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

 

Художня практика постмодернізму в США 
  Американське суспільство в 60-70-ті роки переживало 

незвичайний спалах громадянської активності. Це, перш за все, 
боротьба за расову рівність, що велась у різних формах – від мирних 
масових демонстрацій під проводом пастора Мартіна Лютера Кінга до 
терористичних виступів “Чорних пантер”. Це широка і всенародна 
боротьба проти війни у В’єтнамі. Це численні молодіжні рухи. 
Десятиріччя ці називали “бурхливими”, а учасників рухів – “новими 
лівими”. З 30-ми роками їх об’єднувало усвідомлення неможливості 
зберегти status quo, непримиренне розходження з усталеними 
державними нормами. Проте вони докорінно відрізнялися від 
соціальних рухів 30-х років, спрямованих на класову перебудову. “Нові 
ліві” орієнтувалися на соціобіологічну особистість, на кожну людину 
зокрема. З дистанції часу один з тодішніх бітників, поет Гаррі Снайдер, 
стверджував, що то була боротьба в ім’я подолання спрощеної 
передвоєнної дуалістичної конфронтації монополістичного капіталізму 
й монолітного комунізму, то була спроба вийти за межі альтернативної 
спрощеної політики й відшукати для молодої Америки якийсь третій 
шлях руху. “Саме інтерес до природи і до оточення характеризував з 
самого початку нашу поезію і наш протест” [8]. 

 Як пояснювала тоді ще молода письменниця Джойс Керол Оутс, 
Америка дійшла межі, за якою або щось зміниться докорінно, або ж 
станеться зрив у безодню. Від імені своєї генерації вона робить 
своєрідне зізнання: всі вони почуваються так, немов знаходяться на 
краю прірви, на яку перетворилася застаріла філософія, де святість 
протиставлена гріху, нормальне – хворобливому, чорне – білому, 
людина – природі. Така філософія не відповідає реальності, а також 
реальним знанням людини про себе і світ. Характерні особливості 
нової фази Оутс вбачає в тому, що раціо кожної людини “вмонтовано” 
в колективний розум, що кордони людської шкіри – це лише мембрана, 
яка поєднує внутрішній і зовнішній світ людини, а не відділяє людину 
від довкілля, що людина відчуває себе частиною всесвіту. І, отже, 
прийшов час для нової філософії [9]. 
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 Філософська платформа “нових лівих” виражалась у 
контркультурі. Префікс “контр” визначав те, що об’єднувало численні 
школи і теорії: спрямованість супроти звичної раціоцентричної 
ідеологеми, що виявилася неспроможною пояснити і надати імпульс 
розвиткові нової реальності. Відтак контркультура відмовлялася від 
усталених норм і канонів своїх попередників. Насамперед модернізм 
відштовхував своєю езотеричністю та елітарністю. Але й реалістичні 
моделі не приваблювали своєю суворою регламентованістю моралі, 
суспільного й особистісного буття. Оновлення вимагала й мова, в якій 
через широке й завдяки унормованості автоматичне вживання, – майже 
знівелювалася, стерлася будь-яка притаманна слову знаковість.  

Тож народжується “естетика мовчання” (Сьюзен Зонтаг), “терапiя 
мовчання”, “нова чуттєвiсть”, “Bossa Nova”. Ні про що й говорити: 
“Bossa Nova” не має анi сюжету, анi наративностi, анi характерiв, анi 
хронологiчної послiдовностi, анi вiрогiдностi, анi “значення”. “Bossa 
Nova” не репрезентативна, вона представляє себе саму. Її основнi 
якостi – абстракцiя, iмпровiзацiя, непроясненiсть [10]. Р. Сукенiк 
стверджував, що письменник, який прагне вiдбити реальнiсть, має 
починати з таких позицiй: “Реальнiсть не iснує, час не iснує, 
особистiсть не iснує. Бог був всезнаючим творцем, але вiн мертвий. 
Тепер сюжет нiкому не вiдомий, час зведений до серiї дискретних 
моментiв. Час безцiльний, i таким чином бiльше немає долi, є лише 
шанс. Реальнiсть – це просто наш досвiд, i об’єктивнiсть – лише 
iлюзiя” [11]. 

I “терапiя мовчання”, i “Bossa Nova”, так само, як сартрiвсько-
фанонiвський “Чорний Орфей”, спрямовані, насамперед, проти 
модернiстського мистецтва. Натомість творцi контркультури всiляко 
пiдкреслювали свою зверненiсть до безпосереднього досвiду, “вулицi”, 
пересiчної людини, кожного. Тут варто знову звернутися до пізніших 
роздумів Гаррі Снайдера. Він підкреслював, що література алієнації 
охоплює лише два останні десятиріччя. “Хоча я й розумію, що 
література алієнації є політично вагомою, алієновані поети й 
письменники подібні до солдатів, що ними жертвують у битвах... 
Основним же споживачем американської літератури є ті, кого ми 
називаємо “червоні шиї”: люди здорові, не обтяжені освітою і 
розумуванням, вони водять машини і трактори, потрохи випивають, 
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здатні товаришувати, не заглядають далеко вперед і за природою своєю 
анархісти, тобто граничні індивідуалісти”. 

Фактично йдеться про той демос, що складає основу масового 
суспільства, отже, масової культури, і тяжіє до специфічних для неї 
жанрів і видів: до “гарячих”, тобто видовищних мистецтв, а не до 
“холодної” книжкової культури; до суто американських жанрових 
різновидів – мюзикла, “мильної опери”, вестерну. За основні ознаки 
авангарду 60-х Г.М. Сейр, один із авторів “Колумбійської історії 
літератури”, вважає “розмивання меж між різними видами мистецтв і 
медіа як такою...” і твердить, що не можна розглядати сучасний 
авангард в суто “літературних” термінах” [12].  

У цей час виникає і розквітає школа “чорного гумору”. Хоча 
формального об’єднання таких різних письменників, як У. Берроуз, 
Д. Барт, Д. Донліві, Д. Бартельм, С. Елкін, К. Кізі, К. Воннегут, 
Д. Хеллер, У. Геддіс та ін., не існувало, їхня своєрідна спорідненість 
сьогодні загальновизнана. І базується вона на самоіронічному 
висміюванні хворого світу. 

У 1964 р. у тижневику “Нью-Йорк Таймс Бук Ревю” з’являється 
стаття Конрада Нікербокера “Гумор із вбивчою отрутою”. Автор 
переконаний у тому, що раніше соціальний реалістичний роман і есе 
відображали реальний стан суспільства. Це було в той час, коли 
поступальний розвиток ні в кого не викликав сумніву, коли людина 
вважалася повністю підвладною силі розуму, а не первісним 
інстинктам. Таке розуміння світу узгоджувалося з класичним 
реалізмом, з гуманістичною традицією Відродження і Просвітництва. В 
другій половині ХХ ст. ці категорії, вважає критик, вже віджили своє і 
не відбивають справжній стан людини у світі. Після Першої і особливо 
Другої світових воєн, коли людина зазнала на собі страхіть фашизму, 
тоталітаризму, для великої частини західної інтелігенції стала 
нереальною віра в розумне влаштування світу, у здатність людини 
перебудувати його за законами справедливості і добра, втративши 
орієнтири у соціальному структуруванні суспільства. У хащах 
бюрократизованої держави, збагатившись знаннями про психологію і 
фізіологію, свідоме і підсвідоме, набутками екзистенціалістської 
філософії, сучасні митці сприймають світ як хаос, не підвладний 
людському розуму. Таким є світосприйняття “чорних гумористів”. 
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У своїй статті Нікербокер назвав цілу низку письменників, які 
віддають перевагу жорстокому сміху над доброзичливою усмішкою, 
що її пропагує офіційна критика. Террі Саузерн, каже він, викриває 
шахрайство, приховане під маскою благочинності; Джон Донліві 
висміює основи шлюбу. Уоррен Міллер закликає до свободи Гарлему. 
Томас Пінчон, Джон Барт, Дональд Бартельм і багато талановитих 
молодих авторів, кожен по-своєму розправляються з американськими 
фетишами. Саме в той час, коли конформістські критики твердили, що 
література, нарешті, пристосувалася до існуючого ладу і призвичаює до 
нього людину, “чорні гумористи” засвідчили процеси протилежні. Як 
писав Джеймс Парді, автор широко відомого роману “Малькольм”, “я 
можу певною мірою приймати засади Америки, але ненавиджу все, що 
вона стверджує сьогодні”. 

Мабуть, під цією заявою могли б підписатися всі, кого ми 
називаємо “чорними гумористами”. В цьому-то і їдка іронія, і зневіра, і 
безнадія… А відтак – відчуття, яке виникає у критика після знайомства 
з їхньою творчістю: “Всі ці романи виражають ту саму, часто 
повторювану, майже нав’язливу ідею: у розпалі прогресу, коли ми 
досліджуємо місячні кратери, війни тривають, і відбувається 
концентрація сили – ми регресуємо”. В такому гуморі, на думку 
Нікербокера, криється зневага не лише до реальності, але й до 
мистецтва, до літератури, до гуманізму. 

У 1965 р. Ч.Д. Фрімен видав своєрідну антологію “чорного 
гумору”, включивши туди твори Террі Саузерна, Джона Річі, Джона 
Донліві, Едварда Олбі, Чарльза Сіммонса, Луї Селіна, Джеймса Парді, 
Володимира Набокова, Джозефа Хеллера, Томаса Пінчона, Конрада 
Нікербокера, свої власні… В 1967 р. виходить антологія “чорного 
гумору” за редакцією і з вступною статтею Девіда Дугласа, який 
намагався охарактеризувати основні положення, що об’єднують 
літераторів, чия творчість репрезентована у книжці. Насамперед він 
підкреслює, що пред’явлене читачам літературне явище породжене 
умовами реального життя. В основі його лежить неприйняття 
внутрішньої і зовнішньої політики уряду. Водночас митці зневірилися в 
лібералізмі і в інших прогресивних суспільно-політичних течіях. А 
звідси – всезагальне висміювання, всезаперечення. 

Виникнення і розквіт “чорного гумору” пов’язані з “новими 
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лівими”, з контркультурою – як із їхньою світоглядною платформою, 
так і з естетичною. Надамо слово одному з репрезентантів 
контркультури письменнику Р. Сукeніку. “Художня література, – 
проголошує він у книжці “Смерть роману та інші історії”, – породжує 
певний світогляд. Тому мене цікавить, як світ виглядає в тому, що на 
мою думку можна назвати сучасним післяреалістичним романом. 
Реалістична література вважала хронологічний час провідником 
сюжетної оповіді, незмінну людську психологію – суб’єктом 
характеристики і понад усе – конкретну реальність речей як об’єкт і 
першопричину своїх описів. У світі постреалізму всі ці абсолюти 
стають проблематичними. (N.B. Сукенік відштовхується від 
реалістичної літератури як від такої, що виражала дійсність, тут не 
йдеться і навіть не мається на увазі модерністська проза, бо для нього 
очевидно, що вона за природою своєю не налаштована на реальність. – 
Т.Д.). Сучасний письменник – письменник, що гостро відчуває життя, 
частиною якого він є, – змушений починати з певної стартової позиції: 
реальність як така не існує, час не існує, особистість не існує. Бог був 
всезнаючим автором, але він загинув. Тепер ніхто не знає ходу сюжету, 
і, оскільки нашій реальності не вистачає підтримки творця, нема й 
гарантій загальновизнаної версії. Час зводиться до “зараз”, зміст – до 
суми розрізнених моментів. Час більше нецілеспрямований, тож і нема 
необхідності, є лише випадок. Реальність – це просто наш досвід, а 
об’єктивність – лише ілюзія. Особистість після проходження фази 
важкого самопізнання стає просто відбиттям досвіду. А тому не дивно, 
що й літератури більше не існує – як може вона існувати? Є лише 
писання і читання, як їжа, кохання, щоб згаяти час, розвіяти нудьгу 
перед обличчям безодні” [13]. Близьке до наведеного трактування 
знаходимо і в інших, навіть академічних дослідників літератури, що 
назвали свої книжки про 60-ті “Відчуття кінця” (Л. Фідлер, 1964), 
“Американські нічні кошмари” (Л. Тріллінг, 1965), “Літературний 
розпад” (Дж. Клінковітц). 

 Кін Кізі (Kesey, Ken Elton, 1935-2001) головний свій твір “Політ 
над гніздом зозулі” (1962) створював у Стенфорді, де жив (1959-1961) і 
продовжував навчання разом з такими відомими згодом літераторами, 
як У. Стегнер, М. Каулі, Ф. О’Коннор. 

Саме тоді, як свідчив Кізі, в американських державних клініках 
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провадили апробацію транквілізаторів. Зокрема в Стенфорді, в 
госпіталі ветеранів добровольцям платили 75 доларів на день. І Кізі 
став одним із них не лише через брак грошей, а ще й тому, що 
наркотики “розковували” людину, давали їй ключ від самої себе. А 
потім Кізі ще кілька місяців працював в тій самій лікарні санітаром – 
тоді, коли писав “Політ над гніздом зозулі”. Увесь цей досвід, напевне, 
сприяв здійсненню творчого задуму.  

Роман Кiна Кiзi “Полiт над гнiздом зозулi” – один з кращих творiв 
“чорного гумору”. Дія відбувається в лікарні для психічно хворих. 
Специфіка цієї лікарні – в її комфортності і привілейованості, а також у 
тому, що туди приходять, щоб сховатись від навколишнього життя. І за 
це ще платять гроші. Там є різні категорії хворих: vegetables, walker, 
wheeler, ті, хто на кріслах, кого возять, і ті, які вже нічого не розуміють. 
Є навіть той, хто весь час зображує Христа і висить розіп’ятим. 
Здавалось би, що ці люди випадають із системи життя і намагаються 
сховатися від нього. Парадокс полягає в тому, що лікарня, де вони 
шукають притулку, може слугувати моделлю, еталоном самої системи.  

У лікарні панує залiзний порядок, а незмiнною хазяйкою i 
охоронницею його є сестра Ретчет, тобто сестра Храповичок 
(храповичок – маленька шестерня, яка обертається лише в одному 
напрямку, але може зупинити весь механiзм, якщо рух почнеться у 
зворотний бiк), велика, бiла, немолода вже панi з ляльковим личком i 
ляльковою усмiшкою. Вона не тiльки розпоряджається хворими, 
персоналом, а й лiкарем Спiвi, бо є подругою дами, яка фiнансує 
клiнiку. Вона можновладна господиня цього “царства” – активних 
хворих, що ходять, розмовляють, слухають музику, дивляться 
телевiзор; пасивних, якi нiчого не хочуть; і тих, хто взагалi нi на що не 
реагують. В цьому сестрi Ретчет допомагають прислужники-негри, а 
ще – новiтня технiка. Адже неслухiв завжди можна приборкати, 
скориставшись психотропними лiками, або “пiдтримати” їхнє здоров’я 
шоковою терапiєю, а то й завдяки лоботомiї. Проте тут немає 
однозначного трактування системи і взаємин людини із нею.  

У цей залiзний порядок вносить бунтарський дух новий пацiєнт, 
рудий здоровань iрландець Мак Мерфi (Картоплина), що вдає з себе 
божевiльного, аби перебути певний час у комфортабельнiй лiкарнi 
замiсть тюремної ферми, куди його заслали за “подвиги”. Вiн вiдстоює 
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власну незалежнiсть i збуджує потяг до свободи у пацiєнтiв, адже він – 
сильний активний чоловік, несе ідею руху (як Дін Моріарті), тоді як 
інші пацієнти (“рослини”) не рухаються, отже, приречені на небуття. В 
напруженій тиші лікарні вражає його гучний розкутий життєдайний 
сміх. Саме вiн задумує i стає заводієм всiх витiвок хворих, вступивши у 
стан вiйни з сестрою Ретчет.  

Мак Мерфi загинув у цiй вiйнi – вiн переборов лiкування шоком, 
але фактично перестав iснувати як особистiсть пiсля “кастрацiї мозку” 
– лоботомiї. Проте вiн, здається, зумiв щось змінити в житті своїх 
друзiв по лiкарнi, зокрема, Шефа Бромдена. Тільки і це точно 
невідомо… 

Місце і час дії – США після Другої світової війни – єдине, що чітко 
визначено в романі “Політ над гніздом зозулі” (як відомо, зозулі не 
в’ють гнізд). Все інше не піддається точному тлумаченню, починаючи з 
назви, яка є рядком з дитячої пісеньки, що запам’яталася Бруму 
Бромдену, котрому довірена оповідь у романі. 

 Кізі вважав цей образ найбільшою вдачею. “Шеф”, ветеран 
клініки, прикидався глухонімим дебілом, і тому в його присутності 
розмовляють про все, не ховаючись. Але ж Бромден ідеальний для 
автора оповідач ще й тому, що це образ протеїстичний за своєю 
природою: він шизофреник, і в його сприйнятті реальність і марення то 
зливаються, то роздвоюються. Є ще один момент, який робить цього 
героя майже ідеальним оповідачем. Бромден – син індіанського вождя 
Велика Сосна і білої жінки, отже, індіанське міфологічне 
світосприйняття органічно сполучається з американським 
технократизмом – цьому сприяє і технічна освіта Шефа, це й приводить 
до того, що йому ввижаються мікросхеми, вмонтовані в звичайні 
медичні пігулки. Крім того, що індіанський генотип робить його 
прекрасним спостерігачем, який вловлює всі ознаки зовнішнього світу і 
м о м е н т а л ь н о  п і д д а є  ї х  а н а л і з у ,  щ о  ч е р е з  
його згадуване дитинство до читача приходить символіка птахів 
(“душа”) та звірячого царства (пацієнти-”кролики”), його border 
conscience гнучка і далека від прямолінійності. Саме тому варіативність 
і неоднозначність органічні в структурі тексту. 

 Шеф Бромден – не єдиний “неповний” псих у цьому романі. Чим 
більше ми дізнаємося про діючих осіб, тим важче диференціювати 
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психічну хворобу і психічне здоров’я, бо крім “рослин”, тобто тих, у 
кого життя зведено до фізіологічних процесів, у клініці перебувають 
люди вразливі, нестандартні, не пристосовані до дії механізму 
суспільної системи. Їх єдиним притулком стає галюцінація, а тому вони 
(хворі чи здорові?) шукають захисту в стінах лікарні, в системі, ще 
удосконаленіший. У “Неввічливому інтерв’ю”, що його Кізі брав сам у 
себе, перше запитання, поставлене самому собі, було: яким чином ви 
розрізняєте нічим не обмежене волевиявлення й безумство? Кізі 
відповів, що вважає спільним джерело, з якого випливають ці 
феномени, – бажання вирватися з в’язниці, куди замкнуто людський 
дух, людську особистість. А зараз йому і його однодумцям (йдеться 
про бітників. – Т.Д.) здається, що вся нація палає у полум’ї безумства. В 
іншому інтерв’ю Кізі зізнавався, що дуже прагне поліпшити світ, та не 
уявляє, як це зробити. 

Спроби “натуральної” людини Мак Мерфі, неспроможного (і 
нездатного) до ілюзій-алюцінацій чоловіка з реального світу захистити 
себе від турботи-насильства, відстояти власну незалежність і людську 
гідність по-американськи, в системі-лікарні завершуються поразкою, 
після лоботомії він фактично перестає існувати як особистість, 
перетворившись на “рослину”. Особа проти жорстокого механізму 
системи – така тема цього твору, і сама постановка її, позбавлена 
вирішення, диктується часом і обставинами. Мак Мерфi – традицiйний 
американський герой, здається, вiн прийшов до лiтератури з народних 
легенд про простакуватих i хитрих велетнiв, тиражованих сучасними 
бойовиками. Проте не забуваймо, що все вiдбувається не у вiдкритому 
свiтi, а в божевiльнi. Недаремно автору i його однодумцям в серединi 
ХХ ст. здавалося, що вся нацiя збожеволiла. А тому цiлком природно в 
цьому романi перемiшано високе i низьке, смiшне i жахливе. 

Незвичайна ситуацiя. Компанiя божевiльних на чолi з лiкарем та 
пiд опiкою юної повiї двома автомобiлями їде на риболовлю. Одягнутi 
в зелену лiкарняну форму, вони виглядають доволi кумедно. Ясно, що 
на бензоколонцi хлопцi з пiдозрою ставляться до мандрiвникiв, 
насмiхаються, не поспiшають заповнити баки машин бензином. I тодi 
найбiльш iнтелектуальний з-помiж хворих виголошує таку промову: 
“Ти що, Хенку, не втямив, що нам заборонено казати правду кожному 
зустрiчному? Док нiколи не збрехав би про пацiєнтiв, нi про яких 
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пацiєнтiв, але ж ми незвичайнi дурики! Кожен з нас у безтямi вчинив 
кривавий злочин, i вони перевозять нас у Сен-Квентiн, де їм нас легше 
утримувати i стерегти. Бачиш отого веснянкуватого хлопця? Сьогоднi 
вiн виглядає так, що його портрет можна друкувати на обкладинцi 
“Суботньої вечiрньої газети”, а насправдi вiн великий майстер ножа, 
що прирiзав трьох чоловiкiв. Приятель поруч з ним, вiдомий за 
кличкою Скажений Гусак, небезпечний, як дикий кабан. Бачиш цього 
великого хлопця? Вiн iндiанець, i вiн до смертi забив шiстьох бiлих 
просто палицею, коли вони спробували обдурити його, купуючи 
ондатровi шкури. Встань-но, щоб вони подивились на тебе, Шеф...”. 
Звичайно ж, вiд такої компанiї хлопцi з бензоколонки, навiть не 
пiдозрюючи у простотi душевнiй, що все це – розіграш і вигадки, а 
перед ними звичайні хворі, прагнуть якнайшвидше здихатись таких 
клієнтів.  

Наступна зустрiч – вже на узбережжi, де службовцi не хочуть 
давати компанiї човна, заздалегiдь замовленого “шефинею”. Але й тут 
винахiдливi божевiльнi обдурюють телепнiв-стражникiв. I ось на чолi з 
власним капiтаном вони виходять в море, де нiкому iншому, як лiкарю, 
щастить виловити таку здоровенну рибину – звичайно, за допомогою 
своїх хворих приятелiв, – якої мiсцевi рибалки й не бачили. Тож все 
товариство повертається щасливим “додому” i мріє про наступну 
пригоду: запросити свою “шефиню” просто до лiкарнi та влаштувати 
чудову вечiрку на її честь. Уявляєте собi “партiю” з випивкою, з 
дiвчатами у божевiльнi?! А всiм же було весело. I виламавши замок 
кiмнати, де сестри зберiгали лiки, чого вже не били й не пили 
розвеселiлi пацiєнти! Веселилися вiд душi! 

 
Смiшно? Тiльки ж постривайте, не думайте, що це такi собi веселi 

пригоди божевiльних – на зразок розваг люмпенiв з Монтерейського 
циклу Стейнбека, яких з гумором i iронiєю змалював автор. Тут все 
значно складнiше i серйознiше. I смiшно, i сумно, i гiрко, i... безглуздо.  

Тут усе перемiшано – рiвнi, плани, моральнi категорiї. Скажiмо, 
Мак Мерфi в божевiльнi бере на себе роль месiї, прагнучи звiльнити 
тамтешнiй люд вiд гнiту “комбайна”. На цю роль Кiзi дуже виразно 
натякає: адже героя розпинають на столi, коли застосовують шокову 
терапiю. Водночас “Христос” Мак Мерфi шахраюватий: не зовсiм 
чесно грає у карти або ж свiдомо дурить компанiю, скориставшись 
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послугами Шефа... Дослiдники співставляють Мак Мерфi з героєм 
Мелвiлла Мобi Дiком, який водночас i символ зла, i знак (Бiлий Кит) 
добра й могутностi, невипадково ж наш “герой” носить труси, 
розмальованi китами, i нiзащо не хоче розлучатися з ними. Герой Кiзi 
своєю спрощенiстю, розмахом i вдачею нагадує відомих персонажів 
американського фольклору – Пола Беньяна або Майка Фiнка. 

 Метафори, символи, асоціації розкривають задум Кізі, його голов-
ну думку про незавершеність людської особистості і більше того – про 
невизначеність, випадковість, хаотичність людської історії. 
“Варіативність” поширюється і на інші виміри цього твору. Скажімо, 
сцени, коли новоприбулий Мак Мерфі встановлює своє лідерство серед 
клієнтів лікарні, явно пародіюють славетні лицарські турніри. Мотив 
гри – один з провідних в романі. Досить згадати, як величезний Шеф 
почувається маленьким, як він згадує про свого гіганта-батька, що 
разом з індіанськими землями втратив і свій неабиякий зріст… 
Безперечно, книга нагадує і американську готику з її поетичністю, 
замкненим мікрокосмом – таємничу комедію жахів. А ще більше 
“Політ над гніздом зозулі” співзвучний з такими традиційними 
наробками американської культури, як фольклор фронтиру, комікси, 
вестерн, з їхніми кумедними подорожами, грубим гумором, 
оповіданнями-небилицями, нестримним розгулом. Цей “підтекст”, на 
прочитання якого і розраховує автор, допомагає зрозуміти, що в основу 
“чорної” комедії покладено вагомий задум. Завдяки алюзіям, 
залученню інших культурологічних нашарувань маємо при 
прямолінійно виструнченому сюжеті складну структуру, де все з усім 
пов’язано, де буденне – навіть нице – піднято до статусу героїчного й 
трагічного. І, навпаки, все високе й пафосне безжально висміюється. Як 
с л у ш н о  з а у в а ж у є  у г о р с ь к и й  д о с л і д н и к  
Абаді-Нагі, “під здавалося б цинічною поверхнею комічних нічних 
марень і страхітливих комедійних ситуацій, сучасні американські 
романісти виражають серйозні пошуки простих, але суттєвих 
вартостей, вагомих людських комунікацій в дезінтегрованому 
світі” [14]. Гротеск, фантасмагорія, самовисміювання співіснують з 
точністю деталей, з натуралістичністю описів, з імплікованою 
соціальністю. 

Можна читати текст роману, не заглиблюючись у спiвставлення, 
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оскiльки тут безлiч авантюрних захоплюючих епiзодiв, повністю 
задіяно важелі впливу на первинні інстинкти читача (секс, спорт, 
сантименти, страх, сила). Але завдяки алюзiям, що включають рiзнi 
культурнi нашарування (за умови, зрозумiло, що письменник i читач 
перебувають в однiй знаковiй системi), композицiйнiй продуманостi, 
паралелiзму і контрапунктуванню сцен, епiзодiв, образiв, багатству 
естетичного матерiалу i вiльному, творчому поводженню з ним автора 
(система пародiй i самопародiй, гротеск та iронiя, фантазiя i вигадка, 
гра метафорами тощо) за лiнiйним сюжетом виростає складна 
структура, де буденне i низьке пiдiймаються до статусу героїчного i 
трагiчного i, навпаки, високе i пафосне безжально висмiюється, а межу 
мiж ними важко визначити. Пiддається сумнiву i доцільність людської 
iсторiї з її мiнливiстю i хаотичнiстю, так само й довершенiсть, 
стабiльнiсть людської особистостi, адже вона за самою своєю 
природою плинна, нестала, сповнена суперечливими iмпульсами, хоч 
водночас і здатна видобувати порядок iз хаоса. Варiативнiсть стає 
домiнантою авторської позицiї, що характерно не лише для Кiзi, а й для 
iнших “чорних гумористiв”. 

 Перший роман Кізі був високо оцінений і читачами, і критикою, 
став знаковим. Всесвітньо відомим його зробила блискуча екранізація, 
здійснена чеським (тоді дисидентом) режисером Мілошем Форманом. 
(Роман мав кілька сценічних варіантів, один із них – здійснений 
Васерманом, перекладений українською Я. Стельмахом, з успіхом 
йшов на сцені Київського молодіжного театру у 80-ті роки). 

 Для з’ясування сутності “чорного гумору” роман К. Кізі “Політ 
над гніздом зозулі” – текст надзвичайно привабливий, оскільки він не 
переобтяжений зумисним експериментаторством, в ньому співіснують 
європейський абсурдизм (літературний попередник) і американські 
національні традиції, чітко проступає специфічна риса “чорного 
гумору” – висміювання мистецтвом самого себе і ставлення до 
суспільства як до ворожого індивідууму феномена, що прагне звести 
його до автоматичного існування, до механічного дотримування 
законів (табу). Світ і людина, виявивши свою сутність через какофонію 
сміху, фантасмагорію, чудернацьку суміш трагічного і комічного, якусь 
буфонаду, фарс, довели, що гармонія стає привілеєм божевільних, так 
само як спілкування, людська комунікація можуть бути притаманні 
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тільки божевільним.  
Курт Воннегут говорив, що спочатку він написав та надрукував 

кілька творів, а потім почув, що його вважають чорним гумористом. 
Тоді й почав шукати, що б це значило. І знайшов, що чорний гумор – це 
гумор смертників, тих, кого везли на гільйотину, а вони викрикували 
непристойні, смішні речі. Це одно трактування чорного гумору. Є й 
інше – фрейдівське: гумор смертників, сміх перед лицем смерті.  

Перша реакція на твори чорного гумору була така, в якій 
підкреслювалася всеосяжна іронія і повна негація всіх позитивних 
цінностей, в тому числі і мистецьких, характерних для літератури. Далі 
оцінки змінювались.  

Однією з основних його ознак стає релятивність, відмова від 
суворих дефініцій, від бінарних взаємовиключних опозицій, заміна 
принципу “або… або” на “both and”. Саме цей постулат проклав дорогу 
подальшому розвитку мультикультуралізму, не тільки інтересу до 
іншого, але й до самого поняття інакшості.  

Визивно експериментальний чорний гумор по-своєму задіює 
традиції. Тут працює будь-яка традиція, але вона не повторюється, не 
наслідується, а піддається будь-якій маніпуляції, тобто залучається 
творчо. Через певні знаки, прийоми виробляється така система взаємин 
читача з текстом, яка робить його, читача, співавтором.  

Пруст, Джойс, Еліот – їх література розрахована на читача з 
багатим культурним підґрунтям. Чорний гумор, а потім постмодернізм 
(я недаремно кажу, що то є зачатки постмодернізму) – це література 
амбівалентна, двоїста. Є різні рівні сприйняття цієї літератури. В неї 
імпліковано величезні культурні пласти, але її верхній шар звернуто до 
реальності. Як масова література, вона використовує первинні 
інстинкти читача; як елітарна – розраховує на естетичну насолоду від 
ігор розуму.  

Література чорного гумору дуже багата, вона має своїх творців і 
свої знакові постаті, які стали її фундаторами і теоретиками.  

Джон Барт (Вarth, John, 1930) належить до так званого 
“неонового покоління”, або до покоління 30-х років. Він народився на 
Півдні США (Кембрідж, штат Меріленд), навчався в університеті 
Джона Гопкінса, потім навчав літературі в Пенсильванському 
університеті. В молодості захоплювався джазом – грав на барабані. 



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

Музиканта з нього не вийшло, але, каже сам письменник, потяг до 
аранжировки він переніс на літературу і втілив як романіст. “На краще 
чи на гірше, – пояснював Барт потім в одному з інтерв’ю, – моя кар’єра 
романіста склалася як аранжировщика. Моїй уяві найкомфортніше в 
старих літературних умовах: чи то в епістолярному романі, чи у 
класичному міфі є, так би мовити, мелодія, яку я переоркестровую для 
власної мети” [15]. Барт мріяв бути диригентом і “for better or worse my 
career as a novelist has been that of an arranger…” (Writers at Work, 7-th 
series, 1986, p. 230). 

В тому ж інтерв’ю він зізнався, що читати почав пізно – скажімо, 
твенівського “Гека Фінна” прочитав уперше десь у 25 років. А 
улюбленими навчителями вважає Шехерезаду, Гомера, Вергілія, 
Бокаччо, санскріт, народні оповідки. Найбільш його приваблюють, як 
він каже, “води повіствування” (waters of narrative). 

З “чорних гумористів” він одним з перших вийшов на авансцену, 
дебютувавши у 1956 р. романом “Плавуча опера”. І вже цією книжкою, 
за влучним висловом О. Звєрєва, “увів у кадр абсурд”, зробивши його 
“живою, безпосередньою, повсякденною реальністю” [16]. Тут на пов-
ну силу зазвучав бартівський “веселий нігілізм” – абсурдним 
зображено все, і вижити людина може, лише визнавши цей абсурд. 
Дж. Клінковітц констатує відчутну наближеність творів першого періо-
ду до французьких екзистенціалістів (Мальро, Камю) з точки зору 
“визнання абсолютного нігілізму”. Барт, стверджує дослідник, 
наростив м’язи на їхніх інтелектуальних проблемах” [17]. Це 
спостереження особливо точне стосовно другого бартівського роману – 
“Кінець шляху” (1958). Необхідно також констатувати, що в цьому 
романі тема протистояння людини і системи стає однією з чільних, 
апробується на різних рівнях. І хоча внаслідок такого протистояння в 
“лабораторних” умовах романного досвіду відбувається трагічна 
смерть “піддослідної” жінки, що свідчить про невирішеність 
контрадикції, симпатії автора, безумовно, віддані тому, хто втілює ідею 
індивідуальності, яка шукає своє “я” (“Певною мірою я є Якобом 
Хорнером”, – проголошує герой у першій фразі роману). 

В інтерв’ю з Дж. Белламі Барт розповідав, що два його перші 
романи були реалістичними, позбавленими відкритої умовності, і це 
виявилось стримуючим моментом у роботі над третім. І тоді він 
винайшов те, що пізніше назвав “комічним романом”. “Я, – каже Барт, 
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– чесно думав, що винайшов цей жанр”. У письменника було кілька 
стимулюючих мотивів. Один із них – передати “густий хаос 
реальності”, в якому він жив. Інший – реанімувати роман як жанр, що 
активно прирікався на смерть тодішніми “новороманістами”. 
“Французькі романісти, – писав Барт (1972), – відкидають сюжет і 
характер. Але ж сюжет у романі – те ж саме, що мелодія в музиці, він 
необхідний”. І якими б переконливими не були аргументи теоретиків, 
котрі проголошують смерть індивідууму в часи масової культури, 
кожен із нас продовжує вважати себе індивідуальністю. А тому в 
романі необхідний характер, герой, персонаж. У полеміці як до 
джерела новацій Барт звертається до ХVII-ХVIII ст., доби становлення 
роману, до його авантюрного пікарескного різновиду. Там письменник 
знаходить іронічність авторської позиції і здатність жанру до пародії та 
самопародії. Всі ці якості він використовує як жанротворчі у власній 
праці і досягає значних успіхів: його романи 50-60-х років – 
захоплюючі, читабельні, розважальні. “Якщо ви романіст із 
розвиненим темпераментом, – жартує Барт, – то все, чого ви 
потребуєте, – це знову винайти світ. Бог виявився не дуже поганим 
романістом, за винятком хіба що того, що він був реалістом” [18]. 
Наміром письменника було “форсувати фарс, форсувати пародію в 
такій мірі, щоб написане набуло драматичних вимірів”. Саме для цього 
йому був необхідний іронічний авторський погляд, суцільна іронія 
оповідача.  

 Наступний роман Барта, який дослідники називають героїко-
комічною епопеєю, змодельованою з різних пікаресок, з’являється у 
світ через два роки – в 1960-му. Його назва “The Sot-Weed Factor” – 
“Торговець дурманом”, і він стилізований під довгу поему ХVIII ст. 
“Торговець дурманом, або Подорож до Меріленда” – сатира, в якій 
описано закони, уряд, суди, конституцію країни, а також будівлі, свята, 
веселощі і розваги, і гумор п’яниць – мешканців цієї частини Америки. 
В бурлескних віршах (Лондон, 1706) Ебенейзер Кук розповідає про 
англійця, джентльмена, що прибув до Америки як до раю, бажаючи 
працювати на тютюновій плантації, а потрапив до безчесних п’яниць-
колонізаторів. Його грабують, він тяжко хворіє, його цькують 
собаками. Зрештою він полишає Америку геть зламаною людиною. 

Барт згадує, що плантації батька Е. Кука були неподалік від його 
рідної місцевості. І дізнавшись про існування такого поета, він почав 
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збирати про нього матеріал, маючи на меті написати книгу, 
“переглядаючи антигероя Кука з “нігілістської перспективи… Я 
задумав екстравагантний роман: такий, в якому було б реоркестровано 
велику кількість мелодій двадцятого сторіччя в стилі вісімнадцятого”. І 
Барт перелічує такі проблеми: трагічна точка зору невинності; 
комічність досвіду; Новий Світ проти Старого Світу; проблеми 
національної та персональної ідентичності. Стиль його – подібний до 
Філдінгового, моделлю для перелицьовування письменнику послужив 
“Том Джонс”. Втім, у процесі написання наміри автора дещо 
змінилися: Кук, герой роману, з наївного невдахи перетворився на 
письменника. 

В одному зі своїх інтерв’ю Барт говорив про те, що після “Торговця 
дурманом” йому “хотілось написати те, що можна визначити як новий 
“Старий Заповіт”, комічний Старий Заповіт. Думаю, що, власне, таким 
твором, “грайливою Біблією, стане мій новий роман “Козеня 
ДЖАІЛС” (ДЖАІЛС – Grand Tutorial Ideal Laboratory Eugenical 
Specimen – Ідеал великого вчителя, Лабораторний євгенічний 
екземпляр). Щоб написати роман про незвичайного молодика, 
людський витвір комп’ютерних технологій, вирощений на зразковій 
козячій фермі, Барт студіював історичні документи, в тому числі – і з 
історії літератури. “Це занурення, – свідчив письменник, – разом із 
висловлюваннями деяких критиків про те, що мій роман став 
переоркестровкою старовинного міфу про героя-шукача, примусило 
мене придивитись до цього міфу пильніше… Герою 33 1/3 року, він має 
пройти крізь двопланову територію уявних форм і губчастих 
категорій… нарешті, він має “досягти” Принцеси, свого Еліксиру; 
осягнути, привласнити знання з цього темного несвідомого безіменного 
центру, глибини речей”. Роман насичений пригодами, фізичними, 
фактичними, психологічними; витівкою, грою, фантазією; в ньому 
органічно сплітається комічне і трагічне – автор вважав, що в образі 
героя перехрещуються містика, трагедія і комедія. Потім Барт згадував, 
що намагався йти від просто смішного до нескінченних варіантів 
фарсу, аби ще вільніше поводитися з героями і подіями, нарешті, 
створити абсурд.  

Барт – письменник, який творить аж ніяк не інтуїтивно, він 
конструює, узагальнює. І через два десятки років письменник підбивав 
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підсумки, констатуючи, що перші романи було написано в Америці  
50-60-х років, що вони вкладалися в параметри “чорного гумору” 
п’ятдесятих і визначали рух до притчевості (Fabulism) 60-х. Недаремно 
І. Хассан вважав роман “Козеня ДЖАІЛС” показовим для літератури 
свого часу, оскільки був переконаний, що посилення уваги до міфів, 
архетиповості мислення покликані надати літературі нових життєвих 
сил у відстоюванні індивідуальності за часів омасовлення.  

Тоді свої погляди Барт виклав у статті “Література 
виснаження” (1967). У той час, коли модерністська критика 
проголосила смерть роману та літератури взагалі, Барт теж констатував 
вичерпаність великих наративів і класичних форм. Проте це для нього 
не означало смерті літератури, а тільки завершеність певної 
епістемологічної ситуації. І він ставить собі за мету дати великій прозі 
нове життя. Барт не відмовляється від попередньої літератури і не 
декларує негацію традицій – лише своєрідне до них ставлення. Він 
заглибився в історію літератури і побачив, що при своєму зародженні 
роман широко користувався пародією. “Я, – каже Барт, – повернувся до 
Сервантеса, Філдінга, Стерна, “Тисячі і однієї ночі”, до вправного 
обрамлення та розлогого велемовного оповідання. І сама можливість 
сконструювати фантастичний бароковий сюжет викликала ідею 
виступити у всеозброєнні проти модерністського твердження, що 
сюжет є анахронічним елементом у сучасній літературі” [19]. Барт 
називав свій метод “ірреалізмом”.  

Письменник у своїй художній практиці справді приживлював 
чимало конструктивних елементів роману, виведених з ужитку, 
скажімо, неороманістами, з якими він постійно полемізував. Як слушно 
пише дослідник новітньої літератури Д. Хендін, “його поетика 
засновується на пародії. А сутністю книг залишається висміювання як 
духовного параліча сучасників, так і спроб “зцілення”, і врешті ми 
маємо свідоцтво неврозу самого Барта, що сприймає філософію, логіку 
і мислення як комічні ілюзії, які народжуються дзеркалами в кімнаті 
сміху” [20]. Іронія стає всеосяжною, фактично переростаючи з 
літературного прийому на творчий метод, “принцип абсолютної іронії” 
– за визначенням одного з дослідників сучасної літератури А. Уайльде, 
який закликає письменників задля порятунку літератури обмежити, 
локалізувати іронію. А Хенден, навпаки, вважає, що для письменників 
60-х іронія лишалася єдиним способом виживання. Хенден, як бачимо, 
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оперує метафорою кімнати сміху – одним з образів бартівської прози. 
Збірка новел “Заблуканий в кімнаті сміху”, з центральним 

оповіданням під тією ж назвою, з’являється у 1967 р. Маленький епізод 
із життя звичайної родини: поїздка до такого близького в Новій Англії 
океанського узбережжя, щоб відсвяткувати 4 липня разом із 
найближчим родичем і сусідською дівчинкою, дати дітям можливість 
відвідати кімнату сміху. Щодо кімнати сміху з її викривленими 
дзеркалами як певної постмодерністської моделі світу, то вона набуває 
статусу канонічної метафори. Але справді незвичайною робить новелу 
текст наратора, в якому нероз’ємно існують підліток, безпосередній 
учасник поїздки, письменник, яким став з часом цей підліток, і автор, 
який викладає і коментує історію. 

Тема становлення свідомості “невинного Адама”, традиційна для 
літератури США, сформульована в її суто національному варіанті як 
момент формування підлітка, набуває у Барта відчутної трансформації, 
а не тільки додаткових обертонів. У бартівську творчість входить один 
з її центральних персонажів – Амброз Менш (Безсмертна Людина), 
художник, творець текстів (“блокований автор”, за термінологією 
наративістики). Те, що лише промайнуло на етапі “чорного гумору”, як 
певне зближення життя і тексту на грунті творення загального для обох 
процесів, набирає чинності однієї з домінант у подальшій творчості 
письменника: проблеми творчості як життєтворчості – найголовніші 
для Барта.  

Разом з цією модифікацією проблема пошуку самоідентичності, 
така нагальна для людини постіндустріальної доби, нібито переходить 
на інший, більш свідомий рівень. Літературний твір наповнюється 
новими вимірами, збагачується не тільки за рахунок насиченості 
попередніми культурними набутками, що вводяться шляхом 
численних, навмисно вирізнених, органічно вписаних або прихованих, 
вмонтованих у текст різноманітних і різнорівневих цитацій, не лише 
живиться новими смислами, що створюються через діалог або полілог 
таких вмонтованих цитацій, але й за рахунок нараторсько-
письменницьких рефлексій щодо творення тексту, які при бартівському 
(і ширше – постмодерністському) підході переводяться в план роздумів 
про сам процес життя-творчості. Пародіювання, трагіфарсовість, 
перелицювання і гра всіх типів присутні тут. І ще. “Я певен, – пише 
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Барт, – що ідеальний письменник-постмодерніст не копіює і не 
відкидає своїх батьків з двадцятого століття і своїх дідів з 
дев’ятнадцятого. Першу половину сторіччя він тягає не на спині, а в 
шлунку: він встиг її перетравити… Він, може, не сподівається 
перехопити шанувальників Дж. Міченера або І. Уоллеса, не кажучи вже 
про лоботомованих маскультурою невігласів. Але він повинен бути 
впевненим, що зуміє пройняти і привернути (бодай коли-небудь) 
певний прошарок публіки – ширший, ніж коло тих, кого Манн визначав 
як першохристиян, тобто коло професійних служителів мистецтва… 
Ідеальний роман постмодернізму, функції якого – бути чинником 
створення життя хаосмосу, повинен якимось чином опинитись над 
сутичкою реалізму із модернізмом” [21]. Осмислений перехід до 
міфотворення, який сам письменник трактує як міфотерапію, можна 
вважати однією з ознак наступного постмодерністського періоду. 

“Заблуканого в кімнаті сміху” і наступний твір – “Химеру” – Барт 
вважає своїми улюбленцями. Триптих “Химера” (книга складається з 
трьох повістей) – це варіювання стародавніх міфів (про Шехерезаду, 
Персея і Беллерофона), де автор звертається до першооснов, до самих 
витоків художнього мислення. Тут варто згадати думку Б. Гаспарова 
про сутність міфу: “Первинний синкретизм і полівалентність 
міфологічних цінностей повністю відповідає здатності міфу до 
нескінченних репродукцій. Однозначність оцінок, відділення однієї 
якості від іншої тут так само недоречні, як розчленування реальності на 
дискретні історичні події, що йдуть одна за одною. І в цьому плані міф 
протистоїть гуманізму європейської постренесансної культури так 
само, як і історичному мисленню даної доби” [22]. Барт вважає, що 
роман потенційно більш спроможний до плідного вимислу, ніж 
наукова фантастика. Весело шаржуючи стародавній міф, Барт не лише 
переспівує всім відомі історії, не тільки проводить паралелі сучасного 
життя із героїчними часами творення космосу з хаосу, шукає в міфі 
першообраз, а й трактує міф як плинну нескінченну реальність. 
“Химера” – конструкція відкрито експериментальна, де сильна 
авантюрна частина сполучається із рефлексією, а ще – з таємничим, 
казковим ,  незвичайним .  Сам  Барт  пояснював ,  що 
“Дуньязадіада” (історія Шехерезади, розказана її молодшою сестрою) – 
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це переоркестровка однієї з його найулюбленіших на світі історій – 
обрамлення “Тисячі і однієї ночі”. “Пізніше, в процесі мого 
подальшого письменницького навчання, – говорив Барт, – я став 
розглядати цю історію як своєрідну метафору щодо ситуації 
художника-наратора”. Барт постійно паралелізує… письменництво і 
любов.  

Дуньязадіада, розповідаючи про Шехерезаду і Джина, свідчить: 
“Последнее сравнение, излюбленное ими, приводило их к десятерым 
другим, также между повествовательным и сексуальным искусствами, 
по поводу которых не было недостатков ни в пылких раздорах, ни в 
столь же энергичном согласии. Джин заявил, что в его время и в его 
мире есть специально занимающиеся страстями ученые, которые 
утверждают, что, с одной стороны, сам язык ведет свое начало от 
инфантильной, прегенитальной, эротической, полиморфно первичной 
избыточности, а осознанное внимание является либидинальным 
гиперкатексисом. Под этими магическими фразами они, кажется, 
подразумевали, что письмо и чтение или процесс рассказа и его 
восприятия на свет буквально являются способами заниматься 
любовью. Так ведь все это на самом деле ни его, ни Шери абсолютно 
не интересовало, однако они любили говорить, что оно как бы (как бы 
– их любимые слова) так и есть, и, исходя из этого, объясняли подобие 
между традиционной драматической структурой экспозиции 
нарастанием действия, кульминацией, развязкой и ритмом полового 
сношения, от предваряющих игр через совокупление, оргазм и 
расслабление. Отсюда же, считали они, популярность любви и 
сражения – темной стороны той же руки – как тема повествования, 
любовных объятий, как его кульминация и посткоитусная апатия, как 
его естественная основа. Можно ли найти лучшее время для рассказов, 
чем в конце дня, в постели, после занятий любовью? Или у походного 
костра после бури и приключений, у камина после работы, чтобы 
выразить и подчеркнуть взаимную сопричастность любовников, 
товарищей, коллег и т.д.”. 

І Барт наводить цілу низку причин, які допомагають розкрити 
метафору: “1. Шехерезада має втратити невинність, перш ніж почне 
практикувати своє мистецтво. Так само відбувалося і з Ебенейзером 
Куком; так буває і з більшістю з нас. 2. Її публіка – цар – водночас її 
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найвищий критик, аж до приречення на смерть. 3. І немає значення, 
скільки разів вона втішала царя перед тим; її талант завжди на видноті. 
Так і має бути – певною мірою – з нами усіма. 4. Проте це страшне 
відношення водночас і плідне; за тисячу і одну ніч Шехерезада не 
тільки розповіла йому всі ці історії, але й народила трьох дітей. Багато 
можна було б сказати про таку паралельну продуктивність 5. Яка, 
однак, переривається – перериваєтся, якнайменше, виробництво історій 
– як тільки цар надає їй статусу законного шлюбу”. Тобто Барт 
наполягає на паралелізмі – і обстоює його, спираючись на весь 
комплекс естетичних засад – між оповіддю, творенням тексту і 
сексуальними відношеннями, а точніше – життєтворенням. А оскільки 
стародавню міфічну ситуацію поширено через уведення Джина 
(американського письменника-сучасника автора в джинсах, майже 
автопортрет Барта) на всі часи, виведено фактично як метафізичну – 
вічну, праміфічну, архетипову, – то і креативність розповсюджується 
як метафізична категорія на “всіх”, “завжди”, “всюди”. “Міфотерапія” в 
такому вияві виглядає спробою “вилікувати” відчужену хворобливу 
психологію нашого сучасника методом прилучення до колективного 
міфологічного прамислення. При цьому визначальними елементами 
твору (як і в попередніх романах цього автора) залишаються 
фрагментарність, антиісторизм, а провідними художніми засобами – 
бурлеск, травестія, пародія, гіпербола, іронія.  

Наступні твори Барта – “Письмена” (1979), “Саббетікел: 
романтичний роман” (1982) – не вписуються вповні в “чорний гумор”. 
Проте сутністю їх залишається сумнів у канонічності реальності та 
пошук адекватної плинній реальності естетики. Друга програмна стаття 
Барта, “Література наповнення” (1980), написана вже на етапі 
постмодернізму. “Наповнення” літератури відбувається шляхом 
максимального використання не тільки “реальної реальності”, 
відчутної і зримої, а й через уведення в літературний твір культурного 
дискурсу як підгрунтя, як першого поверху, як феномена 
інтертекстуальності, який і забезпечує ефект метаповіствування. Далі 
Барт продовжує експеримент і пошук у жанрі роману, поглиблюючи і 
поширюючи його на категорії ще більш загальні. Герої “Саббетікел” – 
інтелектуали, університетські професори, що відзначають сьому 
річницю подружнього життя, мандруючи вдвох на вітрильнику. Отже, 
Барт використовує каркас авантюрного, традиційного для англомовної 
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літератури роману плавання. Але для Феннвіка, сучасного 
інтелектуала, вірогідною є не тільки видима і відчутна, але й ірреальна 
реальність.  

Феннвік. Шекспір і Шехерезада вміли знаходити в житті чудесне, 
– каже його герой. – В нашому житті воно теж є… 
Реальність чудова, реальність жахлива. Реальність є те, 
чим вона є. Але реалізм страшенно набрид. 

Сюзанна. О’кей. Але ж не впадемо ми в оккультизм чи неоготику? 
Ф. Звичайно, ні. 
С. Ось тобі і проблема. 
Ф. Так. Одісей знав чудеса. Шехерезада була чарівницею. У 

Данте було чудесне. А у нас що?  
С. Добре. У Дон Кіхота були лише галюцинації… У Гека 

Фінна були лише пересуди. 
Ф. Чарівне є те, чого ми бажаємо, але із здоровою долею 

реалізму, щоб його збалансувати. Проте тепер ми 
можемо зустріти в світі найфантастичніше. 

С. Реалізм як збалансованість. Це мені подобається. 
Ф. Дякую. Реалізм – це кіль і баласт Корабля повіствування, 

хороший сюжет – ваша мачта і вітрила. Але ж чарівне – 
ваш вітер, Союз. Справжнє чудо – ваша мати, попутний 
вітер. 

Отже, майже як у Генрі Джеймса: два крила, на яких летить 
художня література, – то реальність і вимисел… Але управляє цим 
кораблем всеосяжна іронія автора, і це докорінно змінює літературну 
ситуацію, надаючи тексту не тільки варіативності, але й 
епістемологічної непевності. Отже, сумнів у незмінності канонів 
присутній, пошук нових структурувань тексту-життя продовжується. 

 Роман “Остання подорож якогось моряка” (1991) дослідники 
вважають певною синтезуючою конструкцією, в якій узагальнюються 
попередні тексти. Це оповідь про одночасні, але різнопросторові 
(гетеротопічні, за визначенням М. Фуко) подорожі незвичайного героя 
– моряка Сімона Вільяма Бехлера, який, потрапивши дивним шляхом 
на Середній Схід у часи середньовіччя, перетворюється на Бей ель-
Лура… Аналізуючи цей роман, М. Коваль доходить висновку, що в 
ньому “знайшла повну реалізацію бартова концепція “повторного 
наповнення” літератури, створення на основі використання ігрового 
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чинника. Гра визначає надзавдання роману: передати ідею 
неперервності культурного досвіду, його багатогранності та тяжіння 
сучасної культури до інтеграції” [23]. Варто додати, що з цим 
надзавданням безпосередньо пов’язано й ідею людської особистості як 
творця власного життя-подорожі-тексту, зітканого з неперервного 
культурного простору, а не лише сформованого соціальним моментом, 
як це було в реалізмі, або трагічно-жертовного через свою повну 
невідповідність цьому моменту, як це було в модернізмі. Барт 
наближається до постмодерністської протеїстичної моделі. 

І це вже поворот до нових часів, до нового літературного мислення, 
що увібрало в себе культурологічне минуле, в тому числі й техніку 
постмодернізму, стало характерним для 80-х років. 

Дональд Бартельм (Вarthelme, Donald, 1931-1989) належить до 
того ж самого “покоління тридцять першого року”, що і Джон Барт. 
Бартельм народився в Філадельфії, в родині архітектора (і це, мабуть, 
позначилося на його художньому світобаченні ), виростав у Х’юстоні, 
ще в школі почав писати, продовжував ці заняття в університеті, а 
потім – повернувшись з армійської служби в Японії та Кореї. Короткий 
час після закінчення університету Бартельм працював директором 
музею сучасного мистецтва в Х’юстоні, в 1957-1961 рр. видавав 
“University of Houston Forum”, “Location”. Як видавець читав дуже 
багато цікавої літератури, зокрема, він згадує в інтерв’ю У. Гесса, 
С .  Б е л л о у ,  
Ж.-П. Сартра, наголошує на тому, що німці (Гандке, Вайнер) були йому 
цікавішими за французів; друкувався в маленьких журналах. В 1962 р. 
Бартельм переїжджає до Нью-Йорка і починає друкуватися у відомому 
журналі “Нью-Йоркер”, в розділі “Talk of the Town”. Тут і з’являються 
його “фрагменти”.  

Фрагмент Б. “Вчора ви запитували мене про пресу Прінстонського 
університету. Преса Прінстонського університету не 
іграшка, я кажу” (Нью-Йоркер, 18.03.1974). 

Фрагмент Є. “І ось ніжний пил упав на оливкове дерево, – подумав 
Франц Кафка”.  

Фрагмент І. “А тепер срібні порохові крила впали на Алею Лоредо 
Боулінг, – думає детектив, повертаючись до цього 
ранку”. І таке інше. Загалом, як каже один із персонажів 
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бартельмівського оповідання, “фрагмент – єдине, що 
варте моєї довіри”. Спираючись і на письменницький 
доробок, і на це висловлювання, критика проголосила 
фрагментарність принциповою позицією автора. “Це, – 
каже Дж. К. Оутс, – стверджує письменник, “чиї творіння 
відбивають тривогу, яку він сам відчуває, в книзі за 
книгою, те, що весь його мозок фрагментарний… так 
само, як і все інше”. Бартельм дає гумористичну, але 
чітку відповідь: “Нью-Йорк, 24 червня. Дональд 
Б а р т е л ь м ,  
41-річний письменник і широко відомий фрагментист, 
каже сьогодні, що він більше не довіряє фрагментам. Він 
додає, що хоча колись він і був відданий фрагментам, 
врешті він переконався, що їм не слід довіряти. Автор, 
що виглядає стомленим і пожмаканим після того, що 
можна визначити як “вагома думка”, зробив своє 
драматичне нічне визнання в пральні на Шостій Авеню 
на прес-конференції, з якої пресу було видалено. 
Джерела, близькі до пральної машини, повідомляють, 
однак, що агонізуюча переоцінка, яка відбулася на їхніх 
очах, потребувала лише чотирьох хвилин…” [24]. 

І все ж таки Бартельм і далі писав переважно короткі новели, 
скаржучись на те, що навіть тоді, коли він задумував роман, текст 
розпадався на короткі фрагменти. Основним методом поєднання 
фрагментів у письменника стає колаж, який корегується скоріше не 
асоціаціями персонажів, а сюрреалістичними принципами, авторським 
баченням і відчуттям реальності. До того ж Бартельм свідомо 
конструює прозу зі словесного сміття, зі штампів, заяложених 
стереотипів, канцеляризмів, зі словосполучень, що втратили первинний 
смисл і фактично вже не здатні визначати будь-що. Саме через 
словесну тканину Бартельму і вдається показати безглуздість і 
беззмістовність такого звичного щоденного життя, побудованого 
колись на принципі “здорового глузду” і тепер його позбавленого. 
Здебільшого це і є “тіло” його новел, зібраних у збірки (“Повертайтеся, 
докторе Каллігарі!”, 1964; “Невимовна практика, неприродні акції”, 
1968; “Вогні міста”, 1970; “Злочинні насолоди”, 1974, нарешті, майже 
підсумкова “Шістдесят оповідань”, 1981), що їх критика влучно 
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схарактеризувала як своєрідну феноменологію Америки 60-70-х років. 
Є у Бартельма і “довша” проза – повість “Білосніжка” (1967), 

романи “Мертвий батько” (1975), “Рай” (1986). 
Звичайно, “Білосніжка” Бартельма – це дуже своєрідно 

аранжирований, добре відомий казковий сюжет, письменник 
послуговується більше версією Діснея, ніж першоджерелом. 22-річна 
красуня, втомившись від власної зразковості, від навчання і читання 
благопристойних книжок, починає писати непристойну поему. 
Чекаючи на принца, вона заводить собі сім чоловіків (аналог семи 
гномам), які працюють на фабриці і відрізняються один від одного 
лише тим, що народились у різних національних заповідниках. Нарешті 
з’являється Поль, який і грає роль принца. А також Джейн, котрій 
відведено роль відьми. Поль влаштовує бункер, звідки стежить за 
Білосніжкою, а Джейн – як їй і годиться – готується отруїти ненависну 
принцесу. Тільки ж приготоване для неї яблуко з’їдає Поль. І вмирає. А 
охоплена тугою Білосніжка носить квіти на його могилу, а потім, таким 
чином “відновивши невинність”, злітає в небеса. 

Це колаж, що його, як літературний прийом, так високо цінить 
Бартельм. “Відправна точка колажу, – казав він в інтерв’ю 
Дж. Клінковіцу, – в тому, що несхожі речі, зібрані разом, створюють – 
у кращому випадку – нову реальність. Ця нова реальність, у кращому 
разі, може бути або нести в собі коментар до іншої реальності, з якої 
вона походить, а може бути також чимось іншим. Уже сама по собі 
вона означає успіх” [25]. У повісті “Білосніжка”, де колаж стає 
провідним прийомом, невигадливий сюжет переривається каталогами, 
списками, інформацією тривіального і випадкового. Переважають 
juxtapositions над логічними переходами. Втім, автор і ставить собі за 
мету створити вербальний еквівалент колажу. Він вдається і до гри 
шрифтами, написами, наслідуючи титри в фільмах, домагаючись 
пародійності навіть у цьому. Так, Поль характеризується як “друг 
дому”; або: “до того Поль ніколи не дивився на Білосніжку як на 
жінку”. Використано і різні види кліше: “Друге покоління англійських 
романтиків наслідувало проблеми першого, але ускладнені злом 
індустріальної доби і політичних репресій…”  

Отже, головним є не сюжет чи його розвиток, не єдина цілісна 
структура твору, не герой (адже час не може створити героїв, а 
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характери – то пародія на архетипи). 
Характер водночас і носій сучасної психології, і виконавець 

міфологічної ролі. Як констатують дослідники, міф вигодовує реалізм, 
реалізм – абсурдність, абсурдизм стає тотальним. Скажімо, Поль – 
реальний сучасний молодик. Він навчався музиці у Франції, працював 
поштовим службовцем в Італії. Він же виконує і роль чарівного принца, 
хоч героїня, власне, знає, що він на неї не “тягне”, і сприймає його в цій 
ролі тільки тому, що в ньому є “королівська кров” , – тобто не як 
особистість, а як стереотип. І все одно у фіналі вона розчарована. “Або 
я переоцінила Поля, або я переоцінила історію, – каже Білосніжка. – В 
будь-якому разі я дуже серйозно помилилася. Так. Саме так. Я 
розчарувалась і, без усякого сумніву, мала розчаруватися”. 

У повісті представлено дуже багато американських реалій середини 
віку: В’єтнамська війна, політична корупція, урбанізм. Проте книга не 
про це. Як зазначає Р. Джілмен, “вона про статус уяви”. 

Справжній герой повісті – то мова і література, а мета автора – 
сказати щось вагоме заяложеними словами. І саме це засвідчують 
перші слова Білосніжки: “О! Я б хотіла, щоб у світі були ще якісь 
слова, а не тільки ті, які я завжди чую!” 

Література представлена в різних відмінах. Найбільш – міфом, 
міфологічними мотивами. Наприклад, одним із провідних стає мотив 
розпущеного волосся. Освічена Білосніжка знає, що “довге волосся, що 
звисає з вікна, в багатьох культурах функціонує в різних формах. 
Тепер, – каже вона, – я хочу реанімувати його на здивування обивателів 
і трішки освіжити своє сексуальне життя”. Але виявляється, що немає 
тепер чоловіка, який зміг би зреалізувати стародавній міф і забратись 
по волоссю у відчинене вікно. І Білосніжка констатує: “Ніхто не має 
достатньо освіти, аби забезпечити правильне завершення історії”. 

Освітній ценз взагалі має неабияке значення у процесі читання 
постмодерністської літератури. Адже – як бачимо і в аналізованих 
творах – вони розраховані на читання “на різних рівнях”: верхній шар – 
для непосвячених – фарсовий, бурлескний, захоплюючий фрагмент 
розірваної реальності. Другий – для вдумливих – той образ абсурдної 
реальності, який монтується з фрагментів. І третій – підтвердження 
абсурдності, картина хаосмосу, який можна сприймати як креативний, 
коли матеріалом його виступає сама ментальність, творче життя слова.  
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Як в “Уліссі” Джойса, так і в прозі Бартельма, пародіюються різні 
літературні стилі, мова формується з різних і різнорівневих прошарків: 
це псевдогероїчна, псевдопоетична, псевдопатріотична, псевдоміфічна 
мова. Сам автор також повсякчас міняє маски, змінює “способи” 
висміювання. “Білосніжка – висока темноволоса красуня, яка має 
багато прекрасних місць… Вони всі розташовані зліва, більш-менш в 
один ряд, якщо дивитися знизу і зверху”. Якщо перша фраза з казкової 
лексики, то друга – набір канцеляризмів, мова офіційних паперів. 

Метафора – улюблений прийом Бартельма. Але метафора, як 
правило, матеріалізується доволі буквально: “Нашими вулицями 
спливала ріка дівчат і жінок. Їх було так багато, що машини змушені 
були рухатися піщаними берегами. Ми голосували за те, щоб перевести 
ріку у сусіднє містечко”. 

Надзвичайно велика творча функція при читанні бартельмівських 
текстів (як і належить у постмодернізмі) відводиться читачеві. Адже 
читач не знайде ані епіцентру оповіді, ані точки зору автора (знов-таки 
успішно спрацьовує постмодерністський принцип різоми, нонселекції, 
децентрації). І сам автор виглядає суперечливим, непослідовним, навіть 
“нереальним”, “таким собі віртуозним привидом, що відбивається в 
тисячах різних дзеркал своєї мови, проте надійно схований від погляду 
“Іншого”, – констатує одна з дослідниць. 

Таким чином читач перетворюється на щось на зразок 
психоаналітика і фактично змушений заступати традиційного автора-
деміурга, розгадуючи “текстові ребуси”. В одному з оповідань збірки 
“Повертайтеся, докторе Каллігарі!” є таке звернення до читача: 
“Читачу… ми маємо грати ролі, ти і я: ти – доктор (що миє руки між 
справами). А я, я думаю, нервуючий настраханий пацієнт. Я здатний за 
допомогою асоціацій блискуче, блискуче вивести тебе на проблему. 
Тільки ж щоб не набриднути тобі – на яку?” 

Дослідники мають рацію, визнаючи Бартельма як талановитого 
письменника-постмодерніста, як майстра, що своїми дискурсами 
монтує історичну ментальність своєї доби, “механістичної ери”, як він 
називає її в одному зі своїх оповідань, що сьогодні вже вважається 
класичним, – ”Кінець механістичної ери”. Це маленька іронічна 
концентрована історія сучасного шлюбу. У провінційній крамничці 
чоловік в джинсах купує мило. Майже неможливо зробити вибір – адже 



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

посутньо все мило однакове, відрізняєтья лише обгорткою. Тут йому в 
руку вкладає свою долоню жінка. Розважливо діючи, допомагає купити 
потрібне. І от вони вже вдвох в його оселі. Все робиться якось 
механічно, як за звичкою. Удовиця і хазяйка ресторану розуміє, що 
їхня зустріч не принесла великого почуття – “великі сподівання” 
залишились у кожного з них, і кожен співає партнеру “пісню великих 
сподівань”: про чоловіка, сильного і надійного, який ще прийде до 
жінки; про жінку, лагідну і ніжну, яку ще зустріне чоловік. У 
механістичну еру у людей залишаються лише штамповані мрії… 
Ординарний священник освячує пересічний шлюб. А на іншому 
“вічному”, або міфічному, рівні перебуває Бог – непоказний і мудрий, і 
відбувається злива, за якою слідує потоп… На цьому тлі шлюб і 
розпадається дуже просто і механістично. А дитя, яке в ньому 
народжене, для щасливого майбуття відправляється далеко-далеко, в 
казкову країну Радянський Союз. 

Бартельм, як і більшість постмодерністських авторів, високо 
освічений письменник-інтелектуал. Серед своїх улюблених авторів він 
називає Рабле і Рембо, Клейста і Кафку, Г. Стайн і Фленна О’Брайєна, 
С. Беккета і У. Гесса, Маркеса і Персі, Барта і Пінчона… Причому слід 
наголосити, що то любов не пасивна, адже більшість надбань великих 
майстрів минулого і вдалих знахідок колег-сучасників Д. Бартельм 
використовує в своїх текстах на засадах ігрового концепту, 
маніпулюючи ними. “Естетика смітника”, якою плідно оперує 
Бартельм, невідривна від тієї національної традиції жорстокого гумору 
кордону, брутальних жартів першопоселенців (“Гіггі”), про яку ми 
згадували вище. Серед інших джерел – фольклорний гіперболізм, 
традиційна гра “низьких” і високих мовних рівнів, а також 
напрацювання таких суто американських “синкретичних” жанрів, як 
мюзикл, вестерн, “мильна опера” тощо.  

Джон Барт відносить творчість Томаса Пінчона до “літератури 
виснаження”. Визначення парадоксальне, але точне. Парадоксальне 
тому, що фантазія Пінчона здається невичерпною. Точне – оскільки 
“ентропія”, зникнення – ключове поняття його творчості. 

Томас (Рагглс) Пiнчон (Рynchon, Тhomas, 1937) – син дрібного 
службовця, але корінням рід сягав часів першопоселенців – один з його 
предків був прототипом готорнівського судді Пінчона (“Будинок на сім 
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фронтонів”). Одержав технічну освіту в Корнуелльському університеті, 
два роки прослужив в американському флоті, потім деякий час 
працював у фірмі “Боїнг”. Вивчаючи фiзику в Корнуелльському 
унiверситетi, водночас вiдвiдував семiнари В. Набокова. Отже, тяжiння 
до лiтератури для нього, мабуть, було природним (сам вiн про себе 
нiчого не розповiдає). Ще в студентськi роки починає писати i 
друкувати новели (саме вони увійшли у1984 р. до збірки “Млявий 
учень”).  

Ентропія – термін точних наук, він вживається у термодинаміці, 
кібернетиці, теорії інформатики. Академік М. Мойсєєв дає йому таке 
філософське тлумачення: “Це один з найфундаментальніших і 
глибоких законів фізики. Він не має сенсу для окремих часток, окремих 
молекул. Він виявляється лише на рівні їхніх сукупностей: тільки при 
достатній кількості взаємодіючих частин виникають принципово нові 
системні властивості. Виникає можливість внесення нової ознаки 
системи – ентропії, а також виявлення її зростання з перебігом часу. Це 
закон макросвіту. В мікросвіті він не має сенсу. Другий закон 
термодинаміки не виводиться із законів Ньютона та інших 
фундаментальних законів фізики. Це типовий наслідок 
“компонування”, виникнення нових системних якостей оточуючого 
світу”. Така назва новели Пінчона – ніби камертон для усієї його 
творчості, сприймається як своєрідне іронічне дослідження сучасної 
суспільної макроструктури. 

…Лютий 1957 року, Вашингтон – час i мiсце дiї пiнчонової 
“Ентропiї” чiтко визначено. В “Ентропiї”, як у вертепi, дiя вiдбувається 
симультанно на двох поверхах новелiстичної сцени. Як i належить за 
традицiєю, “внизу” ставиться “низька комедiя”: йде сорокова година 
вечiрки у Мiтболла Маллiгана, що готується змiнити помешкання. У 
нього зiбралися музиканти, студенти, – iнтелектуали, компанiя 
поповнюється сусiдою-приятелем програмiстом Соулом, а ще 
матросами, якi вважають, що прийшли до борделю... Типова “party” 
більше нагадує божевiльню. 

Над усiм цим розгулом iнтелектуал Каллiсто вибудовував сiм рокiв 
оранжерею, старанно оберiгаючи подих свiй i своєї дiвчини Обад, 
напiвфранцуженки-напiванамiтки, яка з ним живе, вiд зовнiшнього 
хаосу. Але в цьому замкненому витонченому просторi не вистачає 
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повiтря. Гине пташеня, яким так опiкується Каллiсто, а Обад, дитя 
природи i гармонiї, розбиває шибку вiкна... Вулиця, хаос вривається в 
штучну атмосферу оранжереї. Тiльки ж i надворi змiнюється погода, а 
температура залишається сталою. Отже, ентропiя насувається як 
неминучiсть. Фiнал пiдсумовує заявлене епiграфом з “Тропiка рака” 
Генрi Мiллера: “Щойно Борис ознайомив мене зi своїм прогнозом. Вiн 
завбачує погоду. Погода не полiпшиться, сказав Борис. Побiльшає 
стихiйних лих, смертей, додасться розпачу. Нiщо й нiде не вказує бодай 
на якiсь змiни... Лишається iти в ногу, разом, рiвним кроком до в’язницi 
смертi. Погода не змiниться”. 

Iнтенцiйоване задумом juxtaposition (протиставлення “верху” i 
“низу”) дискурсом зведено до трагiфарсу, що є домiнуючою 
тональнiстю i “чорного гумору”, i постмодернізму. 

На нижньому поверсi спiлкуються iнтелектуали, але все зумисно 
занижено, шаржовано: шампанським запивають бензадрiл, до грудей 
притискають сулiю з випивкою навiть увi снi, п’янi дiвчата засинають 
просто у ваннi, а хазяїн мрiє заховатися вiд гостей у туалетi. Над ними 
все підкреслено одухотворене, вишукане, навіть езотеричне. 

На землi все перебуває в русi i дiї: йде дощ, ішов снiг; гостi 
з’являються звiдусiль (навiть залазять у вiкно по трубi), 
переміщаються, п’ють, грають, б’ються... Але все це – лише iмiтацiя: 
псевдовесна, псевдорух, псевдоiнтелектуали, псевдореволюціонери, 
псевдодисиденти, псевдоспiлкування. Музиканти або слухають 
класичну музику в записах, або “розiгрують” п’єси без iнструментiв. 
Волохатий сусiда Соул, що нагадує пророка Саула, за функцiєю 
наближається до апостола Павла. Глибоко травмований тим, що від 
нього пішла дружина, він шукає причин свого повного непорозумiння з 
жiнкою, користуючись мовою iнформатики. Саме за законами цiєї 
науки людське спiлкування виявляється неможливим, бо ти кажеш 
дiвчинi: “Я кохаю тебе”. З двома третинами фрази жодних проблем. Це 
– замкнений ланцюг. Лише ти i вона. Але посерединi стоїть це 
пiдступне слiвце з п’яти лiтер. Воно якраз i може все зiпсувати. 
Неоднозначнiсть. Надмiрнiсть. Я б навiть сказав, невiдповiднiсть. Вода. 
Порожній шум. Вiн глушить твої сигнали й призводить до неполадок у 
мережi. Спiлкування, що стрiмко рухається до ентропiї”. 

Це іронічна, але водночас і концептуальна позиція. Каллiсто 
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(майже Калiпсо, муза iсторiї) в штучно створенiй оранжереї, над якою 
вiн працював сiм рокiв (просто як Бог, що творив свiт шiсть днiв i 
милувався ним упродовж сьомого) у повнiй iзоляцiї вiд хворого свiту, в 
якому встановилася незмiнна температура, що i свiдчить про його 
неухильне наближення до ентропiї, перебирає в пам’ятi основнi вiхи 
новiтньої iсторiї, культури. Як символ життя, яке вiн зобов’язався 
зберегти, Каллiсто вигрiває пташеня. Але знову перемагає iронiя: 
заблукавши у своєму минулому, вiн i не помiтив, коли зупинилось 
пташине серце... 

Коло замикається. Перша фраза новели повiдомляє, що вечiрка у 
Мiтболла Маллiгана триває вже сорок годин – за християнською вiрою, 
саме на сороковий день душа померлого вiдлiтає з землi. Таким чином, 
смерть пташки (важко навiть перелiчити всi значення та iпостасi, в яких 
птахи функцiонують у мiфологiї, можна тiльки з певнiстю 
стверджувати, що всi вони символiзують високість, духовнiсть, потяг 
до неба) нiби слугує доказом тези, заявленої у назві, епiграфом, 
зачином, доведеної текстом та iнтертекстом новели та резюмованої 
фiналом, тези про невідворотне прямування сучасного 
суперiндустрiального суспiльства до бездуховностi. 

Культурі у цiй новелi належить вагома, якщо не провiдна, роль. 
Вона виступає чи не бiльш вiрогiдною реальнiстю, нiж сама дiйснiсть. 
Культурнi явища визначають вiхи iсторiї, соцiальної та 
екзистенцiальної, їхнє найширше вживання не просто розширює текст, 
а переводить його вже в площину iнтертексту. Чого варте iм’я 
господаря квартири – Мiтболл Маллiган. Адже у Джойса в “Улiссi” вже 
в першому роздiлi з’являється Бик Маллiган, чий “родовiд” походить 
вiд мiфiчних могутнiх бикiв Гелеоса. I от у серединi ХХ ст. це могутнє 
плем’я вироджується у “meatball”, фрикадельку. 

На “вищому” поверсi, крiм Каллiсто, нiби на противагу йому, дiє 
ще один персонаж – мовчазна i поетична дiвчина екзотичного 
походження Обад. I настiйливо повторюється у тексті подібність її 
довгої шиї до дуги... Ставши лейтмотивним, порiвняння веде до 
творчості Лоуренса, до його трактування веселки як такої, що з’єднує 
небо i землю. I тодi виявляється глибше пiдгрунтя самого iснування i 
свiтовiдчуття Обад поруч, але не разом, а паралельно з Каллiсто, яке не 
може перетнутися з лiнiєю сучасної цивiлiзацiйної iсторiї, а 
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закiнчується вiдкритим (щоправда, безрезультатним) бунтом проти неї. 
Знаками культурних реалiй текст просто-таки перенасичено, його 

можна тлумачити майже безкiнечно. 
Ця новела Т. Пiнчона може вважатися своєрідним 

постмодернiстським каноном (хоча фразеологема ця здається 
парадоксальною, оскільки постмодернiзм не визнає канону як такого, 
приймаючи лише полiсемантику): вичерпанiсть i абсурднiсть основних 
постулатiв постiндустрiальної цивiлiзацiї, отже, сумнiви в їхнiй 
життєтворчiй потенцiї; iронiя як домiнуючий прийом; використання 
культурної реальностi нарiвнi з соцiальною, побутовою тощо; широке 
впровадження пародiї; iмплiкацiя наукових пiдходiв (i то – iронiчна); 
поєднання мистецтва високого з поп-культурою, з кiтчем; трагiфарс як 
основна тональнiсть тощо. Тим-то дослiдники і вважають Томаса 
Пiнчона постмодернiстом. 

Далi Пiнчон пише романи. Три з них – “V” (1963), “Продається лот 
49” (1966), “Веселка земного тяжiння” (1973) – були високо оцiненi 
американською критикою. Наступний, написаний після тривалої 
перерви (“Вайнленд”, 1990), в якому автор намагається вiдновити 
бурхливi шiстдесятi з дистанцiї часу, прийнято стриманiше. Останній – 
“Мейсон і Діксон” – інтерпретується як традиційний. 

Назва першого роману – “V” – неоднозначна. Це і сексуальний 
символ, і символ Венери, а також ініціал жінки, яка, вірогідно, була 
матір’ю одного з головних героїв – інтелектуала Стенсіла. Адже з 
паперів, що залишились після смерті його батька, відомо, що їхні 
життєві шляхи неодноразово перехрещувалися. Тож герой 
відправляється на фантастичні пошуки її слідів, які й відбуваються у 
різних часових прошарках, в різних сторонах світу і в різних 
історичних ракурсах. Врешті-решт вдається “реконструювати” образ V 
з різних жіночих персонажів, один з яких, вмираючи, розпадається… на 
механічні частини. 

Паралельно існує інша лінія, лінія простака Бені Профейна, чиє 
життя проходить в Америці середини віку. І якщо перша лінія 
побудована як мозаїка з пікаресок, через яку показано псевдогероїзм та 
трагізм людської історії, то друга характеризується точністю реалій, що 
поєднується з гротеском і фантазією, вона відтворює Америку 
близькою до її змалювання бітниками, зокрема Керуаком. 
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Провідний мотив роману – пошуки особистістю своєї ідентичності. 
Адже на пошуки V Стенсіла й штовхає палке бажання віднайти власне 
коріння, свій генетичний код. Мотив визначення стрижня людської 
особистості звучить у багатьох трагікомічних сценах роману, 
пов’язаних, як правило, з Бені Профейном. Це, скажімо, його дружба з 
роботами або епізод, коли приятелька Бена звертається до хірурга з 
проханням змінити форму її носа… Власне, пошукам сутності 
особистості відведено об’ємний простір, в якому передається 
американське mid-century. Але час від часу на поверхню проступає 
інший пласт реальності – трагічні минулі часи депресії, долі убогих, 
безробітних, злиденних. Треба відзначити, що тональність оповіді в 
цих епізодах значно м’якша, делікатніша, більш гуманна. 

У романі “Продається лот 49” дія також відбувається в Америці 
середини віку і реальні прикмети часу описано детально: 
індустріалізація, омасовлення, наркоманія... Едіпа Маас – героїня цього 
роману – після смерті свого колишнього коханця має стати 
розпорядником його спадщини, а отже, змушена розібратися в його 
майнових справах. Зовсім несподівано для себе вона виявляє, що 
небіжчик володів якоюсь незвичайною поштовою організацією. Її 
коріння проростає з європейського середньовічного грунту. 
Перебазувавшись у сучасну Америку, вона перетворилась на 
неофіційну службу психологічної допомоги. Отже, оповідь, в якій 
гротесково, фрагментарно, мозаїчно відтворюється картина Америки 
середини ХХ ст., поєднується з аксесуарами роману таємниць і жахів. 
Із хаосу, із нагромадження жахливих і загадкових подій вибудовується 
образ Америки поодиноких, потерпаючих від самотності людей, де 
психоаналітик так само необхідний, як і дантист, де лише параноїки 
здатні до спілкування, де служба рятування від самогубства вкрай 
необхідна. У порівнянні з такою реальністю готичні жахи, що 
насичують шекспірівську п’єсу, яку дивиться Едіпа на сцені театру, 
здаються дещо шаржованими дитячими пригодами. Автор проводить 
свою інфантильну героїню (жіночий варіант “невинного Адама”) в 
пошуках засобів комунікації через сторіччя, через всю історію 
європейської цивілізації і виявляє єдиний можливий вид комунікації – 
паранойю. 

Паранойя – душевна хвороба. Нею Пінчон “обдаровує” своїх 
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героїв, яких не задовольняє конформістське існування. Тільки душевно 
хворі люди зберігають здатність до спілкування, людська 
комунікабельність у сучасному світі невідворотно тяжіє до ентропії. 

Третій роман Пінчона – “Веселка земного тяжіння” (або “Райдуга 
гравітації”) – обіймає великий період реальної світової історії. Це часи 
американської Великої депресії (ретроспективно), становлення 
фашизму в Німеччині, Друга світова війна і повоєнна Німеччина… 
Оглядач “Нью-Йоркера” так характеризував цей роман на момент його 
виходу в світ: “мальовничий пригодницький апокаліптичний роман 
абсурду, який створює складну алегоричну ситуацію, щоб передати 
ускладнення сучасного життя. Його тема – це, власне, короткий термін 
занепаду Заходу – від осені 1944 року до осені 1945 року. Але 
фактично він описує все наше сторіччя, починаючи від причин Першої 
світової війни і закінчуючи фінальною катастрофою, яка тяжіє над 
нами сьогодні. Крім того, роман передає сучасну тенденцію, за якої 
людина підкоряється витворам власного розуму і самовихваляючим 
приписам машин. Роман також описує паранойю такого підкорення, 
втлумачену людям, коли їх манія переслідування вже переростає в 
реальність і, ніби насміхаючись, знищує їх”. І далі коментує роман: 
“Автор намагається приховати інтелектуальну зверхність за довгою 
низкою блискучих інтернаціональних сцен, які не навчають, а, швидше, 
розважають читача. Різні види клоунства сучасної людини – на війні, в 
сексі, в ускладненій заплутаній комунікації – це зовнішній сюжет 
роману, за яким прихований похмурий смисл, проте навіть цього 
блюзнірства досить, щоб зробити книгу цікавою”. 

Складна книга має й інші рівні зображення. Здається, ніхто з 
американських письменників не зображував Другу світову війну як 
боротьбу за перерозподіл сфер економічного впливу. “Не забувайте, – 
каже одна з героїнь, – що справжня війна – це суть купівля і продаж”. 
Першої повоєнної осені полковник-бізнесмен зізнається: “Німецько-
японська історія була лише однією сюрреалістичною версією 
справжньої війни”. Він же говорить і про те, що війна, яка ведеться за 
профіт, ніколи не закінчується – змінюються лише форми її ведення. А 
мільйони людських жертв – ніщо інше, як засіб наживи. Отже, багато 
реалій доби зображено точно і переконливо. Але численне і ускладнене 
пародіювання, тотальна іронія авторської позиції, травестування 
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приводять до того, що абсолютно все піддається сумніву й 
осміюванню: люди, події, історія, соціальні системи.  

Провідна сюжетна нитка тримається на… павлівській теорії 
умовних рефлексів. Герой “Райдуги гравітації” Слотроп з дитинства 
став піддослідним хіміків і психіатрів (під час депресії доведені до 
відчаю батьки змушені були продати вченим дозвіл на формування 
сексуальних інстинктів хлопця в залежності від траекторій руху ракет 
“Фау-11”). Таким чином, вже сама науково-фантастична першооснова 
роману виокреслює тему надзвичайної ваги: характер взаємин 
особистості і системи, при якому індивідуум виявляється органічно 
залежним від волі інших, стає просто-таки вписаним, вмонтованим у 
технічний комплекс. Автор проводить героя крізь величезну кількість 
різноманітних пригод, авантюр, акцій, участю в яких Слотроп 
намагається звільнитися, вийти за межі запрограмованої ролі. Він 
активно пересувається в просторі (дія відбувається в Штатах, в Англії, 
Франції, Німеччині, в радянському Казахстані, під водою і над землею), 
намагається поміняти не лише документи, а й ім’я, образ, ховаючись 
під маскою свині (свиня – постійний пінчонівський образ міщанства). 
Всі зусилля виявляються марними. Письменник проводить 
протагоніста через концентраційні табори, лабораторії хіміків, нарешті 
поміщає в Зону. Зона – то місце особливе. Перш за все тому, що тут 
виготовляють ті самі “Фау-11”, до яких прив’язаний Слотроп, тобто 
виробляють смерть. Вона й зображується як самий центр, сутність 
фашистської Німеччини: адже її розташовано на стародавніх німецьких 
землях, навіть схема розташування печер, де побудовано заводи, за 
своїм малюнком на плані відповідає символам німців. Обслуговують 
зону представники африканського племені, що проживало в німецьких 
колоніях. І тут включається ще одна тема, суттєва для Пінчона, яку в 
свій час активно експлуатували фашисти. Це тема цивілізації і 
варварства. Якщо фашисти прославляли вітальність германської раси, 
яка ще не втратила життєвого потенціалу (не зманіжена цивілізацією), 
то Пінчон, травестуючи ці постулати, показує колонії як місце, де “біла 
людина”, знявши машкару “цивілізаційності”, стає, нарешті, сама 
собою – тим дикуном, яким її зробила природа, на відміну від 
очікуваної Ніцше “надлюдини”. В такій своїй іпостасі нецивілізована 
людина здатна тільки сіяти смерть (“Фау-11”). 
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Провівши Слотропа крізь Армію, Зону, письменник дає йому змогу 
потрапити в коло безпосередніх винуватців війни – промислових 
магнатів. Остання частина книги носить назву “Сила, яка протидіє”. 
“Їм” – світу організованого бізнесу – Пінчон протиставляє нас – 
індивідуальностей, які відстоюють себе. Але намарно. В кінці роману 
загинув не тільки Слотроп. Вибух ракети, яка потрапляє в кінотеатр у 
Лос-Анджелесі, де “прив’язаний” до неї герой дивиться фільм, означає 
катастрофу більш масштабну, символізує загибель усієї цивілізації, 
зникнення світу, який дійшов своєї межі – ентропії. 

Безумовно, в такому трактуванні є певна однозначність, 
визначеність, яка не характерна ані для авторського почерка Пінчона, 
ані для постмодернізму як такого. Хоча б тому, що і сама особистість 
зображується плинною, позбавленою стрижня, протеїстичною, 
органічно прив’язаною до системи. Проте безсумнівною прикметою 
лишається рух до загибелі, виродження такого “систематизованого” 
суспільства, в якому деіндивідуалізація знімає, знищує саме джерело 
руху – “різницю температур” – рух до ентропії. Цей, взятий з фізики, 
кібернетики та теорії інформатики, термін письменник переносить на 
суспільне життя і користується ним як всеосяжною дефініцією. Під 
ентропією він розуміє неминучість загибелі західної цивілізації, якщо 
вона, увійшовши в повну залежність від технократії, засобів масової 
інформації, бюрократії, підкорившись інтересам бізнесу і зробивши 
своїм кумиром споживацтво, прямує до виродження особистості, стала 
антигуманною, а тому, на думку Пінчона, приречена на загибель разом 
з усім людством. Саме це передрікає апокаліптичний фінал “Веселки 
земного тяжіння”, коли до Лос-Анджелесу неухильно наближається 
балістична ракета. 

Романи Пінчона надзвичайно складні і за задумом, і за сюжетом, і 
за композицією. Вони перенасичені технічною інформацією, сповнені 
філософськими роздумами, літературними ремінісценціями. 

Питання для дискусії 

1. Інтерпретуйте назву роману К. Кізі “Політ над гніздом зозулі”. 
2. Поясніть роль і значення наратора в цьому романі. Розшифруйте 

образ Брума Бромдена. 
3. Мак Мерфі – герой чи жертва? 
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4. Інтертекстуальність – значення в романі. 
5. Божевільня як модель суспільства.  
6. Людина і система як філософська сутність роману. 

*** 
1. Новела Д. Барта “Заблуканий  в кімнаті  сміху” в традиції  

американської підліткової літератури . 
2. Реальність-ілюзія  в оповіданні  Барта. 
3. Прослідкуйте  рух історії в новелі. 
4. Наратор – автор  – герой  – їхні взаємини в тексті . 
5. Знайдіть культурні  та літературні  алюзії, традиції, знаки. Поясніть  їхні 

форми та функції. 
6. Інтерпретуйте  метафору “кімната  сміху”. 
7. Що значить  “блокований письменник”? Поясніть на прикладі  новели 

Барта. 
8. Спробуйте  пояснити бартівські постулати  “література  виснаження” і 

“література  наповнення ”, спираючись  на його новеллу . 
*** 

1. Спробуйте  розтлумачити  назву новели  Бартельма  “Механістична  ера”. 
2. В чому значення біблійних  алюзій? 
3. Поясніть контрадикцію  “вічного” і “механістичного ” часів. 
4. Визначте  роль іронії. 

*** 
1. Інтерпретуйте  назву й епіграф новели  Т. Пінчона “Ентропія ”. 
2. Час та його роль у новелі. 
3. Композиція  оповідання . 
4. Герої та атмосфера на “нижньому  поверсі”. 
5. Знайдіть, охарактеризуйте  та інтерпретуйте  основні  художні  прийоми 

(символи, алюзії, цитати , контрадикції , іронію , інтертекстуальність …) 
6. Яку роль грає погода? музика? природа? машина? 
7. Яка основна тема новели? 
8. Прослідкуйте  та покажіть основні значення ентропії в цьому  тексті . 
 


