
американськими неграми / афроамериканцями (Afro-Americans), 
корінними американцями / північноамериканськими індіанцями (Native 
Americans), латиноамериканцями (Latin Americans) та азіатськими 
американцями (Asian Americans). 

На основі цієї п’ятикутної структури етнорасового складу населення 
США й була розроблена концепція мультикультуралізму, яка багато в чому 
посприяла сегментації американської літературної культури [3: 1455-1457]. 
В університетах, а згодом і в загальноосвітніх школах були введені 
навчальні курси з історії культури і літератури расово-етнічних груп, що 
сприяло становленню й розвитку американської цивілізації, національної 
культури, формуванню американського національного характеру. 

Так, на зміну традиційній метафорі “плавильного котла” (“the vast 
melting pot of American society”), образному виразнику ідеології 
жорстокого, насильницького нівелювання специфічних національно-
етнічних рис іммігрантів і меншин стандартним американізмом, 
прийшли нові – органічні, багатоколірні й повновагомі метафори. 
Образні мовленнєві звороти “американська клаптева ковдра”, 
“американський салатник”, “веселка американської нації” підкрес-
люють єдність в розмаїтті, рівноцінність і незамінність усіх частин 
єдиного цілого. 

Одним з активних провідників у життя ідей мультикультуралізму 
стала сучасна прогресивна американська література. Естетичні 
доктрини постмодернізму – децентралізації, детальної розробки 
одиничного, розбіжного, специфічного й унікального – збіглися з 
прогресивною демократичною тенденцією вийти за вузькі рамки 
традиційного головного потоку літературної культури і зосередити 
увагу та зусилля на виявленні й виданні автентичних творів яскравої 
самобутності зі своєрідним етнічним колоритом, які були збережені 
фольклором або створені письменниками і поетами, які залишалися 
невідомими або перебували в забутті. 

Особливо плодотворними ідеї мультикультуралізму виявилися для 
подальшого розвитку прогресивно-демократичної американської 
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літератури для дітей. Американське суспільство потребувало створення 
прогресивних творів дитячої літератури, які б сприяли десегрегації 
самої свідомості людей, які рано потрапляли під вплив расових 
забобонів і помилок. Дитячій літературі відводилася важлива роль у 
справі десегрегації шкільної освіти і виховання нового покоління, 
вільного від класових, національних, расових і релігійних забобонів. 

Багато в чому це соціальне замовлення було обумовлене 
демографічними факторами. Різке зростання народжуваності в перше 
десятиріччя після Другої світової війни, з якої США вийшли країною-
переможцем з процвітаючою економікою, зробило молоде покоління 
1960-х років найбільшою групою населення. Вони краще харчувалися, 
одягалися й отримували кращу освіту, ніж їх однолітки всіх попередніх 
поколінь американців. Тому на дітей цього покоління американське 
суспільство покладало великі надії. До того ж, в атмосфері 
децентралізуючих процесів суспільного життя діти залишалися майже 
єдиним стабільним центром у житті батьків і нації. Саме на них 
покладалися сподівання на успішне подолання відчуження, 
антагонізму, невігластва і підозрілості, що породжували ксенофобію. 

Тому в 1960-ті – на початку 1970-х років прогресивна демократична 
дитяча література отримала значну фінансово-економічну і моральну 
підтримку. Федеральний уряд виділяв необхідні кошти видавництвам, 
які готували до друку мультикультуралістичну літературу для дітей та 
юнацтва. У фарватері руху за громадські права впливова Рада 
міжрасових книжок для дітей (The Council of Interracial Books for 
Children) сприяла публікаціям книг письменників, які представляли 
національні меншини. Рада підтримувала створення творів, які 
розкривали типові риси характеру, світовідчуття і позитивні моральні 
ідеали людей різних етнорасових груп. 

Завдяки сумісним зусиллям радикально налаштованої творчої 
інтелігенції вперше були видані неупереджені, доброзичливі, правдиві 
книжки для дітей та юнацтва, які сприяли формуванню самоповаги, 
почуття власної гідності й гордості за свій народ у читачів тієї ж 
національності, що й герої книжок, а також розуміння й симпатії у 
читачів інших національностей. Це були книжки про індіанців, негрів, 
євреїв, латиноамериканців, азіатських американців та інші меншини. У 
них містяться точні описання предметів матеріальної культури, 
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особливостей сімейного устрою, характерних занять, ремесел, 
професій, вірувань і свят зображуваних народів. Точно підібрані 
культурно-етнічні реалії створюють достовірний фон, що актуалізує і 
мотивує своєрідні дії та вчинки персонажів, виявляє особливості їх 
національного характеру. 

 

Перші книжки для дітей та юнацтва  
про життєвий досвід  

північноамериканських індіанців 

Однією з перших книжок, написаних з позиції корінних 
американців, був ідейно-тематичний цикл віршів Енн Нолен Кларк “У 
будинку моєї матері”. Написані на основі усних розповідей індіанських 
дітей поселення, вірші відтворюють захоплюючі історії з життя 
згуртованої хліборобської громади індіанців пуебло (Clark, Ann Nolan. 
In My Mother’s House. Ill. by Velno Herreva. Viking, 1991/1941). 

Потім з’явилися повісті й романи, в яких погляди індіанців на 
зображувані історичні події передаються оповідачами з великою 
художньою достовірністю й переконливістю. Помітне місце серед них 
займають пригодницькі повісті Скотта О’Делла. Історико-
пригодницька повість “Острів блакитних дельфінів” (Scott O’Dell 
“Island of the Blue Dоlphins”, 1960) була удостоєна в 1961 році медалі 
Джона Ньюбері і стала однією з найпопулярніших книжок про 
індіанців. Побудована на реальних фактах повість розповідає про те, як 
індіанська дівчинка-підліток опинилася одна на острові біля узбережжя 
Каліфорнії, де вона прожила 18 років, поки її не знайшли американські 
священики. Карейна, втративши батька і молодшого брата, покинута 
членами свого племені, трималася достойно, не піддаючись страхам. 
Вона переборола відчай, пробачила кривдників, приручила вожака 
диких собак, убивць брата, побудувала житло, виготовила начиння і 
рушницю. Стоїчно прийнявши як неминуче все, що трапилося, не 
розраховуючи на допомогу зі сторони, Карейна покладалася лише на 
себе. Завдяки працелюбству і завзятості, вона зуміла облаштувати своє 
життя на острові. У продовженні книжки, у повісті “Зайя” (“Zia”, 1976) 
племінниця Карейни на ім’я Зайя стає свідком останніх днів життя 
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Карейни в іспанській місії. 
Історичні повісті “Співай під місяцем” (“Sing down the Moon”, 1970) 

Скотта О’Делла та “Дні легенд” Джемейка Хайвотера (Jamake 
Highwater “Legend Days”, 1984) наочно показують, з якою безжалісною 
жорстокістю білі прибульці нищили традиційний індіанський спосіб 
життя. Так, Скотт О’Делл у повісті “Співай під місяцем” дає яскраве і 
дуже сумне описання “довгої стежки” (the long walk) – реальної 
історичної події 1863-1865 років, насильницького пішохідного 
переселення довжиною 1483 кілометри північноамериканських 
індіанців племені навахо з їх рідної землі, каньйону Де Челлі, у форт 
Сампер штату Нью-Мексико. Історія згубного переходу подається 
через сприймання Яскравого Ранку – мужньої, незломленої молодої 
жінки племені навахо, 15 тисяч чоловік якого загинули під час 
переходу, а багато з тих, хто залишився в живих, втратили волю до 
життя. Повість написана лаконічною, скупою мовою, що відтворює 
почуття гідності, властиве індіанцям навахо. Повістю “Дні легенд” 
Дж. Хайвотер розпочав свій історичний цикл про індіанців північних 
прерій “Кінь-примара” (Ghost Horse Cycle of the Northern Plains Indians). 
Юність і молодість центрального персонажа повісті “Дні легенд” 
Амейни припали на час, коли в преріях почали зменшуватись стада 
бізонів і її народу ставало все важче протистояти білим торгівцям, 
колоністам, солдатам і урядовим заборонам. Епідемії віспи стали лихом 
індіанських поселень. Коли віспа прийшла в село Амейни, родина 
відправила дівчинку в інше поселення. По дорозі Амейна пережила 
сильне потрясіння. У неї було видіння, що наділило її силою і голосом 
лисиці. У неї з’явився чудодійний дар зцілювання, який приніс їй 
високе положення й шанобу в громаді, на благо якої вона служила 
багато років. Але містичний дар не допоміг самій Амейні та її 
старіючому чоловікові. Коли її чоловік був на смерть затоптаний 
бізоном, старійшини племені звинуватили в його загибелі Амейну. 
Знехтувана й одинока, Амейна наполегливо боролося з відчаєм, 
подолати який їй допоміг тісний зв’язок з природою. В образі Амейни 
Дж. Хайвотер переконливо показує, що зв’язок духовного й 
матеріального є основою світосприйняття північноамериканських 
індіанці. 

Ця особливість світогляду знайшла відбиток у багатому фольклорі 
корінних американців, одним із знавців і збирачів якого є сам 
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Дж. Хайвотер, нащадок індіанців племені Чірокі. Його роман “Енпаоу: 
Американо-індіанська Одіссея” (Highwater Jamake “Anpao: An American 
Indian Odyssey”, 1977), побудований навколо фольклорного персонажа 
багатьох індіанських легенд і міфів – зіркового хлопчика зі шрамом 
(Star Boy / Scarface / Anpao), являє собою народну історичну хроніку 
про індіанців Америки, для яких міфічні персонажі вовк Койот 
(Coyote), бабуся-павучиха (Grandmother Spyder), Ворон (Raven), люди-
миші (the Mouse People) є реальними, добре відомими істотами, 
наділеними даром спілкуватися з людьми. 

Багато легенд, міфів, казок, ритуальних замовлянь і пісень 
північноамериканських індіанців обробив і переказав для дітей видатний 
фольклорист, корінний американець Джон Бієрхост. Він автор таких добре 
відомих книжок, що знайомлять з уявленням індіанців про світ, природу, 
богів, духів і взаємостосунки людини з ними, як “Кільце в прерії: легенда 
племені Шоні” (Bierhost, John. The Ring in the Prarie: a Shawnee Legend. Ill. 
by Leo and Piane Dillan. N.Y., 1970), “Слідом за вітром” (“In the Trail of the 
Wind: American Indian Poems and Ritual Orations”, 1971), “Дівчина, що 
вийшла заміж за привида та інші казки північноамериканських 
індіанців” (“The Girl Who Married a Ghost and Other Tales from the North 
American Indians”, 1977), “Голий ведмідь і народні казки ірокезів” (The 
Naked Bear: Folktales of the Iroquois. Ill. by Dirk Zimmer. N.Y., Morrow, 1987), 
“Міфологія північної Америки” (The Mythology of North America. N.Y., 
Morrow, 1985). 

Більш зрілим читачам була адресована белетризована біографія 
“Ішай, останній із племені”, написана Теодорою Кробер (Kroeber, 
Theodora. Ishi, Last of the Tribe. IІІ. by Ruth Robbins Parnassus, 1964). У 
книзі розповідається, як більшість індіанців племені яхай були вбиті 
або вигнані зі своїх хатин білими золотошукачами й поселенцями, що 
нахлинули на початку 1900-х років у Північну Каліфорнію. Маленький 
загін індіанців намагався протистояти нашестю, ховаючись у печері. 
Однак четверо поселенців знайшли тих, хто ховався, і по-звірячому 
розправилися з ними. Ішай, останній із живих індіанців племені, 
хворий і голодний, змушений був дозволити знайти себе на руїнах села. 
Його передали під опіку антропологу, який повіз Ішая до музею 
Каліфорнійського університету. Там індіанець щасливо прожив 5 років, 
допомагаючи вченим записати мову та звичаї племені яхай і викласти 
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історію його трагічної загибелі.  
Вісім років потому, після опублікування книжки Теодори Кробер, 

трагічна доля племені яхай, відбита в ній, справила глибоке враження 
на молоду талановиту письменницю Кетрін Лескі. Оповідь Т. Кробер 
була першою правдивою історією про американський Захід серед 
усього, що Кетрін Лескі будь-коли читала про його освоєння 
європейцями. Завершений К. Лескі в 1982 році пригодницький 
історичний роман для юнацтва “За межами скелястих гір” жваво й 
захоплююче розповідає про пересування європейців на американський 
Захід. Оповідь ведеться з погляду героїні роману у формі записів у 
дорожньому журналі, зроблених нею з 1 квітня 1949 року по 1 червня 
1950 року. Мерібах Саймон, молода дівчина з пенсільванського селища 
секти Аманітів, у розпалі золотої лихоманки, після виснажливої й 
драматичної мандрівки, що обірвала життя її батька, знаходить 
притулок і рятунок у родині індіанців яхай. Спілкування з індіанцями 
зміцнило її силу волі і зробило спроможною вижити не лише фізично, 
але й духовно, допомогло їй самостійно обрати свою особливу дорогу в 
житті. Історія змужніння і формування особистості героїні 
переплітається з історією освоєння далекого Заходу, в якій дружба і 
зрада, любов і ненависть супроводжували жорстоку й нещадну 
боротьбу за західні території між корінними жителями та 
європейськими поселенцями, золотошукачами й авантюристами 
(Kathryn Lasky “Beyond the Divide”, 1983). 

Індіанська тема в сучасній американській літературі для дітей та 
юнацтва знаходить висвітлення в поезії і прозі, пронизаних глибокою 
цікавістю до трагічного минулого і непростого сьогодення нащадків 
корінних американців у США. 

Перші книжки для дітей та юнацтва  
про афроамериканський життєвий досвід 

Афроамериканська художня література вийшла на авансцену 
літературної культури країни в 60-70-ті роки завдяки великому 
талантові й високому громадянському пафосу таких художників слова, 
як Вільям Дюбуа (William Du Bois, 1868-1963), Річард Райт (Richard 
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Wright, 1908-1960), Ленгстон Хьюз (Langston Hues, 1902-1967), Зора 
Ніл Хьорстон (Zora Neale Hurston, 1891-1960), Маргарет Волкер 
(Margaret Walker, 1915), Ральф Еллісон (Ralph Ellison, 1914), Джеймс 
Болдуїн (James Baldwin, 1924-1987), Гвендолен Брукс (Gwendolyn 
Brooks, 1917), Майя Енджилоу (Maya Angelou, 1928), Лорен 
В. Хенсберрі (Lorraine V. Hansberry, 1930-1965), Амірі Барака (Amiri 
Baraka, 1934) та Ніккі Джиованні (Nikki Giovanni, 1942). 

 
Майже у кожного з названих письменників та поетів є твори, що 

торкаються теми важкого й гіркого дитинства чорної дитини, яка 
виросла в країні, де правлять білі, котрі підтримують сегрегацію на 
Півдні, здійснюють расову дискримінацію на Півночі. Тема 
знедоленого дитинства проходить через афроамериканський фольклор, 
негритянську літературу VIII-IX століть, отримує подальший розвиток 
у художній літературі “Негритянського Ренесансу” 1920-1930-х років, 
розгалужується й поглиблюється в прогресивній новій реалістичній 
негритянській літературі протесту 1960-1970-х років. 

У 1962 році були опубліковані вибрані вірші для дітей Ленгстона 
Хьюза, першого афроамериканського поета, виразника протесту й 
гордості чорних американців у високій поезії. Ця збірка віршів 
називається “Хранитель мрій”. Однойменний вірш з великою ліричною 
силою оспівує уяву як дар, що захищає людину від жорстокостей світу. 
Вірші “Мрії”, “Пісня квітневого дощу”, “Мати – синові” розкривають 
важливість духовного начала в житті людей, яке посилює опір 
життєвим знегодам, допомагає сприймати красу світу. У 1992 році 
вийшло повніше видання книги, що вміщує 66 віршів з ілюстраціями 
Брайана Пінкні під заголовком “Хранитель мрій та інші вірші” (Hughes, 
Langston. The Dream Keeper and Other Poems. Ill. by Brian Pinckney. 
Knoff, 1992/1932). 

У поетичній творчості найвидатнішого афроамериканського поета ХХ 
століття Гвендолін Брукс є чимало творів, присвячених дитинству та 
юності американських негрів. Герої першої збірки віршів Г. Брукс “Вулиця 
в Бронзвіллі” (Gwendolyn Brooks “A Street in Bronseville”, 1945) – юні 
мешканці негритянського гетто Чикаго. Поема “Енні Аллен” (“Annie 
Allen”) розповідає про історію дорослішання чорної дівчинки-підлітка під 
час Другої світової війни. Расова ізоляція негритянської молоді трактується 
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автором поеми як духовне й соціальне відчуження з глибоким корінням. У 
1949 році за поему “Енні Аллен” Гвендолін Брукс отримала Пулітцерівську 
премію (Pulitzer Prize). 

Книжка віршів, спеціально написана Гвендолін Брукс для дітей, має 
назву “Дівчатка та хлопчики з Бронзвілля” (“Bronzeville Boys and 
Girls”, 1965). Вона складається з 34 віршів. Кожен вірш присвячено 
дитині, чиє ім’я подано у заголовку, і передає його (її) погляд. 
Наприклад, “Сінтія в снігопад” (“Cynthia in the Snow”), “Рудольф 
втомився від міста” (“Rudolph is Tired of the City”), “Майкл боїться 
бурі” (“Michael is Afraid of the Storm”), “Багата Елдора” (“Eldora, Who Is 
Rich”), “Б’юла в церкві” (“Beulah at Church”), “Роберт, який часто себе 
не знає” (“Robert Who Is Often a Stranger to Himself”), “Юніс 
увечері” (“Eunice in the Evening”). 

Реалістичні малюнки буденного повсякденного життя в 
негритянських кварталах виливаються в ліричні оповіді героїв і 
завершуються авторськими коментарями та узагальненнями. Написані 
з опорою на традиції міського фольклору американських негрів, вірші з 
безпосередньою правдивістю і великою емоційною силою передають 
гіркі обрбзи, смуток, болісні думки, страхи і страждання, бунтарські 
настрої, рідкісні радощі, слабкі надії і нездійснені мрії дітей та 
підлітків, котрі зіткаються з соціальною несправедливістю і проявами 
расизму (Brooks, Gwendolyn. Bronzeville Boys and Girls. Ill. by Ronni 
Solbert. Harper and Row, 1965). 

Широко відомим став вірш Гвендолін Брукс про приреченість 
афроамериканської молоді, яка випадає зі щасливого життя “білої” 
Америки і ховає свою ранимість за захисною бронею хвастощів. Вірш 
має назву “Ми справжні круті”. Він складається з 24 слів, з-поміж яких 
8 разів повторюється займенник “ми”. Це слово сприймається як 
закляття героїв вірша – семи гравців у пул – триматися разом у ситуації 
ворожості, коли раптово й передчасно може обірватися їх життя (“We 
Real Cool”, 1960). 

За спостереженнями критика Гері Сміта, діти в поезії Гвендолін 
Брукс наштовхуються на неминучу дилему: “Як знайти смисл і ціль 
життя у світі, котрий заперечує саме їх існування. […] Тому вони 
прагнуть відійти від повсякденного життя дорослих. Їх унікальна 
здатність відволікатися від світу дорослих, хоча б на крилах фантазії, 
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відрізняє дітей від дорослих і породжує відчуття надії” [10: 750]. 
Багато віршів для дітей, написаних Гвендолін Брукс, читаються як 

поетичні віхи на шляху духовного розвитку юних афроамериканців ХХ 
століття. Цей шлях духовного прозріння і змужіння починається з 
відмови від бездумного стремління до асиміляції з панівною білою 
расою, переходить у відкрите, часом відверте прийняття своїх 
афроамериканських коренів, і закінчується розумінням унікальності й 
самобутності негритянської культури, яке пробуджує почуття гордості, 
особистої гідності, впевненість у собі і повагу до людей інших 
національностей. 

Першими успішними реалістичними творами про афроамерикан-
ських дітей та підлітків, написаними прозою, були повість “Зілі” 
Вірджинії Хемільтон (Hamilton, Virginia. Zeely. Ill. by S. Shimin. 
MacМillan, 1967) та книжка з малюнками “Стіві” Джона Стептоу 
(Steptoe, John. Stevie. Harper and Row, 1969). Джону Стептоу було 17 
років, коли він написав і проілюстрував книжку для дітей, у якій 
оповідач від першої особи, школяр Роберт, своєю мовою, що 
відображає певні особливості негритянського діалекту, розповідає про 
те, як його мати наглядала за дитиною на ім’я Стіві, приділяючи чужій 
дитині більше уваги і роблячи їй більші потурання, навіть дозволяючи 
брати речі Роберта і залазити на його ліжко, щоб визирнути у вікно. 
Роберт обурювався й ображався. Але коли батьки відвезли Стіві 
назавжди, насолоджуватися самотністю, про яку раніше мріяв, Роберт 
уже не міг. Він почав сумувати за Стіві, котрий, як він зараз розумів, 
був йому молодшим братом і гарним приятелем. Перша книжка з 
малюнками про дитячі ревнощі на тему, дуже поширену в літературі 
всіх народів, була гарним початком для молодого письменника й 
ілюстратора, який згодом створив багато талановитих книжок, а в 1988 
році отримав почесну нагороду імені Р. Колдікота за книжку з 
картинками, в основу якої покладена зимбабвійська народна казка 
“Прекрасні дочки Муфаро” (Steptoe, John. Mufaro’s Beautiful Daughters. 
An African Tale, 1988). 

Вірджинія Хемільтон (12.03.1933-19.02.2002) стала однією з 
найвидатніших американських письменників для дітей та юнацтва на 
межі ХХ-ХХІ століть. У 1975 році вона першою серед 
афроамериканських письменників отримала медаль Джона Ньюбері за 
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сучасний пригодницький роман “М.К. Хіггінс, Великий”. У 1992 році 
за творчість для дітей Вірджинія Хемільтон була нагороджена 
міжнародною медаллю імені Ганса Християна Андерсена, а у 1995 році 
– медаллю імені Лори Інгол Уайльдер. 18 років підряд, починаючи з 
1984 року, Кентський університет штату Огайо проводить у квітні 
місяці конференцію імені Вірджинії Хемільтон з мультикультурної 
літератури для юнацтва. З 1988 року конференцією заснована щорічна 
літературна нагорода імені Вірджинії Хемільтон, першими лауретами 
якої є письменник Вальтер Дін Майєрс (1999), художник-ілюстратор 
дитячих книжок Джеррі Пінкні (2000) і письменниця Патриція 
МакКіссак (2001). 

Більше ніж 30 книжок художньої прози, створених невтомним 
талантом Вірджинії Хемільтон, написані в основному на матеріалі 
життєвого досвіду афроамериканців. Це повісті, романи, белетризовані 
біографії великих афроамериканців Вільяма Дюбуа, Пола Робсона, 
Ентоні Бернса, літературні обробки африканських народних казок, 
фольклорних історій про жінок та дівчат, міфів та легенд різних 
народів про створення світу. Долі її літературних героїв, уведені в 
загальнолюдський контекст, мають всезагальний зміст і впливають на 
думки та почуття юних читачів незалежно від їх расової й національної 
приналежності. Вірджинія Хемільтон розглядала різні культури США 
як “паралельні культури”, жодну вона не вважала “меншою 
культурою”. У своїх творах вона зосереджувала увагу на загальних 
проблемах, зокрема таких, як потреба в інших людях, прагнення набути 
своє обличчя, зваблива сила насолод. Ці теми позначилися вже у 
перших книжках письменниці. 

Героїня повісті В. Хемільтон “Зілі” – 11-річна Єлизавета Перру на 
прізвисько Джида, жила влітку на фермі дядька в сільській місцевості 
на півдні штату Огайо. Побачивши портрет прекрасної королеви 
африканського племені вотусі, Джида уявила, що фермер-арендатор 
Зілі Таубер, яка вирощує свиней, молода красуня майже двометрового 
зросту, також була однією з королев вотусі. Джида спостерігала за 
нічними прогулянками Зілі, котра полонила її уяву, і лякала брата 
страшними розповідями про нічних мандрівників. Дружнє спілкування 
із Зілі допомогло Джиді осягнути різницю між світом мрій і дійсності, 
розібратися в самій собі і побачити красу у вірності людини своїй 
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природі. З цією книжкою у творчість Вірджинії Хемільтон увійшла 
тема самопізнання, прийняття самого себе і свого расового коріння 
чорношкірим підлітком. 

 Ця тема знову піднімається автором у сучасному пригодницькому 
романі “М.К. Хіггінс, Великий” поряд з темами родинної єдності, 
дружби, впливу минулого на сучасне (“M.C. Higgins, the Great”, 1987). 
Герой роману, тринадцятирічний М(айо) К(орнеліус) Хіггінс, старший 
син родини, три покоління якої живуть у будинку на самотній “Сариній 
горі” Аппалацьких гір, повинен проникнутися значущістю історії 
культурного спадку своїх предків, щоб зрозуміти, що йому було що 
зберігати, і відчути себе часткою громади, щоб переконатися, що його 
важке становище не одиничне і впоратися з ним можна, діючи разом з 
іншими. Все це допомагає йому прийняти рішення зводити з каменю та 
землі стіну, щоб захистити свій будинок від наповзаючого на нього 
шахтного терикону. До нього приєднуються брати і сестри, а потім 
приятель Бен Кілберн. Батько навіть приносить надмогильний камінь 
патріарха роду Сори, щоб укріпити стіну.  

Майстерно використовуючи символічну образність, Вірджинія 
Хемільтон переводить справи і вчинки простих афроамериканців у 
героїко-міфічну площину. У контексті роману М.К. Хіггінс, звичайний 
чорношкірий підліток, сприймається в заключних епізодах як 
справжній афроамериканський герой, який, пройшовши випробування, 
повинен прийняти свою культурну самобутність, щоб знайти в собі 
силу для боротьби за виживання. Розвиваючи тему виживання, 
адаптації молодих чорношкірих у світі дорослих, Вірджинія Хемільтон 
створює нетрадиційні, своєрідні й незабутні образи літературних 
героїв. Ставлячи їх у складні життєві ситуації, автор підкреслює 
готовність взяти на себе відповідальність за наслідки своїх вчинків. 
Реальний світ, у якому живуть персонажі книг Вірджинії Хемільтон, 
взаємодіє зі світом уяви, фантазії, містики, минулого і фольклору.  

Це переплетіння реального, матеріального й духовного, містичного і 
фантастичного у творах являє собою яскраву відмінну рису 
індивідуального стилю письменника, сформованого під впливом 
художнього мислення афроамериканського та індіанського фольклору. 
Окрім “Зізі” та “М.К. Хіггінса, Великого”, Вірджинія Хемільтон 
написала багато чудових романів морального реалізму, серед них 
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“Планета Молодшого Брауна” (“The Planet of Junior Brown”, 1971), 
проблемний міський роман про музично обдарованого занадто повного 
підлітка з неблагополучної родини, доведеного до душевного розладу, 
що знайшов підтримку і притулок у кмітливого бездомного 
однокласника, який опікувався знедоленими дітьми Нью-Йорка – 
мешканцями підвалів покинутих будинків.  

Показова для творчості Вірджинії Хемільтон книжка “Біле 
кохання” (“A White Romance”, 1987) – проблемний молодіжний роман 
про міжрасову дружбу і крах першого кохання. Чорна дівчина, 
старшокласниця змішаної школи Толлі Барбу, намагаючись допомогти 
білому другові кинути вживати наркотики, познайомилась з його 
товаришем Девізом Еморі на прізвисько Голівуд, торговцем наркотиків 
і, закохавшись у його надзвичайну красу, виявилася втягнутою у світ 
наркоманів, концертів “важкого металу”, хуліганства, расизму і 
сексуального тиску, який дав їй жорстокий урок про кохання і власне 
про неї. Однак Толлі Барбу знайшла в собі душевні сили, що допомогли 
їй достойно перенести потрясіння невдалого кохання. 

Вірджинія Хемільтон створила також цикл фантастичних романів 
“Джастіс та її брати” (“Justice and Her Brother”, 1978; “Dustland”, 1980; 
“The Gathering”, 1981), де головна тема – гени й виживання людства, та 
“Приємний шепіт, брат Раш” (“Sweet Whispers, Brother Rush”, 1982) – 
сучасний проблемний роман з окультними елементами, в якому 
чотирнадцятирічна Тереза, дбаючи про улюбленого розумово 
відсталого старшого брата Деба, проникається великим розумінням і 
співчуттям до нього завдяки розповідям про минуле їх родини, 
почутим від привида дядька Раша. Нею також видано три збірки 
літературних обробок негритянських народних казок. Так, наприклад, 
збірка “Люди вміли літати” (“The People Could Fly: American Black 
Folktales”, 1985) вміщує казки про тварин, фантастичні казки, казки про 
надзвичайне та казки про свободу, в яких поневолені люди виражали 
свої страхи і поразки, надії та перемоги. 

Широко визнані творчі здобутки Вірджинії Хемільтон позитивно 
вплинули на афроамериканських письменників-сучасників, яким вона 
повернула їх невід’ємне право на розвиток самобутньої культури свого 
народу через літературу для дітей та юнацтва. Коли в 1977 році Мілдред 
Д. Тейлор була нагороджена медаллю імені Джона Ньюбері за роман 
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“Гуркіт грому, почуй мій плач” про родину чорних американців, чия 
прихильність один до одного й до своєї землі давала їм сили протистояти 
південному сільському расизмові в період депресії 1930 року, 
афроамериканська проза для дітей та юнацтва нарешті отримала офіційне 
визнання.  

Цей роман став другою частиною трилогії про велику дружну 
родину Лоугенів, які володіли 400 акрами ситої землі в сільській 
глибинці штату Міссісіпі і жили під постійною загрозою втратити її 
через борги по заставних (Mildred D. Taylor “Song of Trees”, 1975; “Roll 
of Thunder, Hear My Cry”, 1976; “Let the Circle Be Unbroken”, 1981). 
Трилогія з глибоким співчуттям до чорних сільських трударів 
розкриває тему боротьби за виживання у ворожому суспільстві. 
Оповідач від першої особи і персонаж, що пов’язує три книги, Кессі 
Лоуген, третя дитина багатодітної родини фермера і сільської 
вчительки, жваво і яскраво розповідає про драматичні й повсякденні 
події в житті їх родини, школи і села, учасником і свідком яких вона 
була семи-одинадцятирічною дитиною, яка реагувала на все, що 
відбувалося навколо з великою цікавістю й безпосередністю. Глибокі 
враження дитинства, що зворушили її розум і серце, допомогли Кессі 
Лоуген виробити гордий і незалежний характер, розвинули в ній сильне 
почуття любові і вдячності до батьків, які своїми повсякденними 
вчинками, поведінкою, ставленням до людей і розповідями-завданнями 
про пращурів роду формували в дітей почуття власної гідності, 
працелюбства, чесність і гостре несприйняття расової несправедливості 
по відношенню до себе та інших людей. 

Вальтера Діна Майєрса (Walter Dean Myers) відрізняють оптимістичне 
світосприйняття, досить розвинуте почуття гумору, майстерне відтворення 
сучасного міського мовлення чорних американців, пильна зацікавленість 
проблемами міжетнічних стосунків сучасної американської молоді. Його 
проблемні романи нового реалізму “Грішні ангели” (“Fallen Angels”, 1988) 
про етнічне змішування в американській армії під час В’єтнамської війни, 
“Скорпіони” (“Scorpions”, 1988) про дружбу афроамериканського та 
пуертоамериканського підлітків, що зіткнулися з нью-йоркською бандою 
малолітніх злочинців, “Десь у темряві” (“Somewhere in the Darkness”, 1992) 
про взаємостосунки батьків та дітей в афроамериканських сім’ях увійшли 
до почесних списків претендентів на медаль імені Джона Ньюбері. За 
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значний внесок у розвиток негритянської літератури для юнацтва 
В.Д. Майєрс чотири рази ставав лауреатом премії імені Коретта Скотта 
Кінга (The Corett Scott King Award), а в 1999 році йому була присуджена 
літературна нагорода імені Вірджинії Хемільтон.  

Окрім вищеназваних гостро соціальних проблемних романів, 
В.Д. Майєрс написав воєнно-патріотичний роман “Поле слави” (“The 
Glory Field”, 1994), шкільну повість “Репортаж Дейнела Рока” (“Danel 
Rock Reporting”, 1994), сучасні пригодницькі міські романи “Швидкий 
Сем, Крутий Клайд і Стафф” (“Fast Sam, Cool Clyde and Stuff”, 1975), 
“Молоді домовласники” (“The Young Landlords”, 1975), 
“Кристал” (“Crystal”, 1987), “Реп Миші” (“The Mouse Rap”, 1990). 
Місцем дії пригодницьких романів є нью-йоркський Гарлем, 
головними персонажами-оповідачами – симпатичні молоді чорні 
мешканці гарлемських кварталів, які з вірою в свою кмітливість і 
винахідливість, покладаючись на підтримку сім’ї і друзів, зіткнувшись 
з реальними проблемами зросту і вибору життєвого шляху, шукають і 
знаходять прийнятні засоби їх вирішення. У молодіжній міській прозі 
В.Д. Майєрса драматизм зіткнення з соціальною і расовою 
несправедливістю пом’якшується гумором, увагою до позитивних 
боків життєвого досвіду чорної американської молоді й позитивних рис 
їх характерів, що виявляються у складних ситуаціях. 

У 1980-90-ті роки у зв’язку з посиленням впливу консервативних 
ідей у політичній і соціально-культурній сферах життя США інтерес до 
мультикультурної літератури помітно послабився і кількість нових 
публікацій афроамериканських письменників, яка й до того не була 
значною по відношенню до відсоткового складу чорного населення 
країни, різко зменшилася. За даними Р. Сімс, наведеними в есе “Дитячі 
книжки про чорних: доповідь про стан справ у середині 80-х”, лише 
1 відсоток книг, опублікованих у США в першій половині 90-х років, 
зосереджували увагу на житті чорних американців.  

Окрім п’яти великих письменників і поетів, творців достовірних 
літературних образів чорних американців: Люсіль Кліфтон (Lucille 
Clifton), Елоїза Грінфілд (Eloise Greenfield), Вірджинія Хемільтон 
(Virginia Hamilton), Шерон Белл Мейтіс (Sharon Bell Mathis) та Вальтер 
Д. Майєрс (Walter Dean Myers), продовжували видавати змістовні 
книжки для дітей та юнацтва Ешлі Браян (Ashley Bryan), Еліс Чайдресс 
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(Alice Childress), Роза Гай (Rosa Guy), Джун Джордан (June Jordan), 
Джуліус Лестер (Julius Lester), Мілдред П. Тейлор (M.D. Taylor) та 
Бренда Вілкінсон (Brenda Wilkinson).  

Так, наприклад, значний читацький інтерес викликали романи 
Мілдред П. Вальтер “Стороння дівчина” (Mildred Walter Pitts “The Girl 
on the Outside”, 1982) – історія про десегрегацію середньої школи (вона 
розказується з різних поглядів, що чергуються, двох учениць, білої та 
чорної) і “Тому, що ми є” (“Because We Are”, 1983) – проблемний 
роман про конфлікт чорної старшокласниці з негритянською общиною. 
За повість про десятирічного Джастіса, який познайомився з історією 
афроамериканських ковбоїв на старому Заході, перебуваючи на 
канікулах у дідуся на ранчо в штаті Міссурі, М.П. Вальтер була 
присуджена премія імені Коретта Скотта Кінга (“Justice and the Best 
Biscuits in the World”, 1986). 

Закінчуючи розділ, слід підкреслити, що афроамериканська дитяча 
література безперечно відбулася. У неї глибоке національне коріння, 
яке живить творчість сучасних письменників і буде служити новим 
поколінням американських негритянських художників слова. 
Прикладами нових голосів, які зазвучали в американській дитячій 
літературі останнім часом, можна назвати Патрицію К. МакКіссак і 
Шерон Дрейпер. Патриція К. МакКіссак пише дитячу художню прозу, 
белетризовані біографії та документальну прозу. Вона авторка книги 
“Темна тридцятка: південні історії про надприродне”, а також збірника 
“Чорні руки, білі вітрила: оповідання про афроамериканських 
китоловів”, які отримали високі відгуки сучасних критиків та читачів 
(Patricia C. McKissack “The Dark Thirty: Southern Tales of the 
Supernatural”, “Black Hands, White Sails: The Story of African Whalers”). 

Шерон Дрейпер з великою мужністю, тактом і вірою в душевні сили 
афроамериканців пише про такі трагічні сторони життя, як жорстоке 
поводження з дітьми, наркоманія, пияцтво, нещасні випадки, що 
закінчувалися смертю, які трапляються з дітьми і підлітками. За 
перший проблемний роман “Сльози тигра” Шерон Дрейпер отримала 
нагороду імені Коретта Скотта Кінга (Sharon M. Draper “Tears of a 
Tiger”, 1996; “Forget by Fire”, 1998). 

Основні напрямки сучасної  
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американської літератури для молоді 

У розділі 8 монографії “Від романтизму до реалізму. 50 років росту і 
змін у молодіжній літературі” Майкл Карт розглядає питання про цілі 
та завдання цієї літератури. Він зазначає, що найбільш поширене 
визначення її призначення – це слугувати мостом між дитячою та 
дорослою літературою. Так, наприклад, Х. Рочман пише, що окремі 
прекрасні сучасні книжки здатні стимулювати, захоплювати і служити 
мостом до кращих творів дорослої літератури (Hazel Rochman “Young 
Adult Books”, 598 р.н.). Е. Чемберс, розвиваючи цей погляд, 
підкреслює, що “молодіжна література має своє призначення не лише в 
наведенні мостів, але вона здатна робити те, що й справжня література, 
тобто рости, щоб задовольняти духовні запити письменників і читачів 
різними засобами, відгукуючись на свою історію, інші мистецтва й на 
запити свого часу” (Aidan Chambers “Alive”, p. 88). 

Вимогу відповідати запитам часу М. Карт інтерпретує як 
“забезпечення одночасності й актуальності у висвітленні спірних 
питань і складних задач сучасності, а завданням письменників, на його 
думку, є вміння робити це вміло, так, щоб молодіжна література, 
подібно до будь-якої справжньої літератури, могла забезпечити 
духовне збагачення читачів, даючи насолоду, розширюючи життєвий 
досвід і розвиваючи смак” [11: 249]. 

Щоб розширювати життєвий досвід, література повинна надавати 
читачам можливість підпадати під вплив як загальноприйнятих, 
конформістських, так і альтернативних суспільних і особистих 
цінностей. Вона повинна пропонувати імпліцитні моделі кодексу 
поведінки, відштовхуючись від яких читачі можуть виробляти власні 
стратегії побудови морального життя. За формулюванням Баскін, 
Картера і Херріс, література “виховує читачів у дусі прийнятих у 
суспільстві норм поведінки, прилучаючи їх до загальноприйнятих 
концептуальних схем суспільного й особистого життя” (Baskin, 
Barbara, et al “The Search for Values: Young Adults and the Literary 
Experience”, 1988). М.А. Едвардс додала ще один аспект, підкресливши, 
що “найважливіший внесок книг для молоді – доповнювати життєвий 
досвід читачів, робити більш інтенсивним їх життя” (Margaret 
A. Edwards “The Fair Garden and the Swarm of Beats”, p. 76). Пізніше 
М. Енджелотті назвав це “терапевтичною функцією” молодіжної 
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літератури – “допомагати відкривати універсальний характер юнацьких 
переживань через опосередкований читацький досвід, який пропонує 
читачам альтернативи їх власних життів і поглиблює пізнання самих 
себе і світу” [11: 250]. 

Підсумовуючи визначення і формулювання цілей і задач літератури 
для молоді, М. Карт робить висновок, що в ідеалі вона повинна 
відповідати трьом критеріям художності, висунутим Т.С. Еліотом. 
Читання літератури має сприяти: 1) оволодінню мудрістю; 2) насолоді 
мистецтвом; 3) отриманню задоволення (Eliot T.S. “Notes Towards the 
Definition of Culture”), цит. за [11: 251]). 

Багато сучасних американських авторів для молоді усвідомлюють 
високу відповідальність мистецтва. Їх твори реалістично досліджують 
життя старших підлітків і юнацтва різних прошарків населення країни з 
їх різноманітними характерами і долями, які, роблячи свій вибір у 
житті, зіштовхуються з певними соціальними, морально-етичними і 
психолого-фізіологічними проблемами зросту і змужніння. Коло 
літературних героїв прогресивної молодіжної літератури досить 
широке і відкрите для реалій життя американського мультикультурного 
суспільства. Це можуть бути благополучні “нормальні” молоді люди, 
гомосексуалісти, наркомани, чорні, білі, кольорові, місцеві мешканці й 
нові іммігранти, бездомні, доведені до убозтва, ті, що знаходяться в 
небезпеці, жертви насильства і жорстокого поводження або сильні, 
вольові, високоморальні особистості, здатні відстоювати морально-
етичні ідеали добра і справедливості. Оповіді про їх долі звичайно 
супроводжуються всебічним соціальним аналізом центральної 
проблеми, яку переживають герої, і пронизані гуманістичними 
переконаннями авторів творів. 

Провідний жанр сучасної молодіжної прози, проблемний роман 
нового реалізму, отримав творчий поштовх у 1970-80-ті роки під 
впливом відомих романів і автобіографічних книжок про підлітків, 
розрахованих на дорослих читачів, але які були з ентузіазмом 
прочитані і засвоєні молодіжною аудиторією. Це були романи 
Дж. Д. Селінджера “Ловець у житі” (J.D. Salinger “Catcher in the Rye”, 
1951), Харпер Лі “Вбити пересмішника” (H. Lee “To Kill a Mockingbird” 
1960) і Сільвії Плат “Під скляним ковпаком” (Sylvia Plath “The Bell Jar”, 
1963), автобіографічна книга Майї Енджелоу “Я знаю, чому співає 
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пташка в клітці” (Maya Angelou  “I Know Why the Caged Bird Sings”, 
1970) та повість Джеймса Болдвіна “Коли б Бійл-стріт могла 
говорити” (James Baldwin “If Beale Street Could Talk”, 1974). 

Першою книжкою нового реалізму, що підняла проблему насильства 
в повсякденному житті молоді, був роман “Сторонні” Сьюзен Хінтон. 
Розказаний від першої особи сиротою, членом банди “жирноволосих” 
чотирнадцятилітнім Понібоєм Куртісом, роман розказує про щоденні 
жорстокі сутички двох міських банд: “жирноволосих” – підлітків з 
неблагополучних сімей та “світських” – синків заможних батьків, 
антисуспільна, хуліганська поведінка яких підігрівається класовим 
антагонізмом між бідними та багатими (S.E. Hinton “The Outsiders”, 
1967). Пізніше С.Е. Хінтон написала проблемний роман про 
зловживання наркотиками в молодіжному осередку “То було тоді, це є 
зараз” (“That Was Then, This Is Now”, 1971).  

У 1968 році Поль Зіндел (Paul Zindel) опублікував свій перший 
молодіжний роман “Свиновод” (“The Pigman”), у якому оповідачами 
виступають два конфліктуючі з батьками підлітки Лорейн і Джон, чиї 
поривчасті, зухвалі мовленнєві інтонації і молодіжний сленг нагадують 
мову Холдена Колфілда. Підліткова неприкаяність і мізантропічність 
підштовхнули протагоністів на мілке телефонне хуліганство, завдяки 
чому вони познайомились з одиноким старим, паном Пігнаті, якого 
вони прозвали свиноводом. Чарівна ексцентричність і доброта пана 
Ігнаті привабила до нього обох підлітків, які стали його друзями й 
опікунами. Сталося так, що через свою незрілість і легкодумство Джон 
і Лорейн несвідомо прискорили смерть симпатичної їм людини, 
отримавши таким чином жорстокий урок про необхідність нести 
відповідальність за свої вчинки. 

Як зазначає Майкл Карт, проблемний роман Роберта Ліпсайта 
“Претендент на звання чемпіона” (Robert Lipsyte “The Contender”), який 
вийшов у 1967 році, є першим послідовно реалістичним романом за 
своєю тематикою, літературними героями, стилістикою, ситуацією дії і 
вирішенням конфлікту в літературі для молоді [11: 58]. Його тема 
знаходження самого себе і перероблення себе в корисного члена 
суспільства розкривається в образі Альфреда Брукса – чорного 
підлітка-сироти, який жив зі своєю тіткою-удовою в маленькій квартирі 
нью-йоркського Гарлему. Альфред жив безцільно і тьмяно до тих пір, 
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поки випадок не звів його з тренером з боксу паном Донателлі, який 
допоміг йому розвинути силу волі, упертість, настійливість і готовність 
боротися до тих пір, поки його тримають ноги, серце і розум. 
Усвідомивши з часом, що йому не вистачає інстинктивного 
устремління вбивати, яке необхідно чемпіонові з боксу, Альфред не 
втрачає надію, розуміючи, що він виробив у себе якості, необхідні для 
того, щоб бути переможцем у житті і щоб допомогти його другові-
наркоману Джеймсу. На повне подиву запитання Джеймса, навіщо 
Альфред збирається допомагати йому, той відповів: “Тому, що я знаю, 
що я можу, Джеймсе. І ти мій партнер” [11: 59]. Майкл Карт називає 
“Претендента на звання чемпіона” чудом достовірності в кожній деталі 
реалістичного описання світу боксу, що потребує не меншої 
витривалості світу нью-йоркського негритянського гетто. У 1991 році в 
романі “Хоробрий” (“The Brave”) Роберт Ліпсайт показав дорослого 
Альфреда Брукса, який допоміг підлітку Соні Беару, що потрапив у 
біду, уникнути самогубства. 

У 1973 році Роза Гай (Rosa Guy) видала роман “Друзі”, за яким вийшли 
“Рубі” (1976) та “Едіт Джексон” (1978), що склали трилогію. У першій 
книзі мова йде про родину чорних вест-індійських іммігрантів, що 
починають нове життя в нью-йоркському Гарлемі. Дочок родини Кейті 
Філіцію і Рубі мучили насмішками, презирали й били однокласники через 
їх дивну вест-індійську мову і великі культурні розбіжності в їх поведінці. 
Молодша сестра Філіція підпадає під опікування чорної американки Едіт 
Джексон, так само знехтуваної ровесниками, але сильної й незалежної 
дівчини, яка після смерті матері та зникнення після цього батька стає 
головою сім’ї підлітків. Це був перший молодіжний проблемний твір, 
написаний вест-індійською іммігранткою на основі безпосереднього 
життєвого досвіду. Він правдиво показує, як важко доводиться дітям 
іммігрантів, яких ровесники вважають чужими, з якими проблемами 
аккультурації їм доводиться стикатися і в який складний вузол проблем 
переплітаються класові, расові та економічні фактори для людей, що 
живуть у нестатках (Rosa Guy “The Friends”, 1973; “Ruby”, 1976; “Edith 
Jackson”, 1978). 

Перші проблемні романи нового реалізму були незвичайними 
книжками, тому що їх літературні герої походили з бідних родин і вели 
важкий, а інколи й суворий, повний небезпек спосіб життя. Перипетії їх 
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непростих доль відображали гострі проблеми сучасного 
американського суспільства, які ніколи раніше не втілювалися в 
літературі для підлітків та юнацтва, а мова героїв була незвично 
грубою і безграмотною, що шокувала дорослих читачів і критиків, які 
не бажали, щоб подібні книжки входили в коло читання американської 
молоді. Однак ці твори ставали популярними, завойовували читацьку 
аудиторію своєю життєвою правдою й актуальністю. Автори наступних 
проблемних романів все сміливіше розширювали межі традиційної 
благопристойної конформістської літератури для молоді, торкаючись 
заборонених тем і болісних питань, пов’язаних із проблемами 
перехідного віку і з больовими точками американського суспільства. 
Так, наприклад, у розпал В’єтнамської війни Нет Хентофф критично 
проаналізував етику призову до американської армії і уникнення 
служби в армії у проблемному романі “Мене справді тягнуть, але ніщо 
мене не зламає” (Nat Hentoff “I’m Really Dragged but Nothing Gets Me 
Down”, 1968). Джон Донован зламав найстрогіше табу в літературі для 
підлітків і юнацтва, увівши тему гомосексуалізму в роман “Я приїду 
туди, лише б поїздка того коштувала” (John Donovan “I’ll Get There: It 
Better Be Worth the Trip”, 1969).  

У 1970 році Джуді Блум (Judy Blume) написала книжку про 
фізіологічні проблеми дорослішання, які гостро переживаються 
дівчатками-підлітками, під назвою “Можливо, я і не буду” (“Then, 
Again, Maybe I Won’t”, 1971). У 1975 році вийшов роман Джуді Блум 
“Назавжди” (“Forever”, 1975), який відверто і детально розповідає про 
перше кохання і сексуальний досвід підлітків. У 1973 році Аліса 
Чайдресс написала проблемний поліфонічний роман “Герой ніщо інше 
як бутерброд” (Alice Childress “A Hero Ain’t Nothing but a Sandwich”, 
1973) з дванадцятьма оповідачами, в якому розглядалось питання про 
зловживання героїном підлітками. Зґвалтування стало темою роману 
Річарда Пека “Ти сама в будинку?” (Richard Peck “Are you in the House 
Alone?”, 1976). 

Ці надзвичайно відверті і правдиві молодіжні проблемні романи на 
теми расово-етнічних конфліктів, бандитизму, насильства, сексу, 
наркотичної залежності тощо були написані талановито, щиро, з 
відчуттям стурбованості за долі молодих протагоністів, тактовно і 
коректно, мовою, зрозумілою і доступною для юних читачів. 
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Відсутність нальоту сенсаційності, стремління полоскотати нерви, 
викликати чуттєві збудження, шокувати чи образити почуття 
пристойності свідчили про високу відповідальність авторів перед 
юними читачами. Це була справжня, серйозна художня література, з 
якою довелося рахуватися критикам, діячам у галузі освіти, 
бібліотекарям і батькам, тому що її прийняла американська молодь. 
Молоді було цікаво читати змістовні романи про ровесників-
сучасників, що переживали ті ж почуття і проблеми, з якими вони були 
особисто знайомі в реальному житті. Тому у першопрохідців 
проблемного роману нового реалізму з’явилося багато прибічників, 
послідовників, наслідувачів, деякі з яких експлуатували модний жанр у 
погоні за легким успіхом, дискредитуючи тим самим самі поняття 
“молодіжна література” і “молодіжний проблемний роман”. 

Перелом у тенденції, що намітилась, до вульгарності і здрібнення 
жанру до рівня посібника чи порадника з проблеми перехідного віку 
здійснив Роберт Кормайєр (Robert Cormier), який надав проблемному 
роману трагедійну масштабність і глибину соціального аналізу. 
Завдяки його принциповій відмові від щасливих розв’язок долі героїв, 
сміливому й переконливому зображенню реальних сил зла в сучасному 
світі проблемний роман набув другого дихання, а література для молоді 
досягла більш високого престижу і статусу. 

Роберта Кормайєра відрізняє пильна увага до того, як філософські й 
релігійні системи, загальноприйняті морально-етичні норми і 
домінуючі в суспільстві соціальні інститути впливають на формування 
й розвиток особистості молодої людини. Його трагічні романи 
звичайно закінчуються загибеллю чи поразкою молодих героїв, які 
ризикнули не рахуватися чи не підкорятися силам зла, що діють у 
рамках таких соціальних інститутів, як уряд, церква, навчальний 
заклад, лікарня, армія тощо.  

Центральною темою перших п’яти молодіжних романів Роберта 
Кормайєра є протистояння окремої особистості аморальним системам 
соціальних інститутів. Так, у першому романі письменника 
“Шоколадна війна” (“The Chocolate War”, 1974) і його продовженні 
“Після Шоколадної війни” (“Beyond the Chocolate War”, 1985) 
корумпованими соціальними інститутами постають церква і приватна 
католицька середня школа. У романі “Я сир” (“I Am the Cheese”, 1987) 



219 Денисова Т.Н. Коротко про історію, теорію і практику американського 

позитивні герої вступають у конфлікт з урядовими установами і 
медико-психіатричними центрами, що співробітничають з ними.  

У центрі уваги роману “Після першої смерті” (“After the First Death”, 
1989) – конфлікт між протагоністами та військовими, політичними та 
терористичними організаціями. У творі “Джміль все одно літає” (“The 
Bumblebee Flies Anyway”, 1983) розкривається згубний вплив на 
протагоністів – робітників медичного закладу, що проводять хімічні та 
психологічні експерименти над пацієнтами. У кожному з цих романів 
керівники і функціонери офіційних установ контролюють життєвий 
простір, у якому діють герої. Вони встановлюють фізичні, соціальні чи 
психологічні кордони дозволеності, регламентуючи тим самим 
поведінку залежних від них людей. Письменник зосереджує увагу на 
неординарних особистостях, вчинки яких показують, що нав’язані 
кордони і обмеження не повинні прийматися людьми пасивно і 
безсуперечно. Їм можна і треба протидіяти. Цим переконанням 
керуються позитивні герої романів.  

Так, герой проблемного роману “Шоколадна війна” старшокласник 
Джеррі Рено, новачок у католицькій школі, приймає рішення протистояти 
офіційній владі школи в особі в.о. директора брата Леона і неофіційній 
владі шкільної банди “пильних”, відмовившись брати участь у кампанії по 
продажу шоколаду по 50 коробок на кожного учня для поповнення 
шкільного бюджету. Цим Джеррі кидає виклик честолюбному стремлінню 
брата Леона виявити свої організаційні здібності, що може забезпечити 
йому пост директора в майбутньому. Його вчинок підриває також вплив 
ватажка банди і його прибічників, бо Джеррі не підкоряється їх вказівкам у 
ході конфлікту. За свій бунт проти шкільних “авторитетів” Джеррі Рено був 
підданий остракізму, шантажу і погрозам, які завершилися його жорстоким 
і безжальним побиттям.  

Прийшовши до свідомості після побоїв, Джеррі намагається сказати 
другові, що треба співпрацювати, грати у футбол, веселитися, бути в 
команді, продавати шоколад, робити все, що вони хочуть, щоб ти 
робив. Така повна духовна і фізична поразка героя вразила і шокувала 
перших читачів роману, викликала багато суперечок і дискусій. Лише з 
часом у контексті наступних творів письменника стала зрозумілою 
основна ідея роману, яку можна сформулювати так: поразка Джеррі не 
має великого значення. Важливо те, що він зробив свій вибір і твердо 
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відстоював свої переконання до кінця. Тільки залишаючись вірним 
своїм переконанням, людина зберігає в собі особистість, навіть коли 
поразка неминуча і загрожує загибеллю.  

Це наскрізна ідея всіх молодіжних проблемних романів Роберта 
Кормайєра. Незважаючи на трагедійну спрямованість його романів, 
Роберт Кормайєр – письменник надії, тому що він надихає читача 
протистояти організованим силам зла, спрямованим на придушення 
особистості та її вільного самовираження. 

Романи Роберта Кормайєра (Robert Cormier), Джона Донована (John 
Donovan), Брюса Брукса (Bruce Brooks), Франчески Ліа Блок (Francesca 
Lia Block), Роберта Ліпсайта (Robert Lipsyte) та інших талановитих 
прогресивних американських письменників підняли літературу для 
молоді на рівень кращих творів літератури для дорослих. Сучасна 
американська література розвивається інтенсивно і набуває все більшу 
популярність і визнання читачів сучасної Америки. 
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