерності та логічних сил, щоб здійснити зна-
чний внесок у побудову філософської системи" [16, p. 181]. Зважаючи 
на те, що персоналізму характерною є особлива картина світу, відпо-
відно до якої він складається з унікальних особистостей (person), аб-
солютною цінністю постає ідеал демократії як умова співіснування цих 
особистостей. Таким чином В. Вітмен уникає абсолютного ідеалізму, 
який проголошує єдиний універсальний розум. Адже важливим питан-
ням для поета було питання становлення саме індивідуального ро-
зуму, так само як і не може існувати єдиної філософії чи єдиного полі-
тичного стану над окремими незалежними "я". 

Висновки. Для філософії американського поета трансценденталіста 
характерним мотивом є ідея близькості з природою. Ідея єднання з зем-
лею, з природою, з всесвітом, призвела до наступного умовиводу про те, 
що будь-яка людина та будь-яка річ постають священними на тлі нескін-
ченного Всесвіту. Почуття спорідненості з усіма людьми і всіма явищами 
світу надихало філософа на пошук спільного єства. Основний посил його 
вільних віршів – прославлення людини, її тіла, природного єства, що кри-
тиками свого часу було сприйнято як занадто відверті думки.  
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The purpose of the article is to reveal the basic philosophical views of the American 

transcendentalist Walt Whitman. The author has made a historical and philosophical 
analysis of the basic philosophical views of the thinker, Walt Whitman's literary heritage 
was analyzed, and ideas typical of American transcendentalism were discovered. 

The author's interpretation of the basic philosophical views of Walt Whitman is offered.  
The results complement the idea of the history of American philosophy, namely the 

period of American transcendentalism, they can be used in educational programs, they can 
be useful to scientists, teachers, students, etc. 
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ФИЛОСОФСКАЯ ПОЭЗИЯ АМЕРИКАНСКОГО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИСТА  
УОЛТА УИТМЕНА  

 
Раскрыты основные философские взгляды американского трансцендентали-

ста Уолта Уитмена. Был осуществлен историко-философский анализ основных 
философских взглядов мыслителя, проанализировано литературное наследие на 
предмет идей, характерных американскому трансцендентализму. 

Предложена авторская интерпретация основных философских взглядов Уо-
лта Уитмена.  

Полученные результаты дополняют представление об истории американской 
философии, а именно период американского трансцендентализма, они могут ис-
пользоваться в учебных программах, и предусмотрены для ознакомления 
учеными, преподавателями, студентами и т. д. 
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