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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. В сучасній українській гуманітаристиці 

спостерігається пожвавлення інтересу до становлення та особливостей 

національних філософських традицій. Переосмислення американцями власної 

історії, а разом з цим культури, політики, філософії розпочалось у другій 

половині ХХ ст. та спричинило потребу звернутися до ранньої американської 

культури, ранніх політичних ідей та ранньої американської філософії. Однією з 

провідних тенденцій сучасної історико-філософської науки виявлено дедалі 

глибше врахування культурного, політичного та соціального контекстів 

філософування. У дисертації продемонстровано зростаючий інтерес до 

національних філософій на прикладі дослідження ранньої американської 

філософії та вперше в українському інтелектуальному середовищі комплексно 

окреслено сутнісні риси ранньої американської філософії в історико-

філософській ретроспективі. 

Історико-філософська реконструкція філософських ідей американських 

мислителів дозволила проаналізувати та класифікувати інтелектуальний 

спадок, систематизувати його у відповідні періоди історії ранньої 

американської філософії. У результаті окреслено особливості періодизації 

історії ранньої американської філософії. Рання американська філософія у 

процесі становлення та розвитку зазнала суттєвих змін. Аналіз основних рис 

кожного з періодів історії ранньої американської філософії у сукупності 

продемонстрував контроверсійний характер феномену. В результаті 

дослідження «інтелектуальної історії» було встановлено не лише основні 

постаті кожного з періодів ранньої американської філософії та особливості саме 

професійного філософського знання, а й здійснено спробу окреслення процесу 

зародження та становлення філософських ідей, які лягли в основу національної 

традиції філософування. 

При виборі ключових представників кожного з періодів головними 

чинниками стали наявність прямого чи опосередкованого впливу на 

становлення традиції філософування; звернення до «інтелектуальної історії», 

яке дає можливість розглянути основні ідеї представників інтелектуального 

середовища, яких не називали професійними філософами, проте чиї ідеї лягли в 

основу національної традиції філософування або стали каталізатором 

становлення тих чи інших напрямів історії американської філософії; 

апелювання до історіографії філософії з врахуванням аргументацій вітчизняних 

та зарубіжних дослідників щодо того чи іншого представника періоду та й 

періоду загалом, а також обмеження в обсязі роботи. Визначення особливостей 

періодизації американської філософії крізь призму розуміння поняття 

«філософія» у конкретний історичний період дає змогу окреслити 

парадигмальні настрої в інтелектуальному середовищі кожного з періодів та 

перехідних етапів, що дало змогу наблизитись до більш глибокого вивчення 

особливостей національної філософської традиції. 
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Актуальність історико-філософського дослідження періоду саме ранньої 

американської філософії зумовлена тим, що без розгляду основних 

філософських ідей цього періоду загальна теоретико-пізнавальна картина цілої 

епохи залишатиметься неповною. Запропоноване дослідження є спробою 

визначення особливостей, історичних меж та періодизації ранньої 

американської філософії (від моменту заснування перших колоній на початку 

XVII ст. релігійними біженцями, які звели Новий Плімут та заклали фундамент 

Нової Англії, до другої половини ХІХ ст.) та окреслення основних 

філософських поглядів представників різних періодів ранньої американської 

філософії: від колоніального світогляду до американського ідеалізму через 

висвітлення питань щодо розуміння природи людини, релігії та держави з 

врахуванням соціокультурного контексту формування передумов того чи 

іншого періоду. В історико-філософських дослідженнях прагнення 

ідентифікації національної філософії залишається актуальним та викликає 

дискусії серед українських вчених щодо визначення самого поняття. В даній 

розвідці основним мотивом є розуміння ранньої американської філософії як 

такої, що виражає особливості певного суспільства, що формувались через 

способи постановки питання щодо розуміння природи, місця та ролі людини та 

відобразились у вченнях та творчості обраних для окреслення кожного з 

періодів філософів, інтелектуалів, суспільно-політичних діячів. 

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

Дисертаційну роботу виконано відповідно до комплексної програми 

досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації»; науково-дослідних тем філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 11БФ041-01 «Філософсько-

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 

суспільства» та 16БФ041-01 «Модернізація філософської та політологічної 

освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів». 

Метою дисертаційної роботи є визначення сутнісних рис та окреслення 

основних періодів ранньої американської філософії. Відповідно до мети 

дослідження були поставлені наступні завдання: 

- дослідити визначення поняття «рання американська філософія»; 

-  визначити історичні та географічні межі феномену ранньої 

американської філософії; 

- висвітлити особливості періодизації ранньої американської філософії;  

- виявити сутнісні риси окреслених періодів ранньої американської 

філософії; 

- визначити основних представників кожного періоду ранньої 

американської філософії; 

- розглянути основні аспекти філософського-релігійного вчення 

пуританських мислителів; 

- проаналізувати теоретичні ідеї послідовників європейського емпіризму; 
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- дослідити деїстичну філософію та суспільно-політичні ідеї 

американських просвітників; 

- визначити специфіку американського трансценденталізму; 

- виявити особливості американських ідеалізму та персоналізму.  

Об’єктом дисертаційного дослідження є історія американської філософії. 

Предметом дисертаційного дослідження є рання американська філософія 

в історико-філософській ретроспективі. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять 

загальнонаукові методи аналізу та синтезу для дослідження теоретичних основ 

і джерельної бази (джерельна база представлена першоджерелами 

американських філософів та критичною літературою); метод історико-

філософського аналізу для реконструкції філософських поглядів американських 

філософів (проаналізовані філософські погляди американських пуритан, 

просвітників, романтистів та ідеалістів); компаративний метод для порівняння 

філософських поглядів та філософських систем окремих періодів (було 

порівняно як філософські погляди представників окремого періоду, так і 

тенденції розвитку філософських ідей різних періодів); метод етимологічного 

аналізу (для розуміння походження понять в текстах та їх історичному 

контексті та з урахуванням наперед заданих усталених термінів); метод 

історико-філософської реконструкції. Реалізація мети і завдань дисертаційної 

роботи зумовлює необхідність залучення також гіпотетико-дедуктивного 

методу міркування. 

Дисертаційне дослідження ґрунтується на історико-філософських і 

методологічних ідеях і підходах видатних зарубіжних та вітчизняних учених: 

Дж. Л. Блау, М. Р. Коен, Б. Куклік, Дж. Лакс, Б. Маккінон, А. Марсубян, 

М. Дж. Мерфі, П. Міллер, В. Мюелдер, Дж. Райдер, І. В. Райлі, Р. Талісс, 

Г. Г. Таунсенд, Н. Фієрінг, Е. Фловер, Г. В. Шнайдер, Дж. Шук, С. Кравченко, 

В. Пацан, Н. Томюк, Т. Розова, М. Є. Покровський та ін.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у історико-

філософському дослідженні з окресленням особливостей періодизації та 

визначені сутнісних рис ранньої американської філософії XVII – XIX ст. 

Наукова новизна одержаних результатів розкривається у наступних наукових 

положеннях, які виносяться на захист: 

Уперше: 

- у вітчизняній історико-філософській науці досліджено феномен «ранньої 

американської філософії» завдяки окресленню географічних, історичних, 

політичних та культурних особливостей його становлення та розгляду 

основних ідей;  

- завдяки вивченню досліджень провідних  істориків філософії окреслено 

особливості періодизацій ранньої американської філософії з виокремленням 

основних періодів та їх особливостей; 

- визначено сутнісні риси ранньої американської філософії завдяки 

здійсненому аналізу творів представників кожного з періодів та критичної 
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літератури крізь призму окреслення проблеми розуміння національної 

філософії; 

Уточнено: 

- світоглядний, культурний та релігійний контексти становлення 

американської філософії в результаті історико-філософської реконструкції 

основних світоглядних питань ранньої американської філософії; 

- визначення поняття «філософія» для кожного періоду ранньої 

американської філософії, що дозволило прослідкувати особливості становлення 

ранньої американської філософії в контексті актуалізації проблеми 

співвідношення «людина-Бог», «людина-природа», розуміння цивілізації, 

держави та релігії.  

- значення інтелектуальної історії при дослідженні ранньої американської 

філософії, що уможливило комплексний аналіз робіт не лише академічних 

філософів, а й інтелектуалів, суспільно-політичних, релігійних діячів, чиї 

творчість та діяльність розглядаються як основа становлення американської 

національної філософії. 

Набуло подальшого розвитку: 

- вивчення філософської спадщини ранніх американських філософів 

завдяки аналізу цифрових архівів товариств та компаративному аналізу 

окремих ідей та поглядів, які раніше не розглядались в історико-філософських 

дослідженнях; 

- окреслення особливостей становлення національної американської 

філософської традиції.  

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. 

Дисертаційне дослідження розширює сферу вітчизняних філософських 

досліджень національних філософських традицій – ранньої американської 

філософії. Отримані результати дослідження сприяють подальшому розвитку 

теоретичного знання історії американської філософії, вони можуть бути 

застосовані у педагогічній діяльності. Матеріали дисертації можуть бути 

використаними в освітньому процесі для розробки нових освітніх програм, а 

також викладанні нормативних курсів з філософії, історії філософії, 

американістики.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація написана автором самостійно. 

Наукові роботи, в яких викладені основні результати дисертаційного 

дослідження, написані без співавторів. Матеріали кандидатської дисертації в 

тексті докторської не використовуються.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження отримали апробацію на наступних конференціях: міжнародна 

наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014» (15-16 

квітня 2014 р., м. Київ); міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів 

та молодих учених «Дні науки філософського факультет – 2015» (21-22 квітня 

2015 р., м. Київ); наукова конференція «Філософсько–світоглядні та 

міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства» (2 

липня 2015 р., м. Київ); міжнародна наукова конференція «Дні науки 
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філософського факультет – 2016» (20-21 квітня 2016 р., м. Київ); міжнародна 

наукова конференція «Дні науки філософського факультет-2017» (25-26 квітня 

2017 р., м. Київ); всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю 

«Духовність. Культура. Виклики сьогодення» (21-22 квітня 2017 р., м. Львів); 

міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 

2018»  (26-27 квітня 2018 р., м. Київ); V Всеукраїнська науково–практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Об’єднані наукою: 

перспективи міждисциплінарних досліджень» (8-9 листопада 2018 р., м. Київ); 

міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 

2019» (23-24 квітня 2019 р., м. Київ); міжнародна наукова конференція «Дні 

науки філософського факультету – 2020» (22-23 квітня 2020 р., м. Київ). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 1 авторську 

монографію, 20 публікацій у фахових наукових виданнях України (з них 20 

входять до міжнародних наукометричних баз даних), 5 статей у збірниках 

наукових праць та матеріалах конференцій та 11 праць апробаційного 

характеру.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, дванадцяти підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 421 

найменування. Основний текст роботи викладено на 309 сторінках друкованого 

тексту. Загальний обсяг роботи – 361 сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначені його об’єкт, предмет, теоретико-методологічна основа, мета і 

завдання, наукова новизна отриманих результатів, їхня теоретична і практична 

значущість, подано інформацію про особистий внесок здобувача, відомості про 

апробацію результатів дослідження та публікації дисертантки.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

історії ранньої американської філософії» визначено теоретичні та 

методологічні засади дисертаційного дослідження. Аналізуються ключові 

поняття які складають категоріальний апарат, а також визначено джерельну 

базу яка визначає метрологію дослідження. Головна увага приділена 

визначенню основного поняття для дослідження історії ранньої американської 

філософії, а саме «рання американська філософія». Продемонстровано 

різноманітні підходи до вивчення цієї проблематики серед вітчизняних та 

зарубіжних дослідників. 

У підрозділі 1.1 «Особливості визначення поняття “рання американська 

філософія”» проаналізовано історію виникнення поняття «рання американська 

філософія» та його співвідношення з поняттям «американська філософія». 

Продемонстровано, що формулювання поняття «рання американська 

філософія» виникло як необхідність заміни лінгвістичної конструкції 

«філософія колоніального періоду» з метою розмежувати змістові 

навантаження понять «колоніальний» та «філософія» й наголосити на розвитку 
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інтелектуальної традиції окремо від особливостей колоніального ладу, проте не 

обмежується колоніальним періодом. 

В результаті здійсненого аналізу різних підходів до визначення поняття 

«рання американська філософія», необхідно наголосити на складності 

встановлення остаточної дефініції цього терміну. У запропонованому 

досліджені «рання американська філософія» також включає в себе різні форми 

філософської діяльності в історії північноамериканських колоній 

Великобританії, Сполучених Штатів Америки до Громадянської війни аж до 

формування американського прагматизму в середині 70-х років XIX століття. 

Досліджено трансформацію поняття «американська філософія» в історії 

ранньої американської філософії. Використовуючи статистичні дані з робіт Дж. 

Шука, зроблено висновок про те, що у XVII ст. під філософією розуміли, перш 

за все, освіченість, знання, отримані за вивченням вільних мистецтв (теології, 

логіки, граматики, риторики, фізики, математики тощо). Філософська 

діяльність ототожнювалася з проповідницькою діяльністю. Перші американські 

філософи здобували освіту в Англії, де в університетах викладали християнське 

вчення в дусі платонізму. У період з середини XVIII до початку XIX ст. 

зазначено, що значної потужності набуває шотландський реалізм, який вплинув 

на те, що кількість професорів в коледжах зросла у десять разів. Раціоналізм та 

емпіризм, включно з сенсуалізмом, проникають у освітні заклади Америки, 

змінюючи семантику поняття «філософія». У 1860 році вже близько 250 

професорів викладали філософію у Сполучених Штатах, основою якої на той 

час були моральна філософія та теологія. Упродовж ХІХ ст. заклад вищої 

освіти статистично мав на посадах декількох професорів та декількох 

викладачів, які спеціалізувалися з філософії та теології. Доведено, що 

переважна більшість викладачів, що викладали філософію, були президентами 

(the president) коледжів. Такі дисципліни, як стародавні мови: грецьку та латину 

– викладали професори мов (the language professor), математику та природничі 

науки – професори натуральної філософії (the natural philosophy professor), 

англійську мову та красномовство – професори риторики та белетристики (the 

rhetoric and belles-lettres professor). Таке різноманіття ускладнює виокремлення 

ролі та завдання професійного філософа. У ХІХ ст. для філософської думки 

Америки характерною особливістю стає вектор зближення філософії з 

психологією. Такі факти підтверджують необхідність переосмислення поняття 

«ранньої американської філософії» в контексті історії американської філософії 

та демонстрації її генезису, синтезу, самобутності й запозичень, а також, 

розгляду історії філософії з її історією ідей, понять та концепцій, життєписами 

філософів крізь призму національної філософії. 

Інший рубіж, який подолала історія американської думки стосується 

написання першої докторської дисертації з філософії, яку було захищено у 1861 

році в Єльському університеті (Yale University) у Нью-Гейвені (New Haven). 

Перехід до класичної американської філософії знаменував собою нову 

маніфестацію істини. Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. філософи Ч. Пірс, 

В. Джеймс та Дж. Дьюї започатковують філософський напрям, який стане 
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візитівкою американської філософії – прагматизм. Таким чином доведено зміну 

семантики понять «філософія» та «філософ» в історії ранньої американської 

філософії від освіченості до академізму. 

У підрозділі 1.2 «Підходи до періодизації ранньої американської філософії» 

запропонована спроба структуризації матеріалу відповідно до періодів ранньої 

американської філософії, яка спирається на результати історико-філософських 

розвідок кількох дослідників: Микити Покровського, котрий вирізнив три 

періоди (Пуританізм, Просвітництво та Романтизм), Барбари Маккіннон 

(Пуританська думка, Американське Просвітництво, Трансценденталізм) та 

Ісаака Вудбриджа Райлі (Пуританізм, Ранній Ідеалізм, Деїзм, Матеріалізм, 

Реалізм, Трансценденталізм, Еволюціонізм, Сучасний Ідеалізм) та включає такі 

періоди: 

• Пуританська філософія (Puritanic Philosophy) визначена як 

реформаційний рух в Англії та Шотландії, що сформував сукупність 

протестантських течій, які стали ідейною основою перших колоністів Нового 

світу (Нової Англії). Релігійно-етичні та суспільно-політичні ідеї, форми 

філософської та теологічної діяльності, які зародилися в цьому русі стали 

пануючою силою в інтелектуальному та духовному житті впродовж XVII – 

XVIII ст. Ідеї духу протестантизму панували в житті колоністів, але знайшли 

втілення в поступі від теократії до демократії, від релігійної та расової 

нетерпимості до віротерпимості та толерантності. 

• Філософія Великого Пробудження (Great Awakening) – рух в річищі 

протестантизму з метою відновлення індивідуального благочестя та релігійної 

відданості у XVIII ст. В цей період відбувається знайомство американських 

інтелектуалів з роботами Джорджа Барклі, який залишив по собі в Америці 

ідейних послідовників. 

• Американське Просвітництво (American Enlightenment) – соціально-

політичний ідейний рух XVIII ст., який виник під впливом європейського 

Просвітництва, ідей Джона Лока, Ісаака Ньютона та ін. Дух сепаратизму в 

ранніх колоніях трансформувався в ідею особистісної незалежності (гуманізм), 

незалежності світу від Бога (деїзм), церкви від держави (секуляризм), Америки 

від Європи.  

• Американський Романтизм (American Romanticism) – сукупність 

філософських течій та поглядів, які у ХІХ ст. реалізували першу спробу 

осмислення національної філософії. Будучи своєрідною реакцією на 

Просвітництво, Романтизм піддавав сумніву постулат необмежених 

можливостей розуму та тотальної раціональності, але разом з тим, безсумнівно, 

вважав необмеженим потенціал морального вдосконалення людини та 

стверджував її єдність й цілісність з природою. 

• Американський ідеалізм (American Idealism) – межова гілка в історії 

американської філософії між ранньою та класичною американською 

філософією, оскільки своїми витоками вона сягає Романтизму та розвивалася 

одночасно з прагматизмом. Цей напрям характеризується стійким інтересом до 
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європейського ідеалізму, духом академічності та приматом ідеального над 

матеріальним. 

У підрозділі 1.3 «Методологічна база дослідження та категоріальний 

апарат» здійснюється аналіз понятійного апарату та методологічної бази. В 

дисертаційному дослідженні було використано цифрові архіви та інтернет-

видання, де розміщено цифрові копії першоджерел ранньої американської 

філософії. 

Методологічну базу дослідження складають провідні дослідження історії 

американської філософії, адже з ХХ ст. інтерес до ранньої американської 

філософії зростає, про що свідчить кількість критичної літератури. Було 

досліджено роботи Волтера Мюелдера «Розвиток американської філософії» 

(1940 р.); відомого учня Джона Дьюї, історика філософії Герберта Воллеса 

Шнайдера «Історія американської філософії» (1946 р.), «Пуританський розум» 

(1930 р.); Джозефа Л. Блау «Люди та рух в американській філософії» (1952 р). 

У наступні роки кількість досліджень зі схожою проблематикою значно 

зростає. Досліджуючи американський пуританізм, було використано роботи 

Елізабет Фловер та Мюрреєя Дж. Мерфі «Історія філософії в Америці» (1977 

р.), Нормана Фієрінга «Рання американська філософія проти філософії в ранній 

Америці» (1977 р.). Особлива увага була приділена антології Барбари 

Маккіннон «Американська філософія: Історична Антологія» (1985 р.), завдяки 

якій були проаналізовані тексти американських філософів та уточнена 

періодизація ранньої американської філософії.  

Окреслюючи філософські проблеми релігійного мислення, наукового 

світогляду, рух філософської думки від американської правової традиції до 

американської літератури, було використано дослідження Морріса Рафаеля 

Коена «Американська думка, критичний нарис» (1954 р.), Гарві Гейтса 

Таунсенда «Філософські ідеї в Сполучених Штатах» (1934 р.). Особлива увага 

була приділена роботам Перрі Міллера, який детально дослідив світогляд 

американських пуритан: «Розум Нової Англії: Сімнадцяте століття» (1939 р.), 

«Трансценденталісти: Антологія» (1950 р.), «Розум Нової Англії: Від колонії до 

провінції» (1953 р.), «Американська думка: Від Громадянської війни до Першої 

світової війни» (1954 р.). 

Було використано роботи сучасних провідних дослідників даної тематики. 

До прикладу, Джон Шук, відомий систематизатор та дослідник американської 

філософії, який є автором та упорядником таких робіт: «Словник сучасних 

американських філософів» (2005 p.) та «Словник ранніх американських 

філософів» (2012 р.), «Історичні нариси з американської філософії 20-го 

століття» (2015 р.) та «Блумсберська енциклопедія філософів в Америці» (2016 

р.). Енциклопедичні дані було отримано з робіт Джона Лакса та Роберта Талісса 

«Енциклопедія американської філософії» (2007 р.); Армена Марсубяна та 

Джона Райдера «Вступ до американської філософії» (2004 р.). 

Рання американська філософія не була об’єктом дослідження вітчизняних 

дослідників. Проте проблематикою, дотичною до заданої, з логічно 

зумовленими вступами задля окреслення основної тематики своїх робіт – 
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формування передумов прагматизму, філософія освіти у США, проблеми 

природних прав людини, прагматизму у філософії права, політичної філософії, 

філософії дії, аспектів творчості окремої персоналії тощо, займаються С. 

Кравченко, Є. Атрашкевич, Г. Вдовина, В. Жарких, Т. Розова, В. Титов, Н. 

Томюк, В. Пацан та ін. Також вітчизняними дослідниками здійснені 

здебільшого культурологічні розвідки американських культури, ідентичності, 

менталітету (І. Живоглядова) тощо.  

У другому розділі «Поворот від теократичного ригоризму до 

ліберального секуляризму в пуританській філософії» здійснено аналіз 

ключових філософських ідей доби американського пуританізму, 

представленого постатями Джона Вінтропа, Роджера Вільямса, Вільяма Пенна 

та продемонстровано діаметрально протилежні й спільні мотиви 

філософування.  

У підрозділі 2.1 «Утопічні ідеали політичної та релігійної філософії 

пуританських мислителів» досліджено світоглядні орієнтири пілігримів, 

доведено рівень освіченості населення колоній. 

Джерелами дослідження ранньої американської філософії також стали 

проповіді, листи, особисті історії, які збереглися до наших часів. У Сполучених 

Штатах Америки існують різноманітні громадські організації, чиї матеріали 

використовувались у дослідженні: «Товариство Вінтропа», «Національне 

товариство синів та дочок пілігримів», «Бостонське історичне товариство 

(США)», мета яких полягає в збереженні та поширенні пам’яті про життя 

перших поселенців, про їхні долі впродовж розбудови колоній на новому 

континенті. 

Спростовуючи поширену думку серед дослідників ранньої американської 

філософії про те, що в британських колоніях в Америці люди не цікавилися 

філософією, наводиться факт того, що першим філософом, праці якого 

надрукували в колоніях, був Ф. Бейкон, а саме його робота «Есеї і релігійні 

медитації» (1688 p.).  

Важливим фактором розвитку інтелектуального середовища слугував факт 

встановлення першого друкарського станку на території колоній, у 1638 році в 

Кембриджі (Cambridge), Массачусетсі (Massachusetts). Встановили друкарський 

станок для потреб коледжу, який було засновано двома роками раніше. У 1939 

році в США випустили марку до трьохсотріччя видавничої справи в Америці, в 

ці ж роки було опубліковано супровідні дослідження історії типографії в 

Америці. Заснований у 1636 році, тобто усього лише через 16 років після 

прибуття перших пуритан, Гарвардський коледж (Harvard College), 

запропонував вивчення та розвиток наук в дусі класичних європейських 

університетів. В філософських поглядах пуританських мислителів визначено 

помітний вплив платонізму та арістотелізму, що пов’язано, перш за все з 

освітою в університетах Англії. З рукописів Дж. Вінтропа стало відомо, що 

першим надрукованим текстом в Америці була «Клятва вільної людини» (1638 

р.), а першою книгою – Біблія. Також було вирішено перекласти з 

давньоєврейської мови та опублікувати «Псалми Давида». Пуритани прагнули 
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очистити текст Святого Письма від існуючих, на їх думку, помилок. 

Критикуючи вільний переклад англійськими перекладачами сакральних текстів, 

духовні лідери колоній декілька років перекладали вірші з огляду не на 

естетику, а на зміст тексту. Риса пуританської філософії проявилася не лише в 

необхідності очищення віри, але й в пошуку аподиктичного знання Слова 

Божого. 

Реконструкція гносеологічної схеми богопізнання пуританами демонструє 

Бога як Творця та необмеженого у владі Володаря (Lord), який є причиною 

усього в світі. Питання щодо пізнання Бога вирішувалось шляхом вивчення 

Святого Письма: саме тому Біблія була тією призмою, крізь яку людина 

пізнавала світ та суспільство. Передвісник філософської герменевтики, 

теологічна екзегетика стала потужним інструментом у руках пуританських 

мислителів, і, починаючи з книги Буття, вся історія людства, всі сакральні 

тексти містять прихований, таємничий зміст, який частково може бути 

зрозумілим з дозволу Всевишнього. Тому і зміст Святого Письма є набагато 

більшим, ніж власне зміст тексту на сторінках книги книг. 

На думку пуритан, природа людини гріховна через гріхопадіння перших 

людей, тому продовжує діяти старозавітний договір, або угода з Богом. В 

ранній американській філософії з’являється унікальне поняття, філософський 

концепт особливого договору з Богом – ковенант (covenant). Втім, сила 

пуританської екзегетики вплинула не лише на теологічні ідеї, але й на проблему 

теократії. Інший філософський концепт, що виникає в цей час визначає не лише 

політичні ідеї колоніального устрою, але й месіанські настрої серед колоністів. 

У відомій праці «Зразок християнського милосердя», яку написав Джон 

Вінтроп, міститься модель пуританського суспільства, об’єднаного глибокою 

вірою та єдиною метою розбудови «Місто на пагорбі» (“City upon a Hill”) 

августинівського зразка. У своїх поглядах на сутність майбутньої країни Дж. 

Вінтроп був впевнений, що колонія має існувати з метою досягнення блага: 

модель невеликого суспільства має бути подібною до організму людини, де всі 

взаємодіють. Продемонстровано, що для пуритан егалітарні ідеї були 

нехарактерними, а інтереси общини переважали інтереси однієї людини. 

У підрозділі 2.2 «Світогляд корінного населення Північної Америки та 

вплив процесу акультурації на філософські ідеї колоністів» проаналізовано 

світоглядні ідеї американських індіанців, поселенців та колоністів. 

Проти ідеальної теократичної держави виступав опонент Дж. Вінтропа 

Роджер Вільямс, який вирізнявся ліберальними ідеями секуляризму. В його 

роботах «Кривавий догмат переслідування за переконання» (1644 р.), «Ключ до 

мови Америки» (1643 р.) критикуються переслідування за віру, аргументується 

думка про спорідненість людської природи, наявний інтерес до культури та 

мови корінного населення Північної Америки. Це перше в історії ґрунтовне 

дослідження індіанської мови, у якому автор продемонстрував безпосередньо 

критичний підхід до перекладу та порівняння слів, словосполучень та понять 

двох мов. Унікальною особливістю цього дослідження є вихід за межі 

створення словника, оскільки автор не обмежується винятково пошуком 
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корелятів, а намагається зрозуміти спосіб мислення індіанців. Було доведено 

полемічний характер ранньої американської філософії на прикладі серії 

публікацій Р. Вільямса та Джона Коттона. Продемонстровано дослідницький 

інтерес до вивчення мудрості корінного населення Північної Америки. 

Аналізуючи вплив індіанської мудрості на світогляд колоністів, було 

досліджено роботи у яких було здійснено спроби переосмислення духовного 

спадку корінного населення Америки:  «Індіанці зсередини. Народна 

американська філософія та культурне відновлення» (2011 р.) Денніса 

МакФерсона та Джея Дугласа Ребба; «Танець людини та місця: Одна 

інтерпретація індіанської філософії» Томаса М. Нортон-Сміта, члена 

Філософської асоціації американських індіанців; Джона Евбанка Манчіпа Вайта 

«Повсякденне життя індіанців Північної Америки» (1979 р.). Було здійснено 

описи міфів (космогонічні міфи, міфи про трікстерів, міфи про близнюків), 

пісень, ритуалів американських індіанців, продемонстровано запозичення слів 

та ідей. 

В індіанській міфології вирізняють певні групи міфів, пов’язаних 

спільними сюжетними рисами. Аналогічно грецькій, скандинавській та 

багатьом іншим міфологічним картинам в індіанській міфології чільне місце 

посідають міфи, які мають значення в історико-філософському контексті, а 

саме міфи про Творення, у яких Великий дух або Небесний вождь творять світ. 

Важливими для історико-філософського аналізу постають міфи про Близнюків, 

міфи про братів, які уособлюють діаметрально протилежні начала: добро й зло 

– вони ж упорядковують цей світ та керують ним. Та безумовно багато інших 

міфів. У дисертаційному дослідженні проаналізовано два міфи, які містять 

філософські ідеї: міф про Творення (який включає в себе міф про Близнюків) та 

міф про Хитруна. Зазначені міфи існували в різних схожих варіаціях у багатьох 

племен індіанців. Їх структурна впорядкованість дозволяє прослідкувати 

космологічні, релігійні та соціально-політичні ідеї, які турбували 

американських індіанців. 

Ще одним важливим джерелом впливу на світогляд американських 

поселенців була трагічна історія рабовласництва в Америці, яка зіткнула між 

собою християнський світ пуритан та афро-американську культуру. Перш за 

все, взаємодія відбулась у мовній сфері, завдяки якій в англійську мову 

проникли так звані «африканізми», наприклад, слово «зомбі», яке завдяки 

діяльності сучасного філософа Девіда Джона Чалмерса увійшло до 

філософського лексикону. У дослідженні використовувалися роботи: 

«Работоргівля: історія работоргівлі в Атлантиці, 1440–1870 рр.» (1997 р.) 

Томаса Г’ю; «Афрікана: Енциклопедія досвіду африканців та афро-

американців» (1999 р.). Зазначені факти свідчать про неприпустимий досвід 

рабства, який задокументовано не лише в історичних трактатах, але й в 

унікальних пам’ятка особистісних переживань. Текстуальні джерела цієї епохи 

дають змогу історикам, філологам та філософам дізнаватися більше про події 

минулого, про мову, про літературу афро-американців, а також про їхні ідеї, 

думки, переживання та судження. Автобіографії афро-американців 
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колоніальної епохи, а також більш пізні літературні форми сприяли 

популяризації філософії аболіціонізму та необхідності активізації діалогу щодо 

неприпустимості рабства як такого. 

У підрозділі 2.3 «Демократичні та ліберальні настрої практичної 

філософії пуритан» окреслено поступовий перехід від теократії Дж. Вінтропа 

до демократичних настроїв у суспільстві. Вільям Пенн, автор робіт «Без хреста 

немає вінця» (1669 р.), «Деякі плоди усамітнення» (1682 р.), ««Потрясіння 

основ, зведених на пісках» (1668 р.), чий критичний розум був причиною 

звинувачення у єресі, критикував вчення про троїстість природи Бога. 

Американський філософ ставить під сумнів це положення, демонструючи 

обізнаність давньогрецькою філософією (апелює до Талеса, Пітагора, Біаса, 

Клеобула, Піттака, Гіппія, Анахарсиса, Анаксагора, Геракліта, Демокрита, 

Сократа, Платона, Антисфена, Ксенократа, Арістотеля, Зенона, Сенеку, 

Епіктета та інших). На думку В. Пенна, потрібно реконструювати життя та ідеї 

відомих римлян, греків, які за століття до християн говорили про чесноти та 

безсмертя душі, та досліджувати вчення християн, які за століття стали 

шанованими авторитетами християнського світу. Як і Дж. Вінтроп, так і 

В. Пенн, обидва філософи уособлюють собою відмінності в поглядах пуритан з 

одного боку, та квакерів – з іншого. Вільям Пенн не прийняв ідею 

первородного гріха, до якої звертався Дж. Вінтроп, натомість наголошував на 

потенційній досконалості людини. Ідеї Дж. Вінтропа щодо однорідної 

спільноти однодумців, відокремлених від грішників, не імпонували В. Пенну, 

адже останній прагнув створити неоднорідне суспільство, ліберальне, 

демократичне, відкрите для людей різних релігійних переконань та 

походження. Будучи пацифістом, він мав намір, як і Р. Вільямс, жити в мирі з 

індіанцями, тоді як Дж. Вінтроп вбачав в корінних американцях ворогів. 

Найважливішою ідеєю, на думку В. Пенна, яку сповідували квакери, була 

безумовна правдивість людини та особиста незалежність в думках і вчинках. 

Текстуальна спадщина філософа досить велика, налічує більше ста робіт 

теологічних, етичних та політичних за змістом. На території своєї колонії 

мислитель В. Пенн намагався створити нове правове етичне суспільство, у 

якому влада походила б від народу, від окремої, наділеної розумом особистості. 

Для В. Пенна важливою характеристикою людини є майже сократична вимога 

самопізнання, оскільки, як вважає мислитель, люди вивчають науки, освоюють 

практики, схильні цікавитися проявами людської культури, але через це 

втрачають інтерес до самих себе. Освіта, на думку В. Пенна, мусить бути 

спрямована не на виховання вчених, які багато розмовляють про речі відірвані 

від життя, а на те, як бути людьми. За такої схеми, важливе не стільки знання, 

скільки розуміння природи речей. Від природи людина має хист до вивчення 

механіки та фізики, це проявляється в потребі дитини гратися речами, тому, на 

думку мислителя, слід зосередитися на розвитку природних здібностей людини 

(Natural Genius). Знання граматики та риторики, як і вивчення мов, слід 

залишити для того віку, коли з дитини виросте знавець природи, справжній 

натураліст. Риторика, як наука, на думку філософа, по своїй суті є нейтральною, 
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втім, її досить часто використовують задля зла, або власної користі, а не заради 

загального блага.  

Пошук істини наводить В. Пенна на думку, що її природа укорінена в мові, 

бо, по-перше, сам філософ закликає завжди казати правду, тобто бути 

абсолютно чесним, по-друге, двозначності призводять до хиби та 

непорозуміння, а всяка неправда – до пекла. Істинне знання є справжньою 

скарбницею для В. Пенна, а розум є вмістилищем цього знання, тому той, хто 

володіє знанням буде корисним для інших. При цьому філософ розрізняє 

знання (knowledge) та судження (judgment) та переконаний у тому, що більшу 

корисність приносять саме знання. Мислитель розкриває своє етичне вчення, 

розглядаючи поняття гріху та доброго вчинку. Свій аналіз філософ починає з 

розгляду поняття гордості (pride), яке притаманне людській натурі. В світі нема 

нічого, що належало б людині, тобто все, на думку мислителя, є власністю Бога 

та походить від Нього, а, отже, все, чим володіє людина – це дари Бога, які 

вимагають певних зобов’язань. У цьому питання В. Пенн погоджується з 

поглядами Дж. Вінтропа, який так само зазначав, що всі багатства належать 

виключно Богові. Розмежовуючи поняття «цінувати» (to estimate) та 

«дорожити» (to value), філософ стверджує, що людина не знає як оцінити роль 

творця в своєму житті, оскільки не знає, як насправді Ним дорожити. 

Аналізуючи ці два поняття, приходимо до висновку, що перший термін є 

синонімічним зі словосполученням «визначати ціну», яке має очевидний 

прагматичний характер, другий ж термін, у свою чергу, ближчий до етичних 

понять. Автор намагається донести свою думку до поселенців, які живуть на 

отриманих землях, і які знають ціну праці, але інколи забувають про цінування 

дарів Творця. Якби людина прагнула пізнати себе, вона подивилася би на свої 

примітивні знаряддя для здобуття їжі та порівняла б їх з дуже складним 

органами власного організму, які перетравлюють їжу та забезпечують обмін 

речовин по всьому тілу. Подібне порівняння недосконалої людської культури з 

неймовірними божими творіннями має, на думку мислителя, допомогти людині 

прийти до ідеї шанування Бога та його генія й могутності. Втім, людська 

природа суперечлива, і замість того, щоб прагнути підкорятися Творцеві, 

людина прагне підкоряти інших людей. Вона добре дбає про власне тіло, але 

про душу свою не дбає взагалі, вона рада, як іронічно підкреслює В. Пенн, 

запрошувати знатних гостей до свого будинку, але буває байдужою до Бога. 

Пуританська філософія характеризується різноманіттям діаметрально 

протилежних світоглядних позицій перших колоністів: від релігійної 

фанатичності (ідеї Джона Вінтропа щодо поєднання церкви та держави, 

винятковості Америки, де обрані розбудують нове Царство Боже «Міста на 

пагорбі») до боротьби В. Пенна за свободу віросповідання та до Р. Вільямса з 

його свободою віросповідання та ідеями відміни рабства, що супроводжувались 

подальшим ідеологічним розколом протестантського руху. Основною 

проблематикою даного періоду стали питання релігійного спрямування, 

пуританської моралі, проблем освіти, яка перебувала під впливом церкви, та 

питання суспільно-політичного устрою. 
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У розділі 3 «Рецепції європейського емпіризму в періоди Великого 

Пробудження та Просвітництва» окреслено філософські ідеї ранньої 

американської філософії двох періодів Великого Пробудження, представленого 

філософськими ідеями Семюеля Джонсона, Джонатана Едвардса та 

американського Просвітництва, представленого поглядами Бенджаміна 

Франкліна, Томаса Джефферсона, Томаса Пейна. 

У підрозділі 3.1 «Рецепції баркліанства та проблема свободи волі» 

доведено, що в колоніальній Америці та на початку незалежності Сполучених 

Штатів Америки існував інтерес до європейських течій раціоналізму та 

емпіризму (сенсуалізму). Дослідження виявило доцільність виокремлення 

періоду Доби Пробудження від пуританізму, оскільки філософи цієї епохи 

продемонстрували можливість співіснування глибокої релігійної віри з 

критичним науковим мисленням. Характер філософських ідей суттєво 

відрізнявся від проповідей та повчань пуритан, втім, ще не був настільки 

позитивним, як це було у американському Просвітництві. Ця епоха 

характеризується розквітом творчості С. Джонсона та Дж. Едвардса. Одним з 

перших мислителів, який написав філософський трактат «Християнський 

філософ» (1721 р.) був Коттон Мазер, який систематизував всі відомі 

досягнення натуральної філософії, продемонстрував знання філософських ідей 

Талеса, Сократа, Платона, Арістотеля тощо. Якщо Дж. Вінтроп прагнув 

побудувати «Місто на пагорбі», вірив в ідеали пуританізму, в 

напередвизначеність, у важливість букви закону, то К. Мазер, від ідеї створення 

«Нового Ханаану» перейшов до критики тих, хто його не звів. Роботи 

С. Джонсона: «Вступ до вивчення філософії» (1743 р.), «Начала філософії» 

(1752 р.) – були присвячені дослідженню гносеологічних проблем та основ 

моралі, а сам автор вважається першим професійним філософом в історії 

американської філософії. При аналізі філософського спадку С. Джонсона 

використовувались дослідження Дж. Елліса, С. Алстрома, Д. Холла, 

Г. В. Шнайдера. Продемонстровано вплив філософії Джорджа Барклі на 

Семюеля Джонсона через листування та особисті зустрічі. Продемонстровано, 

що С. Джонсон розкриває значення всіх трьох гілок філософії: 1. Раціональна 

філософія досліджує власне Я, людський розум як вмістилище ідей та процес 

пізнання, або проблему істини розуму; 2. Натурфілософія досліджує істини 

об’єктивного світу, тобто всі чуттєво дані тілесні природні об’єкти, у яких 

проявляється воля Бога; 3. Моральна філософія спрямовує до власного Я, але до 

душевного рівня, вона відповідає на питання про те, що таке душа, хто володіє 

душею, а також задається питаннями про Бога, і того, як слід чинити в цьому 

світі, щоб досягти вищого Блага. В філософських поглядах щодо поняття ідеї 

С. Джонсон поєднає характеристики ідей Платона, з одного боку, та вчення про 

ідеї Дж. Лока, з іншого. Філософські ідеї його послідовника Дж. Едвардса 

тривалий час були в тіні його релігійної діяльності. Доведено, що в сфері 

онтології Дж. Едвардса цікавили питання часу та простору, проблема «Ніщо» та 

«Буття», в сфері гносеології – механізми формування ідеї та джерела 

достовірного знання. Філософські погляди Дж. Едвардса визначаються 
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ревівалістськими ідеями протестантизму – ідеями відродження, зосередженими 

довкола особливого значення етичних норм, піднесеного емоційного 

релігійного переживання, відродження старих пуританських звичаїв. 

Помислити «Ніщо», на думку філософа, видається неможливим. Доведено, 

що Дж. Едвардс, аналізуючи центральне поняття власних онтології та 

гносеології, приходить до міркування про поняття Бога. Відповідно до бінарної 

опозиції Буття є протилежністю «Ніщо», на думку дослідника, воно 

нескінченне, необхідне та вічне, а разом всі ці ознаки притаманні лише 

«Простору» (Space), який неможливо уявити неіснуючим. Звідси філософ 

робить фундаментальний висновок: «Простір є Богом» (Space is God). 

Розгортаючи думку, філософ стверджує, що Бог є простір, Бог є буття, Бог є й 

свідомість, підкріплюючи ці ідеї логічною аргументацією. Неможливість 

уявити собі інший дуже віддалений Всесвіт, де не існує свідомості, відсилає 

мислителя до питання про існування. Врешті-решт, Дж. Едвардс робить 

висновок, суголосний з поглядами Дж. Барклі: бути означає бути сприйматись, 

і світ існує завдяки тому, що Бог його сприймає. Використовуючи ідею 

абсолютного «Ніщо» для логічного виведення Бога, він у такий спосіб 

актуалізує Всевишнього для натурфілософії, яка відповідно мала сумніви щодо 

його існування. Доведено критику ідеї Дж. Вінтропа, щодо ковенанту: 

Дж. Едвардс стверджував, що Бог не взяв на себе жодних зобов’язань або 

обіцянок (Obligation) врятувати людину від пекла, та критику ідеї свободи волі 

Дж. Лока. 

Реконструкція філософських поглядів американського суспільно-

політичного діяча Б. Франкліна дозволяє відповісти на питання про те, чому він 

вважається одним з найвпливовіших мислителів доби американського 

Просвітництва. У своїй роботі «Трактат про свободу та необхідність, 

задоволення та страждання» (1725 р.) Б. Франклін подає оригінальне вчення 

про свободу та необхідність, яке детально проаналізоване у дисертаційному 

досліджені. Доведено, що просвітник знав тексти Овідія, Вергілія, Горація, 

Платона, Ф. Бейкона, Дж. Лока, Дж.-Е. Коллінза та ін., він заснував першу в 

Америці публічну бібліотеку (1731 р.) та Американське філософське 

товариство (1743 р.). Продемонстровано відмінності між філософськими ідеями 

Великого Пробудження та американського Просвітництва. 

У підрозділі 3.2 «Деїзм та натурфілософія в поглядах американських 

просвітників» доведено, що в ранній американській філософії доби 

Просвітництва зростає популярність деїстичного світогляду та натурфілософії, 

осмислюються останні наукові відкриття, критикуються релігія та церковні 

інститути. На першому плані постають суспільно-політичні ідеї свободи та 

незалежності. 

Для аналізу філософських ідеї ранньої американської філософії доби 

Просвітництва використовувалась класифікація дослідника Г. Мея, який 

виводить основні чотири напрямки американського Просвітництва. Його 

хронологія умовна, втім, вона відображає інтенції цього руху: 1. Помірне 

Просвітництво (1688–1787); 2. Скептичне Просвітництво (1750–1789); 
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3. Революційне Просвітництво (1776–1800); 4. Дидактичне Просвітництво 

(1800–1815). У 1765 році в історичному документі «Огляд прав колоній» (1765 

р.) нового семантичного забарвлення набуває поняття «свобода». Ідея свободи 

була актуальною для американських реалістів, які прагнули подолати 

пуританський детермінізм. Продемонстровано, що в навчальних закладах 

Північної Америки зростає інтерес до філософії «здорового глузду», яку 

викладали Л. Гедж, Ф. Вейленд, Т. К. Уфам та ін. 

В основу американського Просвітництва лягли ідеї видатного 

представника європейської філософії Дж. Лока, а особливо його теорія 

природного права. Своїм існуванням ця теорія свідчить про силу впливу 

філософських думок на хід історії, прикладом чого є історія Америки, яка стала 

своєрідним експериментом з імплементації філософських, політичних та 

релігійних ідей західної цивілізації. Теорія пізнання Дж. Лока, яку він виклав в 

трактаті «Досвід про людське розуміння» (1690 р.), зацікавила американських 

філософів своїм новаторством. Як свого часу філософ доби Великого 

Пробудження Дж. Едвардс захоплювався вченням Дж. Лока, І. Ньютона, так і 

американський мислитель доби Просвітництва Б. Франклін високо цінив 

роботи архієпископа Дж. Тіллотсона, богословські праці якого були відомі в 

Америці. Піднесення громадянських почуттів на тлі попередніх теократичних 

настроїв колоністів свідчить не про поступову зміну, а про видозміну інтересу 

біблійної та громадянської думки. В філософію входять поняття «природного 

права», «свободи», «тиранії», які визначають основні риси просвітницької 

суспільно-політичної думки в американських колоніях. Сепаратизм 

конгрегацій, який уможливив формування колоній у Новому світі набув нового 

розвитку та проявився в ідеях незалежності майбутньої країни від метрополії. В 

свою чергу, політика оподаткування колоній, а також численні заборони та 

прямі вказівки мали на меті контролювати життя та настрої поселенців, але 

зіграли протилежну роль. Нова колоніальна система зіткнулася з Законом про 

гербовий збір, оподаткуванням без представництва у парламенті фіскальними 

програмами Таузенда, результатом цих та інших явищ стала подія, відома як 

«Бостонське чаювання» (Boston Tea Party). Зміни у політичному житті сприяли 

змінам й умонастроїв: якщо у XVII ст. проповідники, мислителі та філософи 

виводили всі біди колоністів від гріховності людської природи, то напередодні 

Американської революції настрої суттєво змінилися, і хоча необхідність каяття 

за гріхи не зникла з текстів проповідей та трактатів, втім, з’явився ворог у 

подобі метрополії, який протистояв американським колоністам. Віротерпимість 

також призвела до захоплення деїзмом серед американських просвітників. Так, 

наприклад, Б. Франклін, виступаючи проти деїстів, переймається їхніми 

поглядами. Його однодумець Т. Джефферсон був вкрай обережним у 

висловлюваннях щодо релігії, Т. Пейн, на противагу атеїстам, висунув 

теофілантропію, деїстичні погляди на природу дружби Бога і людини. Людина, 

яка вірить в Бога, прагне власної свободи та реалізації божого задуму, як в 

релігійному плані, так і в політичному. Ззазначено, що американському 

Просвітництву притаманним було не відновлення власної національної ідеї, а її 
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пошук. Необхідність у символах, які лягли б в основу формування нової нації, 

потребувала інтелектуальних розвідок та активної популяризаторської роботи. 

У спрощеному вигляді американське Просвітництво у філософії мало два 

напрямки: суспільно-політичний та природничо-науковий. Інтелектуальне 

середовище цієї епохи визначали нові батьки-засновники, а не перші колоністи 

пілігрими, як це було у колоніальну добу. 

Окреслено зацікавлення філософією шотландського реалізму, яке свідчить 

про унікальний період філософії «здорового глузду» в американському 

інтелектуальному середовищі доби Просвітництва. Характерною рисою стало 

звернення до текстів Т. Ріда, Д. Стюарта та представників британського 

емпіризму й натурфілософії. Пошуки достовірного очевидного знання не 

перейняли скептицизм та суб’єкт-об’єктну проблематику, натомість звертали 

увагу на зміст свідомості як на об’єкт наукового пізнання. Разом з тим 

американські філософи використовували аргументацію по відношенню до 

етики та релігійних наук, що і визначило специфіку філософування в добу 

американського Просвітництва. Таким чином деїзм панував серед інтелектуалів 

епохи американського Просвітництва. Аналіз поглядів окремих представників 

цієї епохи дозволив визначити провідні ідеї, які панували в інтелектуальному 

середовищі поміж американських мислителів. 

У підрозділі 3.3 «Суспільно-політичні та релігійні засновки американської 

національної ідеї» досліджено політичну філософію Томаса Джефферсона та 

критику релігійного світогляду Томаса Пейна. Для дослідження ідей 

секуляризму (розмежування політичного та релігійного життя) було обрано 

філософські погляди Т. Джефферсона, Т. Пейна, Дж. Адамса та інших видатних 

представників ранньої американської думки. У 40-их роках ХХ ст. відбулося 

певне відродження інтересу до вивчення політичних та філософських поглядів 

Т. Пейна, його роботи було досліджено з «Повного зібрання творів Томаса 

Пейна» за редакцією Ф. Фонера; окремі положення філософії американського 

просвітника було проаналізовано за допомогою роботи П. Міллера «Томас 

Пейн, Раціоналіст» (1946 р.), а також завдяки роботам М. М. Гольдберга, 

Б. Е. Биховський, Дж. Лепоре та ін. Проаналізовано основні погляди мислителя 

за роботою «Епоха розуму» (1794, 1795, 1807 рр.), досліджено радикальну 

критику релігії, яка несе в собі філософські застереження. Людському розуму 

відкрита єдина ідея, яка пов’язана з Богом, – це ідея, що він є Першопричиною 

всіх речей (First Cause) і в цьому він повністю погоджується з іншим 

представником американського Просвітництва Бенджаміном Франкліном, який 

називає Творця Першодвигуном (First Mover. Людський розум має можливість 

аналізувати наслідки для виявлення причини, а оскільки в світі все є наслідком 

першої причини, то завдяки процесу мислення людина здатна підняти завісу 

істини.  

Продемонстровано, що американський мислитель вважає Біблію виключно 

літературною спадщиною, а не натхненним духом сакральним текстом. На 

початку трактату у першій частині автор зізнається, що вірить в одного Бога і 

не більше, і сподівається на потойбічне життя. Він вірить в рівність людей, 
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втім, не вірить у віровчення, яке сповідують різні церкви. Відоме його 

висловлювання «Мій власний розум – це моя власна церква» вплинуло на 

філософські погляди провідних мислителів доби американського 

Просвітництва. Зазначено, що на думку, після політичної революції Америку 

чекає революція релігійна. Разом з тим, доба Розуму проголосила його самого 

вихідним пунктом філософії Просвітництва. На противагу пуританському 

релігійно-етичному вченню про Бога Спасителя, про особистість людини, про 

свободу волі, приходять натурфілософські погляди на Всесвіт як на 

механістичне творіння Бога, який обмежується креаціоністською функцією,  

суспільно-політичні ідеї, теорії прав людей та моральний релятивізм. Постать 

Т. Пейна в історії ранньої американської філософії є досить суперечливою, але 

беззаперечним є вплив ідей мислителя не лише в суспільно-політичній сфері, 

але й в культурній та літературній. 

Ідея свободи віросповідання знайшла своє логічне продовження в поглядах 

інших філософів американського Просвітництва. Один з авторів тексту 

Декларації незалежності Т. Джефферсон використав ідеї Дж. Лока при 

написанні історичного документу.  

Реконструюючи основні філософські погляди Т. Джефферсона, варто 

звернути увагу на енциклопедичну освіченість мислителя та широке коло його 

інтересів, починаючи від архітектури та закінчуючи проблемами релігійної 

свободи. Щодо першого, то захоплення античним спадком Стародавньої Греції 

та Риму визначило обличчя молодої країни. Античні ідеали свободи та 

демократії імпонували Т. Джефферсону, котрий прагнув розбудувати молоду 

країну у стилі античного класицизму, не лише в ідейному плані, але й в 

архітектурному. Його просвітницькі ідеали втілилися у створенні на базі 

власної колекції книг Бібліотеки конгресу США (The Library of Congress) та у 

заснуванні Університету Віргінії (University of Virginia). 

Політична філософія Т. Джефферсона вибудовується довкола поняття 

держави, яка постає добровільним об’єднанням людей задля захисту їх 

громадянських інтересів, а тому жодна людина не наділена владою наказувати 

комусь вірити або не вірити. Мислитель міркує про те, що Бог, будучи благим, 

не вважав за потрібне поширювати свою релігію за допомогою політичних 

переслідувань або покарань, натомість, зважаючи на всемогутність, Він 

вирішив нести своє слово, впливаючи на розум людини. Жодна церква не є 

кращою чи гіршою, правильною або хибною. Філософ наводить порівняння, у 

якому стверджує, що, як армініанська чи кальвіністська церкви не можуть 

сперечатися у праведності, так і не роблять цього сусіди через різні традиції 

домашнього господарства. Держава не може заборонити бути здоровим або 

бідним, як і не може диктувати у що вірити, а тому турбота про душу покладена 

виключно на плечі людини. Вдало проводячи паралелі, Т. Джефферсон 

порівнює віруючого з господарем, який довіряє свої товари державному 

сховищу, а у разі непередбачуваної ситуації держава може компенсувати йому 

їх, але як держава здатна пропонувати Царство Боже? Дороги на Небо не знає 

ніхто, а тому, стверджує філософ, ніхто й не здатний направляти у вірі. 
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Продемонстровано інтерес мислителя до європейського емпіризму, робіт 

Ф. Бейкона та І. Ньютона. Біографічні відомості та філософські ідеї висвітлено 

з першоджерел Т. Джефферсона та досліджень К. Дж. Гейса, Б. Коена, 

Б. Байліна, Р. Фергюсона, Г. Мея, А. Коха, А. І. Уткіна, Г. М. Севостьянов, В. О. 

Печатнова, А. М. Каримського та та ін. Було використано україномовний 

переклад робіт Т. Джефферсона, виданий дослідником Е. Петерсеном «Світло і 

свобода. Роздуми про прагнення до щастя. Із опублікованих праць Томаса 

Джефферсона» (2004 р.). Політична філософія Т. Джефферсона вибудовується 

довкола поняття держави, яка постає добровільним об’єднанням людей задля 

захисту їх громадянських інтересів, а тому жодна людина не наділена владою 

наказувати комусь вірити або не вірити. Головним ідеалом філософа є свобода, 

якої він прагне як в політиці, так і в релігії. Саме свобода і розум наближають 

людей до чистої релігії, а у питаннях етики він схилявся до переконання в 

існуванні вродженого морального почуття людини.  

У четвертому розділі «Розвиток американського трансценденталізму: 

від романтичних практик до академічного ідеалізму» визначено особливості 

ремінісценцій європейського трансценденталізму, досліджено формування 

перших ідеалістичних шкіл з подальшою трансформацією американського 

ідеалізму до академічної дисципліни. Досліджено вчення американських 

трансценденталістів доби романтизму, таких як Ральф Волдо Емерсон, Генрі 

Девід Торо, Волт Вітмен, американських ідеалістів, таких як Джосайя Ройс, 

Борден Паркер Боун, Джордж Голмс Говісон. 

У підрозділі 4.1 «Ремінісценції європейського трансценденталізму в 

американському інтелектуальному середовищі» показано, що основні ідеї та 

погляди, які стали основою трансценденталізму як філософського напрямку в 

історії американської філософії, мають зв’язок з пуританізмом та 

американським Просвітництвом. Від пуританізму трансценденталізм 

успадкував духовні пошуки та примат духовного над матеріальним, а від 

Просвітництва – віру у самодостатність людського розуму та безумовну 

важливість освіти. Доводиться вплив англійського романтизму та німецького 

романтизму, німецького ідеалізму, античної філософії та літератури, східних. 

Якщо Дж. Барклі відіграв важливу роль для філософів доби Великого 

Пробудження, то для романтизму такими авторитетами були Девід Г’юм та 

Іммануїл Кант. В епоху романтизму не освітяни, а письменники стають 

філософами. Поняття свободи в Просвітництві, яке визначалося як свобода від 

примх влади та вільне діяння відповідно до переконань, в Романтизмі 

трансформується в право на самовизначення людини. Основними 

представниками американського романтизму називають Вашингтона Ірвінга 

(Washington Irving, 1783–1859 рр.), Джеймса Фенімора Купера (James Fenimore 

Cooper, 1789–1851 рр.), Натаніеля Готорна (Nathaniel Hawthorne, 1804–1864 

рр.), Маргарет Фуллер (Sarah Margaret Fuller Ossoli, 1810–1850 рр.), Едгара 

Аллана По (Edgar Allan Poe, 1809–1849 рр.), Германа Мелвілля (Herman 

Melville, 1819 –1891 рр.), а також Волта Вітмена (Walter Whitman, 1819–1892 

рр.), Генрі Девіда Торо (Henry David Thoreau, 1817–1862 рр.) та ідейного 
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натхненника американського трансценденталізму Ральфа Волдо Емерсона 

(Ralph Waldo Emerson, 1803–1882 рр.). Разом вони стали фундаторами та 

провідними діячами трансцендентального руху в Америці. 

Американський трансценденталізм маніфестував себе як рух інтелектуалів 

Нової Англії, котрі створили трансцендентальний клуб в Кембриджі, 

Массачусетс, біля витоків стояли Р. В. Емерсон й Фредерік Генрі Гедж. 

Філософські погляди американських трансценденталістів найбільш яскраво та 

чітко були виражені в інтелектуальній літературній спадщині Р. В. Емерсона. 

Були проаналізовані його чисельні роботи «Природа» (1836 р.), «Досліди» 

(1841-1844 рр.), «Трансценденталіст» (1841 р.), «Обранці людства» (1850 р.), 

«Життєве напрямок» (1860 р.). Доведено, що запропоноване Р. В. Емерсоном 

поняття «Природа» є центральним як для онтології, так і для гносеології 

філософа. Також він вибудовує на ньому свою етику, естетику, політичні 

погляди. Фіхтеанська діалектика подолання відчуженості змінила уявлення Р. 

В. Емерсона про характер суб’єкт-об’єктних відносин: він прагнув 

продемонструвати діалектичний характер «Природи». Термін «Природа» 

використовується філософом як полісемантичне слово, вона постає для нього 

чимось більшим ніж сукупність елементів, якими є матерія і дух. Ідеї 

американського Просвітництва з його безмежною вірою у розум та 

декларуванням панування механічної необхідності, яка нівелює людське «Я», 

американськими трансценденталістами заперечувалося. Під впливом робіт 

античних філософів, таких як Платон, представників німецького 

трансцендентального ідеалізму (Deutscher Idealismus): І. Канта, Й. Г. Фіхте та 

інших, історіософії Томаса Карлайля, Р. В. Емерсон сформував свій власний 

унікальний стиль філософування, який вплинув на багатьох філософів по 

обидва боки океану. Філософська творчість Р. В. Емерсона та інших 

представників американського трансценденталізму досліджена завдяки 

критичним роботам дослідників: Н. Фоєрстер, М. Н. Боброва, С. Чівер, Р. 

Гудман та ін. 

У підрозділі 4.2 «Філософська література та поезія американського 

романтизму» визначено вплив на американську філософську традицію 

Г. Д Topo у роботах: «Тиждень на річках Конкорд і Мерримак» (1849 р.), 

«Волден, або життя в лісі» (1854 р.), «Журнал Генрі Торо» (1906 р.). Доведено 

вплив Р. В. Емерсона на формування філософських поглядів Г. Д. Торо: 

останній захопився ідеями трансценденталізму, які полягали, по-перше, в 

критиці сучасної цивілізації, по-друге, в ідеї повернення до природи, яка була в 

дусі французьких просвітників та імпонувала філософу. За часів навчання 

Г. Д. Торо німецький трансценденталізм ще не викладали в американських 

університетах, а філософське тло визначали представники шотландської 

філософії «здорового глузду». Книга Г. Д. Торо під назвою «Волден, або життя 

у лісі» складається з присвячених досвіду усамітнення глав, трансценденталіст 

описує свій досвід перебування у дикій природі. Акцент зроблено на 

розмислах, які народжувалися в його голові, у той час як він працював над 

своїм одиноким господарством. В тексті відчутно розчарування цивілізацією та 
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суспільством. Філософ всюди бачив страждання людей, які Г. Д. Торо поетично 

порівняв з тяжкою долею подвигів самого Геракла. Як відомо, життя 

американця того часу цілковито залежало від землі, яку він обробляв, і тому 

вічне коло засівання та врожаїв ніколи не розмикалося. Людям було 

притаманне дивне відчуття наперед визначеного життя, сенс цього 

детермінізму полягав у роботі заради підтримання життя, і видавався він 

філософові кричуще несправедливим. На думку американського філософа 

велика помилка цивілізації полягала у тому, суспільна думка вважалася більш 

важливою за індивідуальну, Г. Д. Торо стверджує, що люди самі себе заковуємо 

у кайдани. Окрім образного рабства, американський трансценденталіст 

засуджував і цілковито реальне рабство, яке існувало як на півночі країни, так і 

на півдні. Усвідомлюючи відсутність відповіді на питання про сенс людського 

існування, ба більше, навіть старці та мудреці не знають, автор зазначає, що ця 

відсутність не має знищити в нас ентузіазм пошуків. Г. Д. Торо вважає, що, на 

відміну від колишніх поколінь, саме його покоління має спробувати осягнути 

умом суть самого життя. Якщо Р. В. Емерсон був номінальним лідером 

американських трансценденталістів, то Г. Д. Торо був настільки невід’ємною 

частиною трансценденталізму Нової Англії. Підкреслено особливості 

проникнення філософських ідей німецьких мислителів до Англії завдяки 

діяльності Семюеля Тейлора Колріджа і Томаса Карлайля, з поступовим 

поширенням в Новій Англії. Філософський спадок мислителя досліджували 

М. Мелтцер, В. Гардінг, С. Кавелл, М. Є. Покровський та ін. 

Американський поет й мислитель Волт Вітмен, який був відомим не лише 

реформуванням поетичної сфери, увійшов в історію як автор оригінальних 

філософських ідей в річищі американського трансценденталізму. В книзі 

В. Вітмана «Листя трави» (1855–1891 рр.) звеличено близькість людини з 

продою, яка не видається йому гріховною, радше прекрасною. Дослідники 

творчості поета, аналізуючи внесок В. Вітмена у розробку вільного вірша – 

верлібра, порівнюють його з творчістю іншого відомого поета Йоганна 

Х. Ф. Гельдерліна, вірші якого, як відомо, використовував у своїй аргументації 

філософ М. Гайдеґер. Як і М. Гайдеґер, який вбачав в поезії Й. Х. Ф. 

Гельдерліна слова на підтвердження власних думок, так і Р. В. Емерсон високо 

цінив творчість митця. Першим відомим українським перекладачем та 

популяризатором В. Вітмена можна вважати Івана Кулика, щоправда, 

Л. Герасимчук зазначає, що не варто забувати про іншомовні переклади, що 

розповсюджувались між читачами польською та німецькою. У філософії 

американського поета трансценденталіста характерним мотивом є ідея 

близькості з природою. Ідея єднання з землею, з природою, з всесвітом, 

призвела до наступного умовиводу про те, що будь-яка людина та будь-яка річ 

постають священними на тлі нескінченного 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, 

природи, що критиками свого часу було оцінено як занадто відверті думки. Для 

аналізу філософської поезії В. Вітмена було проаналізовано роботи 
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Г. В. Аллена, Л. Герасимчук, Дж. Каплана, П. Цвайга, Д. С. Рейнольдса, Дж. 

Майєрсон та ін. 

У підрозділі 4.3 «Феномен американського ідеалізму як предтечі 

прагматизму» показано, що у Сполучених Штатах ідеалізм не зміг одноосібно 

панувати в інтелектуальному середовищі Америки та співіснував з 

американським прагматизмом. Так, наприклад, у Гарварді один з відомих 

американських ідеалістів Джосайя Ройс активно полемізував з прагматистом 

Вільямом Джеймсом.  

У 60-х роках XIX ст. в місті Сент-Луїс було засновано першу школу 

вивчення текстів німецьких філософів на теренах США, яку заснував Вільям 

Торрі Гарріс, засновник першого філософського журналу в Америці «Журнал 

спекулятивної філософії». Біля перших спроб перекладу гегельянських текстів 

стоїть прусський емігрант Г. К. Брокмайєр, який переклав для 

трансценденталістів «Науку логіки», він вважав, що його роботи могли б 

допомогти у процесі відновлення американської країни. Власне ознайомлення 

американської філософії з ідеями німецької філософії є основною заслугою 

Сент-Луїської школи, яка також заклала основи освітньої системи в США, втім, 

вона не мала значного впливу на інтелектуальне середовище, оскільки не мала 

академічного статусу. Доведено, що ситуація змінилася наприкінці XIX ст.: по-

перше, з розвитком академічної філософії в Америці, по-друге, із закономірним 

ростом зацікавленості американськими мислителями філософією ідеалізму та 

актуалізацією зовнішнього інтересу до здобутків американської філософії. 

Традиційно американський ідеалізм пов’язують з філософською течією 

персоналізму, яка у ХХ ст. стала популярною. Ця філософська течія 

проголошує основою реальності особистість. Наприклад, Дж. Ройс досліджував 

окрім особистісного виміру людини теоретичну основу ідеалізму Г. В. Ф. 

Гегеля, а інші послідовники американського ідеалізму часто ідентифікували 

себе як персоналістів. 

Важливим аспектом в філософії Дж. Ройса варто назвати його теорію 

свідомості як системи, яка складається з трьох рівнів. Першим рівнем є чуттєве 

сприйняття, другим – вимір ідей та понять, а третім – інтерпретація знаків. 

Теорія інтерпретації описана Дж. Ройсом в роботі «Проблема Християнства», в 

якій він визначає людину як «інтерпретатора», це поняття лягло в основу його 

теорії свідомості. Інший розум ніколи не дається нам як чуттєва даність, так 

само ми не маємо і безпосереднього знання про іншого, ми лише інтерпретуємо 

його. Філософ зазначає, що людина не може мати істинного знання навіть сама 

про себе. Адже її усвідомлення себе так само є лише інтерпретацією своєї 

свідомості та її змісту. Проте саме інтерпретація як духовний процес може 

допомогти зрозуміти ідеї інших людей. Інтерпретація відіграє в теорії 

свідомості Дж. Ройса головну роль в процесі спілкування між людьми та 

їхнього об’єднання в певні співтовариства. Найважливішим в процесі 

інтерпретації є соціальний аспект. В процесі інтерпретації людина може 

виявити свою спільність з іншими, свою причетність до «духу народу». 

Відповідно, філософія повинна мати першість в процесі інтерпретації. Адже 
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саме вона може виявляти спільне, загальне в людському пізнанні та в своєму 

узагальненні рухатись від одиничних ідей окремих індивідів до всезагального 

пізнання всього людства. Навколишній світ, на думку Дж. Ройса, складається зі 

знаків та їхніх інтерпретацій. Втім, відомо, що американський філософ не пише 

про існування певного «справжнього» чи «реального світу». Для мислителя 

проблема існування світу – завжди лише ситуативна інтерпретація. Але за 

таких умов можлива «істинна інтерпретація» і досягнути цієї інтерпретації 

можна шляхом здійснення інтерпретації в дусі «абсолютного інтерпретатора», 

яким є Бог. Як стверджує Дж. Ройс, всі наші думки в їх абсолютній єдності 

разом з об’єктами та думками про ці об’єкти об’єднуються в Універсальну 

Думку. Ця Універсальна Думка є тим, що ми, заради зручності, як пише 

філософ, домовились називати Богом. «Як моя думка об’єднує декілька 

фрагментарних думок в єдність одного свідомого моменту, так стверджуємо 

ми, Універсальна Думка об’єднує наші думки в абсолютну єдність з об’єктами і 

думками про ці об’єкти, які були, є і будуть у Всесвіті. І ця Універсальна Думка 

є тим, що ми наважились назвати Богом. Було досліджено основні філософські 

ідеї робіт автора: «Релігійний аспект філософії» (1885 р.), «Дух сучасної 

філософії» (1892 р.), «Поняття Бога» (1897 р.), «Дослідження Добра і Зла» (1898 

р.), «Філософія лояльності» (1908 р.). 

Разом з Дж. Ройсом американський ідеалізм представив Борден Паркер 

Боун з Бостонського університету, якого вважають засновником та 

популяризатором особистісного ідеалізму. В його розумінні реальність постає 

як результат взаємодії окремих особистостей разом з Верховною Особистістю 

Бога. Основною проблематикою, над якою свого часу працював  Б. П. Боун 

були питання релігії, пізнання та науки, свободи, логіки, метафізики, етичні 

проблеми. Особистість, на думку філософа, вибудовує власні погляди на 

природу реальності, яка постає залежною від суб’єкта, відповідно, людина і є 

основним критерієм визначення об’єктивної реальності. Спільне підґрунтя для 

існування людей Б. П. Боун вбачає в наступних постулатах: співіснування 

людей є необхідним, це точка перетину особистого і соціального світів; існує 

обов’язковий закон розуму, який засвідчує, що мислення є головною умовою 

існування духовної спільноти; цей світ є світом спільного досвіду, в якому ми 

завдяки цьому спільному досвіду досягаємо взаєморозуміння. Християнство, як 

зазначає Б. П. Боун, дало нам разом з одкровенням Бога, розуміння того, ким 

Він є і того, що Він означає для нас. Це вчення містить ідеї того, що Він зробив 

і робить для нас і того, чим є наші долі. В цих поглядах прослідковується 

важливість для філософа релігійного світогляду. Його вчення нерозривно 

пов’язане з християнською етикою та онтологією. Це християнське одкровення 

робить особистість людини вищим скарбом світу, який люди повинні зберігати. 

Ні наука, ні філософія, ні історична критика не можуть відібрати цього в 

людини. І сам Бог розглядається філософом як абсолютна особистість, яка є 

вищою природою. Тому Б. П. Боун вбачає необхідність об’єднання думки про 

божественну іманентність з думкою про науковий закон. Вся людська історія 

нерозривно пов’язана з історією особистісного начала кожної людини і тому Б. 
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П. Боун пропонує ідею реалізації особистісного суспільства. Такі погляди 

американського мислителя дозволили його філософії посісти особливе місце в 

історії американської думки – його ідеї стали своєрідним синтезом 

об’єктивного ідеалізму, емпіризму та теології. Філософський спадок Б. П. 

Боуна активно досліджується американськими істориками філософії, які 

визнають його засновником американського персоналізму. Проаналізовано 

роботи філософа: «Філософія Герберта Спенсера» (1874 р.), «Вступ до 

психологічної теорії» (1886 р.), «Філософія теїзму» (1887 р.), «Принципи 

етики» (1892 р.), «Теорія думки та знання» (1899 р.), «Християнське 

одкровення» (1898 р.), «Персоналізм» (1908 р.) та ін. На противагу 

Бостонському персоналізму (Boston Personalism) Джордж Голмс Говісон 

розробляв Особистісний ідеалізм, який отримав назву Каліфорнійського 

персоналізму (California Personalism). У 1901 році, Дж. Г. Говісон опублікував 

свій найвизначніший твір «Межі еволюції та інші есеї, що ілюструють 

метафізичну теорію особистісного ідеалізму» (1901 р.). Наслідуючи Дж. Ройса і 

його філософські погляди на природу Бога, філософ Дж. Г. Говісон пояснює 

власну ідею, яка стверджує, що розуми складають так зване «Місто Бога» (“City 

of God”), в якому всі члени мають рівне право належати загальній меті 

здійснення їхнього раціонального ідеалу. За цей образ він вдячний стоїчній 

філософії. Якщо Бог виступає своєрідним гарантом існування союзу розумів, то 

Він панує над ними, але без використання влади, подібно до ідей деїзму. На 

думку філософа, індивідуальні розуми не мають походження як такого, вони 

просто є і разом складають вічний порядок. Різниця між ними лише в їх 

відношенні до Бога, адже існують вони тільки в ньому. Завдяки діяльності Бога 

вони є джерелом природних законів, яким вони самі не підкоряються і творять 

все часове та просторове. Таким чином пуританське «Місто на пагорбі» 

трансформувалося у теоретичний конструкт «Міста Бога», вже не як єдність 

божих рабів, а як особистостей. Дослідженнями філософської течії 

американського ідеалізму в різні часи займалися Р. Горбань, В. Пацан, 

Д. Ж. Снайдер, Г. Майєрс, К. Барретт Б. Куклік, Г. Почманн та ні. 

 

У висновках сформульовано основні результати роботи, які відповідають 

поставленій меті та завданням, науковій новизні, висвітлюють проблематику і 

відображають загальну структуру дисертаційного дослідження. 

Для ранньої американської філософії характерною рисою є наявність 

коливань між вірою та розумом, між метафізикою та натуралізмом тощо. Так, 

наприклад, в умовах теократії та ригоризму з’являються ідеї вільнодумства та 

секуляризму, в умовах просвітницьких ідеалів та проголошення ери 

раціональності виникає ірраціоналізм, повчальні тексти богословів 

заміщуються логічними трактатами деїстів, а ті в свою чергу натхненною 

метафізичною літературою романтизму, на зміну якій приходять наукові 

роботи в сучасному розумінні. Разом з цим можливість співіснування різних за 

напрямками, змістом та значенням філософій у різні епохи визначається 

уявленням американців про свободу. Свобода для американських філософів, 
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вчених, політиків, суспільних діячів та громадян з часів заснування перших 

колоній реалізувалася у можливості альтернативної думки. Співіснування 

альтернатив є свідченням реалізації свободи та вільнодумства. 

Питання щодо самобутності американської філософії пов’язується з 

проблемою впливу ідей Старого світу на Новий світ. З початку заснування 

перших колоній в Новому світі європейські філософи брали активну участь у 

формуванні інтелектуальної культури перших поселенців. Прикладом цього 

можуть слугувати поради Ф. Бейкона щодо побудови нових колоній, особливо 

першої англійської колонії Вірджинії. Філософ був популярним серед читачів 

колоній, відомо, що його есеї були одними з перших філософських творів, 

надрукованих в Новій Англії. Окремі періоди зацікавлення європейським 

ідеалізмом проявилися у пошуках власної філософської ідентичності.  

Вихідна інтенція пуританського світогляду та пуританської філософії 

полягає в абсолютизації ролі Бога, а особлива увага приділена двом 

співвідношенням: Бог – людина, Бог – держава. Філософія доби колоніального 

періоду характеризувалася релігійним забарвленням: саме поняття «філософія» 

визначалося як мистецтво тлумачити Святе Письмо або вживалось як синонім 

до слова освіченість. З часів заснування перших колоній в Новій Англії 

освіченість визначалася як одна з рис нового життя пілігримів. Так, наприклад, 

Дж. Вінтроп, який відстоював релігійний ригоризм, розвив ідею «Міста на 

пагорбі» як ідеалу майбутньої держави, визнавав примат суспільного життя над 

особистим, в свій час полемізував з Р. Вільямсом, який відстоював ідею 

свободи віросповідання, секуляризму та виявляв зацікавлення до мови та 

культури корінного населення. В свій час Р. Вільямс вступив в полеміку з 

Дж. Коттоном, опублікувавши трактати з відповідями і критикою один одному. 

В. Пенн залишив багато трактатів та памфлетів присвячених релігійній критиці, 

практичній філософії та повчанням, ставши в свій час духовним батьком 

молодої нації. В цей період закладаються основи ідеї американської 

винятковості. Для пуританської філософії засадничою основою є ствердження 

того, що Бог є Всемогутнім: Він є прихованим від розуму Творцем світу та 

визначає всі явища світу. Своєрідним піком пуританської філософії став період 

Великого Пробудження, який проявився в творчості першого професійного 

філософа Америки С. Джонсона та його послідовника Дж. Едвардса. Їхні 

філософські погляди формувалися в умовах пуританського світогляду з 

інтересом до європейської філософії. Взаємний вплив С. Джонсона та 

Дж. Барклі сприяв розвитку емпіризму та основ ідеалізму, також 

американський вчений розробив власну схему філософського знання. В свою 

чергу Дж. Едвардс увійшов в історію американської філософії – як філософ 

емпіризму, релігійний філософ, проповідник. Втім, поступово предмет 

філософських спекуляцій змінився від релігійних мотивів до суспільно-

політичних, що вплинуло на всі сфери життя колоністів. 

У філософії доби Просвітництва, де у теологічних питаннях монотеїзм 

стикається з деїзмом, а у гносеологічних розум Бога – з розумом людини, 

основною тематикою стало співіснування причинно-наслідкових зв’язків та 
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свободи, подекуди з ухилом в бік детермінізму, адаптація емпіризму та 

проблема розуму як головного інструмента пізнання людини. Традиційно 

політологи та філософи звертають увагу на суспільно-політичні ідеї 

інтелектуалів за часів боротьби за незалежність, а сама ідея незалежності 

колоній визначається ключовою ідеєю епохи. Декларація незалежності 

Сполучених Штатів Америки, підписана у 1776 році, найважливіший документ 

в історії Сполучених Штатів, окреслила важливі питання необхідних 

самостійності та безумовних прав людини на життя, свободу та щастя. Зміна 

філософського акценту прослідковується в тому, що, якщо Дж. Едвардс 

досліджував питання свободи волі, то духовний батько нації Б. Франклін – 

невід’ємні права особистості. Американські Просвітники були переважно 

суспільно-політичними діячами, а джерелами філософського знання стали 

памфлети, статті, листи та державні політичні документи. Відомо, що Б. 

Франклін працював над текстом Декларації, входячи до комітету п’яти колоній 

від Пенсильванії, іншими членами комітету були Р. Шерман від Коннектикуту, 

Р. Лівінгстон від Нью Йорку, Дж. Адамс від Массачусетса та Т. Джефферсон 

від Вірджинії. Останній досліджував питання свободи віросповідання та етики. 

Характерними рисами американського просвітництва були тісний зв’язок 

політичної думки та суспільно-політичної діяльності, що свідчило про 

близькість теорії і практики. У 1743 році відкривається «Американське 

філософське товариство» на чолі з Б. Франкліном, метою якого став розвиток 

філософського знання про природу речей. В епоху розуму переосмислюється 

релігія, критиці піддаються християнська міфологія, особливу роль в чому 

відіграв мислитель Т. Пейн, який написав трактат «Епоха розуму» (1794 р.), в 

якому пропагував ідеї деїзму, віри в людський розум та критикував церковний 

інститут. 

Американські Просвітники вплинули на розвиток етичного вчення, 

розвиваючи ідеї іманентної моральності. Вони стверджували, що мораль може 

занепадати в людині, що мораль є явищем соціальним, а тому її можна і треба 

виховувати, треба вчити моралі. На такій основі розвинули вчення про 

ідеальний суспільний устрій щасливих людей: служіння людям і є справжньою 

молитвою. І хоча погляди на релігію відрізнялися, спільними рисами було 

визначення християнської етики кращою з існуючих та, будучи деїстами, 

ставили під сумнів ідеї християнства та релігії. Платонівський ідеалізм пуритан 

поступово був заміщений зацікавленням матерією, законами та силами 

природи: душа, почала усвідомлюватися як матеріальна, а думка – як 

властивість тіла. Резюмуючи, можна зазначити, що філософія доби 

американського Просвітництва рухалася двома магістралями: суспільно-

політичні та натурфілософські ідеї. 

Американський романтизм виник як своєрідна реакція на суспільно-

політичні та соціокультурні умови XVIII–XIX ст. В результаті війни постала 

потреба переосмислення ролі та значення людини в історії, пошуку її місця в 

світі та сенсу життя. Зміна акценту, збільшення уваги до внутрішнього світу 

людини на відміну від інтересів соціуму чи держави, посилили романтичний 
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дуалізм реального недосконалого світу й світу внутрішнього, суб’єктивного, 

сповненого переживань та фантазій. Це уможливило зацікавлення фольклором. 

А культ розуму доби Просвітництва змінився на культ природи – своєрідний 

рух від раціональної дійсності до ірраціонального світу. Це спричинило пошуки 

ідей не лише в трактатах філософів, але й в міфах, легендах, які були сповнені 

народної мудрості та засновків національної традиції філософування. В природі 

філософи побачили красу та категорію «величного», котра й стала центральною 

для романтизму. Ральф Волдо Емерсон, автор поетичного маніфесту «Природа» 

(1836 р.), засновник філософсько-поетичної течії американського 

трансценденталізму, досліджуючи поняття краси, добра, природи, застосовує 

трансцендентальну методологію у власному розумінні. Вважаючи весь світ, 

всю природу сукупністю ідей, він зазначає, що його філософські погляди 

ідеалістичні і що матеріаліст здатен стати ідеалістом, але ідеаліст ніколи не 

стане матеріалістом.  

Самоцінність духовного та творчого життя особистості вивільнила 

«бунтарські пристрасті», а цивілізація, на думку трансценденталістів, 

продемонструвала свою неспроможність. Послідовник Р. В. Емерсона 

письменник Г. Д. Торо став відомим філософом усамітнення, який оспівував 

природу, її велич, мудрість та красу. А природу людини оспівував інший 

представник трансценденталізму поет В. Вітмен, який у часи панування 

духовного символізму та глибинних розмислів запропонував прямолінійність, 

захоплення почуттями, тілесним, матеріальним. У той самий час поет звеличує 

людський розум та людський дух. 

Характерною рисою американського трансценденталізму став 

аболіціонізм, представники якого відстоювали заборону рабовласництва, 

боролися за права жінок та представників інших вірувань. Адже важливою його 

рисою був індивідуалізм – уявлення про неподільну індивідуальну свободу в 

межах законів. Американський трансценденталізм поєднав в собі патріотичні 

настрої та уявлення про американську мрію, вплив німецького ідеалізму, в 

особливості трансцендентальної філософії І. Канта та суб’єктивного ідеалізму 

Й. Г. Фіхте, пантеїзму Ф. В. Шеллінга. В результаті трансценденталісти 

розробили унікальний погляд на природу та людину, виступили з критикою 

цивілізації, сенсуалізму та позитивізму. 

Популярний в середині XIX ст. рух трансценденталізму являв собою 

вільну інтерпретацію європейського ідеалізму у поєднанні з далекосхідною 

містикою та античною філософією. Поступово інтерес інтелектуалів набуває 

духу академізму. Одночасно у Сполучених Штатах виникає філософська течія 

прагматизму, яка увійшла в історію як унікальне явище американської 

філософії. Взаємний вплив ідей цих двох гілок сприяв розвитку обох. Так, 

наприклад відомий представник американського ідеалізму Дж. Ройс розвинув 

власне вчення на ідеях прагматизму. Асимілюючи ідеї гегельянства та 

критикуючи прагматизм за відносність вищих цінностей, Дж. Ройс розробив 

концепцію абсолютного волюнтаризму. Акцентуючи увагу на існуванні 

окремих особистостей, філософ виводить концепцію універсального 
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суспільства, яке, на його думку, складає основу Абсолютної особистості Бога. 

Отже, американських ідеалістів цікавили проблеми існування особистості, її 

співвідношення з суспільством та Абсолютом. В етичному вченні Дж. Ройс 

пропонує власне розуміння поняття «лояльності». Погляди ідеаліста 

Б. П. Боуна на проблему реальності поза розумом визначаються як 

плюралістичний об’єктивний ідеалізм. Філософ критикує натуралізм та 

психологізм за нівелювання особистості, яку філософ вважав вихідним 

принципом свого персоналізму. Особистість розуміється не як реальна людина, 

а як духовне ядро, душа. Інший видатний представник американського 

ідеалізму Дж. Г. Говісон, який був ідейним натхненником для американських 

ідеалістів, досліджував «межі еволюції», поняття особистості, визначав свою 

філософію як плюралістичну. 

Історію американської філософії характеризує перехід від колоніальної 

пуританської проблематики до академічної філософської спрямованості. Разом 

з тим на світогляд американських поселенців вплинули міжкультурні контакти 

з туземцями та африканцями, котрі збагатили інтелектуальну та духовну 

культуру багатоманіттям етнічних традицій. Спосіб життя та мислення жителів 

британських колоній східного узбережжя Північної Америки акумулювали 

європейський дух та асимілювали мудрість й вірування різних народів. Отже, 

засновки американської національної філософії варто шукати на самому 

початку виникнення британських колоній у Новому світі на початку XVII ст. 

Світоглядні ідеї цього періоду містяться в текстах, датованих першою 

половиною XVII ст. Релігійний характер, властивий культурному життю всіх 

колоній Північної Америки, попри суттєве різноманіття, визначив важливі 

особливості американського світогляду, адже населення колоній було 

здебільшого освіченим. Рух ранньої американської філософської думки 

змінювався від строгої етики пуритан до поетичної естетики романтистів. Якщо 

у XVII ст. богословська література допускала лише релігійні істини, то у XVIII 

ст., як і в Європі, американське Просвітництво висуває на передній план 

здобутки природничих наук та суспільно-політичні ідеї, а у ХІХ ст. Романтизм 

– свою особливу естетику та вишукану філософську мову.  

Починаючи з ХХ ст. американська філософія визначається великою 

кількістю різноманітних напрямів: плеядою оригінальних мислителів та їхніх 

ідеї, співіснуванням емпіризму та аналізу мови, філософії свідомості та 

соціальної філософії. На початку XXI ст. американська філософія визначається 

такими напрямами: прагматизм, аналітична філософія, суб’єктивний ідеалізм, 

релігійна філософія, персоналізм, реалізм, гуманізм та багато інших. Вивчення 

ранньої американської філософії актуалізує питання розуміння національної 

філософії та пошуку її визначень. Здійснене в історико-філософському 

дослідженні окреслення особливостей ранньої американської філософії та її 

соціокультурного контексту невідворотно торкається специфіки явища 

національної філософії та розкриває більш широкі обрії для вивчення 

американської філософії. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Соболєвський Я. А. Сутнісні риси та періодизація історії ранньої 

американської філософії XVII – XIX століть. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства науки і освіти України. – Київ, 

2020.  

У дисертаційній роботі досліджуються сутнісні риси ранньої 

американської філософії, її періодизація та основні філософські питання, які 

розглядались в межах кожного з періодів. Традиційно американська філософія 

асоціюється з американською філософською течією прагматизму, яка виникла 

наприкінці XIX ст. Для вивчення філософських ідей та напрямів, які 

передували прагматизму, здійснено аналіз джерельної бази оригінальних 

текстів представників історії американської філософської думки та досліджень 

вітчизняних та зарубіжних істориків філософії. Історико-філософська 

реконструкція філософських ідей американських мислителів дозволила 

проаналізувати та класифікувати інтелектуальний спадок, систематизувати його 

у відповідні періоди історії ранньої американської філософії. У результаті 

запропоновано періодизацію історії ранньої американської філософії: 

Пуританська філософія, Філософія Великого Пробудження, Американське 

Просвітництво, Американський Романтизм, Американський ідеалізм. 

При виборі ключових представників кожного з періодів головними 

чинниками стали наявність прямого чи опосередкованого впливу на 

становлення традиції філософування; звернення до «інтелектуальної історії», 

яке дає можливість розглянути основні ідеї представників інтелектуального 

середовища, яких не називали професійними філософами, проте чиї ідеї лягли в 

основу національної традиції філософування або стали каталізатором 

становлення інших напрямів в історії американської філософії; апелювання до 
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історіографії філософії з врахуванням аргументацій вітчизняних та зарубіжних 

дослідників щодо того чи іншого представника періоду та й періоду загалом. 

Ключові слова: американська філософія, американська філософська 

думка, американський ідеалізм, американський трансценденталізм, історія 

ранньої американської філософії, історія філософії, рання американська 

філософія, філософія американського Просвітництва, філософія 

американського пуританізму, філософія американського романтизму, філософія 

Великого Пробудження, філософія. 
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Соболевский Я. А. Сущностные черты и периодизация истории 

ранней американской философии XVII - XIX веков. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.05 - история философии. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства науки и образования 

Украины. – Киев, 2020. 

В диссертационной работе исследуются сущностные черты ранней 

американской философии, ее периодизация и основные философские вопросы, 

которые рассматривались в пределах каждого из периодов. Традиционно 

американская философия ассоциируется с американским философским 

течением прагматизма, который возник в конце XIX в. Для изучения 

философских идей и направлений, которые предшествовали прагматизму, 

осуществлен анализ первоисточников оригинальных текстов представителей 

истории американской философской мысли и исследований отечественных и 

зарубежных историков философии. Историко-философская реконструкция 

философских идей американских мыслителей позволила проанализировать и 

классифицировать интеллектуальное наследие, систематизировать его в 

соответствующие периоды истории ранней американской философии. В 

результате предложена периодизация истории ранней американской 

философии: Пуританская философия, Философия Великого Пробуждения, 

Американское Просвещение, Американский Романтизм, Американский 

идеализм. 

При выборе ключевых представителей каждого из периодов главными 

факторами стали наличие прямого или косвенного влияния на становление 

традиции философствования; обращение к «интеллектуальной истории», 

которое дает возможность рассмотреть основные идеи представителей 

интеллектуальной среды, которых не называли профессиональными 

философами, однако чьи идеи легли в основу национальной традиции 

философствования или стали катализатором становления других направлений в 

истории американской философии; приобщение к историографии философии с 

учетом аргументации отечественных и зарубежных исследователей 

относительно того или иного представителя периода и периода в целом. 
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ABSTRACT 

 

Sobolievskyi Y. A. Essential Features and Periodization of the History of 

Early American Philosophy of the XVII-XIX centuries. – The manuscript of the 

qualifying research paper. 

Thesis for the degree of Doctor in Philosophy in speciality 09.00.05 – History of 

Philosophy. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2020. 

The thesis examines the essential features of the phenomenon of early American 

philosophy, its periodization, and the main philosophical questions that dominated at 

different times of this period. Traditionally, American philosophy is associated with 

the American pragmatism, which arose at the end of the 19th century, and appeared 

as the “golden age” of the history of American philosophy. The dissertation answers 

the question of what philosophical ideas preceded pragmatism. For this purpose, the 

dissertation analyzes the textual base of prominent representatives of the history of 

American philosophical thought, their biography, and their influence on other equally 

outstanding thinkers. 

The definition of the concept of “Early American philosophy” was clarified. The 

works of foreign and domestic historians of philosophy, such as J. L. Blau, M. R. 

Cohen, B. Kuklick, J. Lachs, B. MacKinnon, A. T. Marsoobian, M. G. Murphey, P. 

G. E. Miller, W. G. Muelder, M. E. Pokrovskyi, J. Ryder, I. W. Riley, R. B. Talisse, 

H. G. Townsend, N. Fiering, E. Flower, H. W. Schneider, J. R. Shook, and others 

were discovered. Analysis of the periodization of the history of early American 

philosophy shows a variety of approaches and classifications, mainly the differences 

differ in the definitions of the actual problem of philosophical knowledge. Historical 

and philosophical reconstruction of the philosophical ideas of American thinkers 

allows us to analyze and classify the intellectual heritage, to systematize it in the 

relevant periods of the history of early American philosophy. As a result, the 

following periodization of the history of early American philosophy was proposed: 

Puritan philosophy originated in a set of Protestant movements, characterized by 

religious, ethical, and socio-political ideas. Forms of philosophical and theological 

activity that emerged in this movement became the dominant force in intellectual and 

spiritual life during the 17
th

 – 18
th

 centuries; 

The philosophy of the Great Awakening is a movement in Protestantism, which 

restores the individual piety of each believer on the one hand, and increases interest 

in European philosophy in the 18th century, on the other hand. Notable influences of 

John Locke, George Barkley, Rene Descartes, etc.; 



35 
 

The American Enlightenment is a socio-political ideological movement of the 

18th century, which arose under the influence of the European Enlightenment, and 

was determined by the ideas of humanism, deism, secularism, etc.; 

American Romanticism is defined by a set of philosophical currents and views 

that in the 19th century made the first attempt to comprehend national philosophy on 

the one hand, and questioned the mind with its total rationality in favor of unity with 

nature, on the other; 

American idealism is a kind of boundary between early and classical American 

philosophy, this trend is characterized by a steady interest in European idealism, the 

spirit of academia, and the primacy of the ideal over the material. 

The study claims that early American philosophy underwent significant changes 

in the process of formation and development. The analysis of the main features of 

each of the periods of the history of early American philosophy demonstrated the 

controversial nature of the phenomenon since the understanding of the concept of 

“philosophy” transformed in different periods. As a result of the study, referring to 

"intellectual history", it was established not only the main figures of each of the 

periods of early American philosophy and especially professional philosophical 

knowledge but also an attempt was made to determine the process of origin and 

formation of philosophical ideas that formed the basis of the national tradition of 

philosophizing. As a result, the features and polemic nature of the philosophical 

thought of each period of early American philosophy are demonstrated. 

The main factors of choosing the key representatives of each of the periods 

were, firstly, presence of direct or indirect influence on the formation of the tradition 

of philosophizing. Secondly, an appeal to “intellectual history”, which makes it 

possible to consider the basic ideas of representatives of the intellectual environment 

who were not professional philosophers, but whose ideas formed the basis of the 

national tradition of philosophizing or became a catalyst for the formation of other 

directions in the history of American philosophy. Thirdly, appeals to the 

historiography of philosophy, taking into account the arguments of domestic and 

foreign researchers regarding a particular representative of the period, limitations for 

work. Using digital archives of primary sources and critical literature, the texts of 

representatives and researchers of American philosophy of the 17
th

 – 19
th

 centuries 

were analyzed. The study demonstrates that the term “philosophy” had different 

meanings during these periods, and that the search for philosophical knowledge was 

determined in such way as to demonstrate the features of the periodization of 

American philosophy through the prism of understanding the concept of 

“philosophy” in a specific historical period, which reflected a paradigm sentiment in 

an intelligent environment. 

The philosophical ideas of the Puritan worldview explored the change of ideas 

from the strict rigor and theocracy of John Winthrop to the religious liberalism and 

secularism of Roger Williams, followed by a transition to the mediocre position of 

William Penn with his practical wisdom and limited free thought. It has been shown 

that the repository of philosophical knowledge in this era were legends, sermons and 

teachings, the philosophical nature of which is proved by references to ancient and 
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modern European philosophers, as well as the existence of philosophical discussion 

in this era. The study showed the appropriate need to distinguish between the period 

between Puritanism and the Enlightenment – the Great Awakening, which remained 

radically religious, but there is a very noticeable influence of European philosophy in 

the form of empiricism and sensualism. The empiricism of Samuel Johnson, a 

Barklian, and his follower, who on the one hand surpassed the teacher and on the 

other remained in the religious spirit of Jonathan Edwards, have been considered. The 

turn of thought from theism to deism, as demonstrated, marked the emergence of the 

American Enlightenment. 

Benjamin Franklin’s deistic ontological views, Thomas Payne’s radical critique 

of the religious worldview, and Thomas Jefferson's sociopolitical ideals are studied. 

The crisis of the rational Enlightenment led to the emergence of irrational views of 

romanticism. The philosophical ideas of the movement's founder of 

Transcendentalism, Ralph Waldo Emerson, were studied, and these ideas contained 

the spirit of European idealism. The works and ideas of his followers Henry David 

Thoreau with his philosophical practice of solitude and the philosophical and poetic 

ideas of Walt Whitman were studied. The last turn of thought in the history of early 

American philosophy symbolized the transition from amateur to academic science, 

the emergence of the first professional philosophers and the first philosophical titles. 

An active interest in idealism has been demonstrated among American philosophers, 

such as Josiah Royce with his philosophy of loyalty, and the personalism of his 

followers Borden Parker Bowne and George Holmes Howison. As a kind of reaction 

to American idealism and all “early American philosophy”, American pragmatism 

emerged as the “golden age” of American philosophy. 

Keywords: American philosophy, American philosophical thought, American 

idealism, American transcendentalism, the history of early American philosophy, the 

history of philosophy, early American philosophy, the philosophy of American 

Enlightenment, the philosophy of American Puritanism, the philosophy of American 

romanticism, the philosophy of the Great Awakening, philosophy. 
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