
Одним з грандіозніших міжнародних проектів Вілсона, в якому були 
задіяні десятки діячів культури багатьох країн, стала вистава 
“Громадянські війни: дерево краще вимірювати, коли воно 
впало” (“The Civil Wars: a tree is best measured when it is down”, 1983-
1984), що складається з шести частин. Вільно переміщуючись 
хронологічною віссю, Вілсон змішує просторово-часові параметри, 
створюючи найнеймовірніші історичні сполучення, які, за його 
словами, “є коментарем до довгої подорожі людини до братерства”. 
Факт переплітається з вигадкою, поруч з реальними особами діють 
міфологічні та літературні персонажі: Абрагам Лінкольн та капітан 
Немо, Фрідріх Великий та Дон Кіхот, Карл Маркс і Геркулес… 

 Поетика Вілсона, що грунтується на концепції театру як візуальної 
та глибоко асоціативної форми, часто потребує сприйняття його п’єс на 
рівні підсвідомості. Ключом до його світу можна вважати поняття 
контрапункту – Вілсон зводить в одному сценічному образі-колажі 
несподівані, віддалені одне від одного в реальності предмети та явища. 
Ще один улюблений прийом драматурга – “уповільнення” часу – 
пов’язаний з обставинами його особистого життя – подоланням 
дефекту мовлення у юності за допомогою повільної артикуляції та 
працею з розумово відсталими дітьми. Це підказало майбутньому 
театральному діячеві, що повільний рух загострює чутливість до 
відчуття, що безпосередньо переживається.  

Обрання Вілсона у 2000 році членом Американської академії 
мистецтва та літератури свідчить про те, що в сучасному культурному 
кліматі його експерименти вже не сприймаються як “епатажні” та 
“авангардистські”, а самі стають часткою канону. 

Поруч із спробами відтіснити слово на периферію вистави в 
театральному житті сьогодення відбувається, здавалося б, протилежно 
спрямований процес – у багатьох п’єсах саме мова посідає місце 
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справжнього “героя”, центральної ланки всієї драматургійної 
конструкції. Насправді ж ці явища взаємопов’язані, оскільки є різними 
варіантами відповіді на “непрозорість” мови, її неоднозначну соціальну 
функцію, що постали як факт перед сучасною культурою. 

Як уже зазначалося, окрім чинників, що діяли на весь західний 
театр, шляхи американської драматургії останньої третини минулого 
століття визначалися, з одного боку, живою присутністю національної 
традиції, а з другого – внутрішніми соціально-культурними 
процесами в країні, до яких слід, насамперед, віднести  
1) децентралізацію театрального життя США, 2) економічні та 
соціальні чинники та 3) все відчутніший вплив ідей та практики 
мультикультуралізму. 

Отже, для того, щоб правильно оцінити поточну ситуацію в 
американській драмі, варто згадати деякі засадничі моменти 
становлення її традицій. По-перше, драма – це один з “наймолодших” 
жанрів у достатньо молодій американській культурі. У порівнянні з 
іншими літературними жанрами та видами мистецтва її автохтонний 
варіант виникає у Новому Світі із значним запізненням (наприкінці 
ХVІІІ ст.), причини якого нерозривно пов’язані з історичною долею 
нації. Серед цих причин слід назвати, насамперед, особливості 
світогляду людей, які закладали ідеологічні підвалини Сполучених 
Штатів, – пуритан з притаманною їм відразою до “легковажних” 
розваг, куди вони беззастережно відносили й театр. Таким чином, на 
офіційну підтримку діяльності в цій галузі годі було й сподіватись. 
Далі, не сприяли розвитку складної театральної справи й суворі 
природні та суспільні умови, в яких опинилися перші переселенці. Як 
зазначає історик театру, вони були “надто зайняті мистецтвом 
виживання” для того, щоб займатися організацією театрів, – на відміну 
від суто літературних спроб, драма, призначена для постановки, 
потребує значних матеріальних і часових витрат та колективної праці. 
Коли ж значну частину труднощів було подолано і, нарешті, виникли 
можливості трохи розважитися після виснажливої праці, у дію вступив 
ще один чинник – тривале невміння/небажання американської 
культури, що народжувалася, розірвати пуповину, яка з’єднувала її з 
прародителькою – культурою європейською. Зокрема, в царині театру 
це виявлялося в тому, що новоутворені в Новому Світі театри довго 
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задовольнялися старим європейським, зокрема, англійським, 
репертуаром. Не випадково американська драма народжується на 
гребені загального патріотичного піднесення – війни за незалежність, 
проголошуючи засобами революційного класицизму національну ідею. 
Протягом ХІХ ст. театр посідає значне місце в системі культури, що 
стає все більш урбанізованою. Проте, незважаючи на успішну кар’єру 
багатьох драматургів і появу низки не позбавлених цікавості п’єс, це не 
призвело до створення серйозної драми у загальнонаціональних 
масштабах – адже загальноприйняті погляди на театр 
концептуалізували його, здебільшого, в двох площинах – або як засіб 
морального виховання, або як розвагу. Першу функцію театру мав 
виконувати жанр мелодрами – найпоширеніший на американській 
сцені у ХІХ ст. Чорно-білий розподіл персонажів, значний 
сентиментальний струмінь, обов’язкова перемога добра над злом після 
серії неймовірних пригод та збігів – саме така поетика щонайкраще 
відповідала моральному почуттю та естетичним смакам аудиторії, яка 
охоче ідентифікувала себе з героями сльозливих історій. Другу 
потребу, що її мав задовольняти театр, – розважальну – забезпечували 
жанри комедії, мюзиклу, водевілю, які міцно утвердилися на Бродвеї, та 
специфічно американське утворення – “театр менестрелів”, який 
інколи називають першим суто національним досягненням у 
театральній сфері. Цей своєрідний жанр експлуатував багаті 
фольклорно-естетичні ресурси виходців з Африки (музичні, оповідні, 
гумористичні). Білі виконавці, намастивши обличчя паленим корком, 
пропонували захопленій публіці “справжні африканські розваги”, які 
полягали у фейєрверку різноманітних номерів. Фантастична 
популярність менестрельських шоу обумовлювалася не лише 
мелодійністю негритянської музики або винахідливістю пародій, а й 
терапевтичним ефектом – адже приголомшеним технологічним 
вибухом середнім американцям дуже потрібно було відчувати, що є в 
країні хтось, ще більш гідний сміху, ніж вони самі. Таким чином, 
зробивши певний внесок у розвиток театральної культури США, ХІХ 
століття все-таки не дало національної школи драматургії. 

Честь її створення (разом із титанічною працею, необхідною для 
цього) випала майже повністю на долю однієї людини – Юджіна 
О’Ніла (Eugene O’Neill, 1888-1953), який мало не самотужки збудував 
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підмурівок американської драми та визначив напрями її розвитку на 
десятиліття вперед. “Днем народження” цього жанру на теренах США 
вважається дата прем’єри ранньої одноактівки О’Ніла – “Курс на схід, 
на Кардіфф” (“Bound East for Cardiff”), що відбулася у 1916 році. 
Драматургічна діяльність письменника щільно пов’язана з рухом 
маленьких театрів, який саме в той час набрав сили під впливом 
європейських театральних новацій та власного незадоволення 
американських митців станом театру в США. Намагаючись звільнити 
його від комерційного тиску, який не давав змоги експериментувати 
або говорити з підмостків про серйозні речі, вони стали засновувати 
невеликі трупи осторонь бродвейських вогнів, де почали ставити 
новаторські за змістом та формою п’єси (як ми побачимо, ця модель 
регулярно повторюватиметься – з відповідними модифікаціями – у 
подальшому поступі американської культури). Саме в одному з таких 
театриків – “Провінстаун Плейерс” – і дебютував О’Ніл, як і багато 
інших драматургів першої третини століття. Його подальша творчість – 
це безперервний пошук. Не розвага й не вузьколоба дидактика – театр, 
на думку письменника, має стати храмом, де можна буде долучитися 
незбагненних сил, які поєднують людину з Космосом. Усвідомлюючи й 
вербалізуючи екзистенційну приреченість людини, О’Ніл шукає 
порятунку саме у поверненні втраченого людиною відчуття єдності з 
природою, з іншими людьми, із своєю справжньою сутністю, із 
Всесвітом. Його п’єси народжуються не лише в результаті 
безпосередніх спостережень за життям “неофіційної” Америки та 
перенесення їх на сцену (що само по собі було на той час рідкістю), а й 
“лабораторних дослідів” щодо застосування різних драматургійних 
форм та прийомів, навіяних естетичними та філософськими шуканнями 
тодішньої Європи: спроби відродження давніх міфів на рідному грунті 
(“Кохання під в’язами” (“Desire under the Elms”, 1924), “Жалоба пасує 
Електрі” (“Mourning Becomes Electra”, 1931), використання прийомів 
експресіонізму (“Волохата мавпа” (“The Hairy Ape”, 1921), 
негритянського фольклору (“Імператор Джонс” (“Emperor Jones”, 
1920), африканських масок (“Великий бог Браун” (“Great God Brown”, 
1925), епізації та психоаналітичних інструментів (“Дивна 
інтерлюдія” (“Strange Interlude”, 1926) тощо. Коли О’Ніл розпочав труд 
свого життя, американської драми як явища мистецтва, власне, не 
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існувало; після того, як він його закінчив, драматургія США посіла 
повноправне місце cеред творів світової літератури для театру. Саме в 
ході шукань О’Ніла складається парадигма, яка, попри всі зрозумілі 
відмінності, діє й дотепер у п’єсах його наступників і яка визначає 
типологічні риси національної школи драматургії. До них можна 
віднести: 

• Чутливість та інтерес до європейських театральних новацій, їхнє 
активне перенесення на американський грунт, переосмислення в 
іншому соціокультурному контексті – при одночасному збереженні 
міцного реалістичного стрижня та соціального виміру. 

• Стійка увага до різних варіантів Американської Мрії, однієї з 
засадничих міфологем в американській ментальності. Виникнувши 
одразу в двох вимірах, духовному та матеріальному, – як піднесене 
прагнення пуритан заснувати на незайманій, на їхню думку, землі 
“Новий Єрусалим”, “місто на горі”, що житиме по забутих у 
Старому Світі божих законах, та як земне сподівання на кращу долю 
у новому краї, – американська мрія й сьогодні продовжує свій шлях у 
часі, набираючи раз у раз нових обертонів та смислів. Її 
дегенерування у суто прагматичну рішучість здобути матеріальний 
успіх будь-якою ціною, породжувана нею соціальна наївність, 
невідповідність між її високими обіцянками та жалюгідною 
практикою постійно слугують джерелом тем та сюжетів для 
американської літератури, і драматургія не є тут винятком. 

• Найпоширенішим жанром драматургії США залишається сімейна 
(domestic) драма, що, зазвичай, не виключає появи творів, написаних 
за іншими моделями. Проте саме сімейне оточення виявилося для 
Америки тим живильним середовищем, що нуртує загальносуспільні 
та загальнолюдські конфлікти. Ймовірно, це пов’язано з 
надзвичайною роллю сім’ї у протистоянні ворожим зовнішнім силам 
на первинних стадіях складання американського соціуму, 
помноженою на пуританську прихильність до домашнього вогнища. 
У будь-якому разі, попри всі підривні процеси, які, починаючи з 
1960-х рр., невпинно розхитують американську родину зсередини (а, 
можливо, і у зв’язку з ними), сучасні драматурги так само, як і їхні 
попередники, залюбки вміщують ядро дії саме у сім’ю. 

• Хоч одним з естетичних гасел О’Ніла була боротьба з ненависними 
йому мелодраматичними умовностями, повної перемоги над ними не 
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здобув ані він, ані його наступники. Присутність мелодрами тією чи 
іншою мірою відчувається у багатьох творах серйозної драматургії 
США. Вона може виявлятися у надто чіткому розподілі позитивних 
та негативних ролей, у дидактичному моралізаторстві, у 
несподіваних поворотах сюжету (долі) або у загальній 
сентиментальній тональності п’єси. Нічого кримінального в цьому, 
звісно, немає: мелодрама відповідає на дуже глибокі людські 
потреби, про що свідчить, зокрема, невмируща популярність 
“мильних опер”. Йдеться лише про більш відчутний її наліт саме в 
американській драмі. 

 
На мою думку, ці особливості, притаманні національній 

драматургічній моделі, продовжують, принаймні певною мірою, 
визначати обличчя й сучасної драми США в її напрочуд різноманітних 
проявах. 

Повоєнні роки позначені в американському театрі діяльністю трьох 
видатних митців: Артура Міллера (Arthur Miller, 1915 р.н.), Теннессі 
Уїльямса (Tennessee Williams, 1911-1983) та Едварда Олбі (Edward 
Albee, 1928 р.н.). Долі їх складалися по-різному, і різним – за своїм 
ідейним наповненням та естетичною вагомістю – був внесок, 
зроблений кожним з них до спільної драматургічної скарбниці США. 
Проте саме їхня творчість стала “візитною карткою” національної 
драми кінця 1940-х – 1970-х рр. Якщо їх, таких не схожих за вибором 
проблем та героїв, художньою манерою та індивідуальними творчими 
почерками, щось і об’єднує, то це схвильованість за долю людини у 
сучасному світі, який стає все менш придатним для її гармонійної 
самореалізації. Не зупиняючись докладно на аналізі їхнього доробку 
(бо він більшою мірою належить, все ж таки, попередньому періоду), 
коротко окреслимо місце кожного з цих драматургів на мистецькій 
карті країни. 

Артур Міллер одразу заявив про себе як драматург соціальний, 
розуміючи “соціальність” як тисячі ниток, що пов’язують між собою 
нас всіх – членів людської спільноти. Із відчуття нерозривності та 
неуникненності цих зв’язків народжуються константи драматургії 
Міллера – взаємна відповідальність, потреба зберігати вірність собі, 
боротьба людини з часом. Його кращий твір – “Смерть 
комівояжера” (“Death of a Salesman”, 1949): на прикладі долі 
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“маленької людини” Віллі Ломена, якого автор зводить у статус 
трагічного героя, із щемкою ясністю простежив хибність 
“американської мрії” в її зниженому варіанті як віри в необмежені 
можливості особистості, орієнтованої на досягнення матеріального 
успіху. В обстановці маккартистського психозу середини століття 
Міллер пише зовні історичну п’єсу “Тяжке випробування” (“The 
Crucible”, 1953), де докладно відтворений епізод сумнозвісного 
“полювання на відьом” у Новій Англії кінця ХVІI ст. виступає не 
просто як прозора паралель до подій сучасності, а як розкриття 
універсального механізму тиску на людину з боку тоталітарного 
режиму. Реалістичне та раціоналістичне, чітке аж до жорсткості письмо 
Міллера не цурається прийомів умовного, зокрема, експресіоніст-
ського, театру. Багаторічна кар’єра письменника продовжується й 
зараз, причому в драматургії 1980-1990-х рр. (диптихи “Подвійне 
дзеркало” (“Double Mirror”, 1982) та “Обережно, пам’ять!” (“Danger: 
Memory”, 1987), “Вниз з гори Морган” (“The Ride down Mt. Morgan”, 
1991), “Останній янкі” (“The Last Yankee”, 1993), “Розбите 
дзеркало” (“Broken Glass”, 1993), “Зв’язки пана Пітерса” (“Mr Peters’ 
Connections”, 1998) його творча палітра, зберігаючи основну гаму барв, 
збагачується новими тонами – тонким ліризмом, імпресіоністичними 
штрихами, ностальгічними зануреннями у минуле. 

Якщо Артур Міллер увійшов в історію американської драми, в 
першу чергу, завдяки “точному влученню” його соціальної та 
моральної критики, то сучасник Міллера, Теннессі Уїльямс (Tennessee 
Williams, справжнє імя Томас Ланір Уїльямс, 1911-1983), набув світової 
слави як поет театру. Порівняння між двома найзначнішими 
повоєнними драматургами США неминуче, й воно виявляє докорінні, 
на перший погляд, відмінності в їхніх темпераментах, естетичних 
смаках та творчих манерах. Якщо Міллер близький до суворо-
інтелектуальної скандинавської (“ібсенівської”) традиції, то Уїльямс 
тяжіє до чуттєво-романтичної середземноморської (“лорківської”). 
Насправді ж, попри очевидні неспівпадіння, на глибинному рівні 
письменників об’єднує увага та співчуття до зраненої людської душі. 
Водночас сімейна драма слугує Уїльямсу не призмою для зламу 
суспільних та політичних конфліктів, як Міллеру, а знаряддям 
дослідження тих емоційних перевантажень, що їх вимагає від його 
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героїв повсякденне життя. 
Пронизливий лірик та майстерний психолог, Уїльямс піддає 

художньому аналізу духовний світ людини, причому у більшості 
випадків йдеться про людей тонкої душевної організації, легко 
вразливих та внутрішньо надламаних. Улюблені герої Уїльямса “інші”, 
вони не пристосовані до існування в реальному світі з його тверезим 
практицизмом та грубою матеріальністю. Виклики, що їх кидає 
повсякденність, над якими більшість “нормальних” людей навіть не 
замислюється, виявляються для них непосильними. Наскрізні теми 
Уїльямса – хрупкість та приреченість краси та чистоти, самотність та 
неприкаяність людини, яка ніколи не почувається безпечно у 
холодному та ворожому світі, відчайдушні спроби знайти бодай 
тимчасове звільнення від страху перед життям. Його може дати, на 
думку автора, чуттєве кохання, яке стає для драматурга синонімом 
життєвої сили. А ще – творчість: не випадково багато персонажів так 
чи інакше пов’язані з мистецтвом, і сам автор, за власним визнанням, 
рятувався від темряви, що загрожувала поглинути його, тільки працею. 
В п’єсах Уїльямса знов і знов зіштовхуються постійні опозиції – 
реальність та втеча від неї, брутальність та беззахисність, часто втілені 
у “чоловічому” та “жіночому” началах. Акварельна прозорість багато в 
чому автобіографічної “п’єси-спомину” “Скляний звіринець” (“The 
Glass Menagerie”, 1945) поступається місцем більш насиченим мазкам 
шедевра Уїльямса – “Трамвая “Бажання” (“A Streecar Named Desire”, 
1947), який залишився неперевершеним у творчості самого драматурга 
та в історії американського театру другої половини ХХ століття. 
Значним внеском до розширення виражально-зображувального 
діапазону сцени стала запропонована Уїльямсом теорія та практика 
“пластичного театру”, націлена на відмову від приземлено-побутової 
“реалістичності” на користь вищої – поетичної – правди та на залучення 
всіх, у тому числі невербальних, компонентів вистави до якомога 
ефективнішого художнього проникнення у внутрішню сутність речей.  

Едвард Олбі, якого не без підстав називають “найзначнішим 
драматургом 1960-х рр.”, з самого початку накреслив на своєму 
творчому прапорі слова “незвичайне, неймовірне, несподіване”. Своїм 
завданням він поставив оновлення як художньої мови американського 
театру, так і його застарілої системи та консервативної аудиторії. 
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Увійшовши в драматургію напередодні бурхливих 1960-х, Олбі 
буквально з “повітря” перейняв настрої суспільного незадоволення та 
неминучості змін. Свої особисті відчуття, які набули загальної 
значущості, він передає за допомогою прийомів театру абсурду. Саме 
належність до цього напряму у тодішній європейській драматургії, 
представленого іменами Е. Іонеско, С. Беккета, Ж. Жене, стала 
рівнозначною експерименту й новаторству в театрі. Абсурдистські 
теми й мотиви – самотність людини у байдужому й недоброзичливому 
світі, відчуженість, неможливість спілкування, втрата мовою своєї 
комунікативної функції – лунають вже у першій поставленій на сцені 
п’єсі Олбі – “Випадок у зоопарку” (“The Zoo Story”, 1959) та в 
наступній – “Американській мрії” (“The American Dream”, 1961). Проте 
епатажна техніка абсурдистів притамовується в Олбі, як і в інших 
заокеанських прихильників цієї течії, ширшою соціальною 
перспективою, міцнішим реалістичним підгрунтям. Нісенітний діалог 
та неймовірна ситуація потрібні автору для винесення вироку 
американській системі цінностей. У передмові Олбі прямо зазначає, що 
його п’єса – “це атака на підміну у нашому суспільстві реальних 
цінностей штучними, засудження самовдоволеності, жорстокості, 
вихолощування та пустки; це виступ проти фікції, що все чудово в цій 
країні, яка котиться під три чорти”. Проголошений у назві лейтмотив 
розкривається через образ-символ заголовного персонажу, що є 
тілесним втіленням “американської мрії”, – зовні блискучого молодика, 
у якого всередині порожнеча. Найкращим твором Олбі визнана п’єса 
“Хто боїться Вірджінії Вулф?” (“Who’s Afraid of Virginia Woolf?”, 
1962), яка піддається прочитанню на множинних рівнях – від 
традиційної сімейної драми до споконвічного ритуалу боротьби між 
чоловічим та жіночим началами, й далі – до соціально-політичної 
критики на адресу всієї американської цивілізації, що постає як 
“втомлена”, вичерпана. Олбі продовжує писати для сцени, але, на 
думку більшості критиків, його зоряний час залишився у 1960-х. 

Звертаючись до сьогодення американської драми, тримаймо в колі 
уваги здобутки її метрів, і водночас придивімося ближче до 
вищезгаданих соціокультурних чинників, які також обумовлюють деякі 
її риси. 

Першим з них було названо децентралізацію театрального життя в 
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США. Як ми вже знаємо, безроздільному пануванню Бродвею з його 
системою “пан або пропав” (“hit or flop”), що не дозволяла ні на йоту 
відступити від приречених на успіх кліше, кидалися виклики ще на початку 
ХХ століття; в середині століття ситуація практично повторюється. Вже в 
1950-ті й особливо в 1960-1970-ті рр. виникають альтернативи у вигляді так 
званих “поза-бродвейських” (“off-Broadway”) театрів, що стають 
осередками театрального авангарду: їхня комерціалізація, у свою чергу, 
призводить до появи “поза-поза-бродвейських” театрів (“off-off-Broadway”). 
Одначе лише в наш час дійсно є підстави стверджувати, що домінуванню 
комерційного бродвейського театру покладено край (хоч він і не здає своїх 
позицій). Про це, зокрема, свідчить функціонування різноманітних 
театральних колективів; якщо в географічній площині йдеться про 
активізацію регіональних театрів і втрату Нью-Йорком, принаймні 
частково, своєї репутації як театральної столиці Америки, то на рівні 
соціальному можна говорити про дешевші театри для загалу та сміливіші 
театри для новаторів, а на рівні національно-етнічному – про роботу 
численних труп, що складаються з представників різних меншин (афро-
американські, чіканос тощо). Наслідки цих змін для драматургії очевидні: 

• Насамперед, зростання кількості труп означає більші можливості для 
постановок нових п’єс та залучення драматургів-початківців. 

• Вони користуються більшою свободою у виборі тем, жанрів, форм 
та стилів драматургії, можуть вільно експериментувати. 

• Драматурги мають змогу певний час працювати над п’єсою, 
переробляти її до того, як з’явиться її остаточний варіант; досить 
часто практикуються попередні читання п’єс, робота над ними у 
рамках творчих студій та лабораторій, попереднє “обкатування” в 
провінції перед тим, як перенести твір на велику сцену. 

Другий момент, що справляє сьогодні безпосередній вплив на 
драматургічний процес, – це економічні й соціальні обставини, в яких 
він відбувається. Разом з бурхливими 1960-ми пішли в минуле 
найрадикальніші театральні теорії та практики, творці яких, як це часто 
трапляється в історії, намагалися сполучити суспільний активізм із 
естетичним експериментом. Водночас їхні наробки не пропали марно – 
вони беруться до уваги більш виваженою та поміркованою поетикою 
драми нашого часу. З другого боку, йдеться про складний матеріальний 
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стан, спільний для “мистецького” (на противагу комерційному) 
американського та європейського театру, обмеження державного 
фінансування та неприбутковість власної діяльності. Так само 
відчувається жорстка конкуренція з боку кіно, телебачення, а тепер ще 
й комп’ютера, з якими театр має змагатися за нерівних умов. З точки 
зору театральної поетики ці обмеження призводять до таких рис: 

• “Бідні” постановочні стилі; перевага, що надається п’єсам з 
невеликою кількістю дійових осіб та з мінімальними декораціями. 

• Застосування драматургами кінематографічних прийомів (що, 
звичайно, не можна трактувати лише як бажання побити ворога на 
його власній території; адже покоління найбільш активно 
працюючих драматургів виросло на кінофільмах, і, отже, 
кіноестетика органічно увійшла до їхніх творчих систем). 

 Нарешті, третьою істотною складовою слід вважати 
мультикультур-не розширення обріїв американського театру у всіх 
можливих значеннях – від плюралізму авторських позицій до 
залучення до участі у драматургічній діяльності представників різних 
культурних груп, багато з яких раніше були маргіналізовані та 
позбавлені права на публічне мистецьке самовираження. Як це 
відбувається і в інших галузях культури, на тлі підвищеної уваги до 
гетерогенних культурних здобутків усіх секторів населення США 
зростає поліфонічність американської драми: наразі в ній чутно голоси 
представників різних рас та етносів, регіонів та суспільних рухів, 
феміністок та сексуальних меншин. Особливо значна роль у 
формуванні сучасної картини національної драми належить 
драматургам-жінкам та виходцям з етнічних меншин (про що 
йтиметься нижче). На думку критика Ю. Несміта, американський театр 
сьогодні перебуває на вирішальному для свого майбутнього роздоріжжі 
– перехресті крос-культурних течій, з якого вже можна роздивитися 
абриси нового американського театру, розмаїтого та інклюзивного з 
расової точки зору. І водночас ніби підхоплює його думку історик 
театру Джеральж Берковіц: “незважаючи на зросле багатоманіття 
голосів, стилів та проблематики, представлених у новій американській 
драматургії 1970-1980-х рр., у ній все одно вирізняються твори 
“основного потоку”, а крім того, неодноразово підтверджується 
відкриття, зроблене попередньою генерацією драматургів: 
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найприродніший драматичний модус американського театру – це 
реалістична сімейна драма”.  

Багато хто з критиків вважає провідним драматургом США 1970-
1990-х рр. Сема Шепарда (Sam Shepard, 1943 р.н.), який виступає 
також як актор та режисер. Творчість Шепарда глибоко метафорична, 
вона просякнута символікою, що спирається, з одного боку, на 
американську національну міфологію (нерідко з метою її розвінчання), 
а з другого – на візуально-слуховий ряд, що його створює сучасна поп-
культура (комікси, рок-музика, Голлівуд). Ранні одноактні п’єси 
Шепарда (“Ковбої” (“Сowboys”), 1964, “Невидима рука” (“The Unseen 
Hand”), 1969, “Дія” (“Action”), 1974) і багато інших) – це майже 
спонтанні викиди художньої енергії, яка переповнює автора. Їх 
відрізняє нерівність та непослідовність у обмалюванні персонажів, тоні 
й драматургічному методі – реалістичний епізод нерідко змінюється 
експресіоністським чи алегоричним. Деякі з цих одноактівок 
грунтуються на настільки особисто-автобіографічних символах та 
асоціаціях, що майже не піддаються розшифруванню. Водночас вони 
мають безсумнівну сценічність завдяки чітко відчутному ритмові та 
потужним візуальним образам. Однією з постійних тем Шепарда стає 
потреба індивідууму в набутті ідентичності всупереч знеособлюючому 
світові, часто через “приміряння” низки альтернативних “я”. Плинність 
та протеїстичність особистості особливо яскраво показано в найкращій 
п’єсі цього періоду – “Зуб злочину” (“The Tooth of Crime”, 1972). 
Зіткнення між її головними персонажами – Хоссом та Кроу – може 
прочитуватися то як сутичка між ватажком злочинної банди та 
молодим претендентом на його місце, то як суперництво популярного 
рок-музиканта і нікому не відомого композитора-новатора, то як 
змагання підстаркуватого гонщика та спортсмена-початківця… В будь-
якому разі розстановка сил ідентична – персонаж, що уособлює зв’язок 
з традицією та правилами, проти персонажа, не обтяженого жодними 
принципами й цілковито аморального у своїй необмеженій свободі. 
Перемога другого, на думку драматурга, неминуча, але перший 
здобуває моральну вищість, віддаючи перевагу смерті над відмовою від 
себе, від своєї внутрішньої “самості”. 

З кінця 1970-х рр. Шепард-драматург набуває творчої зрілості, що 
знаходить вираз, зокрема, у зниженні питомої ваги фантастичного, 
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міфічного елементу в його п’єсах – не полишаючи їх повністю, він 
посідає підпорядковане місце у загальній художній структурі творів, 
які тепер нагадують традиційнішу соціально-психологічну драму в її 
“сімейному” варіанті (ту саму domestic drama). Значним явищем стала 
“родинна трилогія” Шепарда – “Прокляття голодуючого класу” (“Curse 
of the Starving Class”, 1977), “Похована дитина” (“Buried Child”, 1978) 
та “ Справжній Захід” (“True West”, 1980), особливо друга частина 
циклу. В ній запропоновано драматичну метафору не лише 
деградування американського духу, а й шляхів до його відновлення, 
причому ця метафорична роль відводиться образу дитини. Звичайна 
ферма на Середньому Заході виявляється населеною фізичними та 
моральними каліками; її занепад пов’язується із сімейними гріхами, 
втіленими в образі небажаного немовляти, вбитого й похованого на її 
землі, яка з тих пір не родить. Лише відкрите визнання колишньої 
провини, каяття у зробленому здатне оживити засохлий грунт. Коли 
представник третього покоління сім’ї, Вінс, бере на себе 
відповідальність за минуле й майбутнє ферми, з землі викопують 
заховану дитину, й природа відгукується на це буянням своїх дарунків: 
“Я ніколи не бачила такої кукурудзи… Вже заввишки у зріст людини. 
А ще ж так рано! Й морква. Й картопля. Й горох. Прямо як в раю… Це 
диво, Додж. Я ніколи не бачила такого врожаю. Може, це сонце? 
Напевне. Напевне, це сонце”. В останніх рядках оригіналу очевидна гра 
слів – “сонце” (sun) та “син” (son), що стосується як “рятівника” Вінса, 
так і нарешті визнаного його родом безневинно вбитого хлопчика. 
Іронічно обігруються сімейні стосунки і в “Справжньому Заході”, де 
архетип споконвічного притягування-відштовхування між братами 
розгортається в координатах, заданих аж двома американськими 
міфами – Дикого Заходу та голлівудської кінопродукції. По ходу п’єси 
сценарист Остін та його близький до кримінальних кіл брат Лі, які 
разом створюють сценарій “ковбойського” фільму, неодноразово 
обмінюються місцями, розігруючи у власному житті стереотипні 
перипетії вигаданої ними кіноісторії. Неспроможні ані втекти один від 
одного, ані знищити один одного, вони приречені на довічне 
кружляння по ритуальному колу.  

Практично те саме можна повторити про героїв написаної невдовзі 
п’єси “Дурень з любові” (1983) – тільки тут ситуація ускладнюється 
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тим, що вони – закохані один в одного зведені брат і сестра. 
Одноактний твір “розпрямлюється” з величезною енергією, як стиснута 
пружина, – авторська ремарка вимагає його “безупинного” та 
“безперервного” виконання. Посиленню граничної напруги дії 
сприяють і відповідна гра акторів, передбачена текстом (вони мають 
майже постійно перебувати у русі), і світові та звукові ефекти. Основну 
партію ведуть два персонажі – Едді та Мей, а їхній батько, чия багата 
на кохання натура і призвела до виникнення цієї болючої ситуації, 
нерухомо присутній на сцені (як і в пам’яті героїв) протягом усієї дії, 
лише інколи втручаючись у неї коментарем чи спогадом. Обшарпана 
кімната у дешевому мотелі на краю пустелі, в стіни якої б’ються, не 
знаходячи виходу, персонажі, сприймається як метафора неможливості 
розв’язання їхньої дилеми, як символ цівілізаційних кордонів, якими в 
наш час обов’язково нейтралізуються первинні вируючі пристрасті. “Ти 
знаєш, що ми пов’язані між собою, Мей. Ми завжди будемо пов’язані”, 
– каже Едді, і це правда. Як би вони не намагалися вийти з 
зачарованого кола “вічного повернення”, втікаючи один від одного та 
знаходячи собі любовні сурогати, не дуже спритному ковбою та його 
нещасній напівсестрі ніколи це не вдасться. Втім, твір дає підстави 
вважати “дурнями з любові” всіх дійових осіб – а відтак, універсалізоване 
в такий спосіб визначення може поширится і на аудиторію…  

Формально “родинною” п’єсою можна назвати і наступний успіх 
драматурга – “Брехню розуму” (“A Lie of the Mind”, 1985), дію якої 
задано суто “внутрішньосімейною” пригодою – ревнивий чоловік 
настільки сильно побив дружину, що в неї було пошкоджено мозок. 
Проте справжня тема тут – всепереможна влада ілюзії, фантазії, “брехні 
розуму”, які для всіх героїв набагато привабливіші за реальність. За 
словами постраждалої Бет, вони “заповнюють мене. Немає порожнечі. 
Інакше – все звичайне. Негарно. Порожнеча. Звичайне – це 
порожнеча”. Характерно те, що універсальне звучання зрілої 
драматургії Шепарда, його “магічні” обертони створюються не 
всупереч конвенціям реалістичного театру, а завдяки розширенню 
їхнього діапазону.  

Якщо головна сила Шепарда – в його вражаючих образах-
метафорах, то Девід Мемет (David Mamet, 1947 р.н.) разом із 
ущипливою сатирою приніс на американську сцену нове розуміння 
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можливостей мови. Його персонажі, які відчувають гіркоту надій, що 
не збулися, розчарування та безсилля, належать замкненим світам 
злочинності, шоу-бізнесу, молодіжної субкультури. Мова відіграє роль 
клапана, який не дає їм вибухнути у гніві та люті; за допомогою мови 
вони відновлюють той мінімум гідності та самоповаги, без якого 
існування стає непереносним. Саме таку функцію виконує мова, 
зокрема, в “Американському бізоні” (“American Buffalo”, 1977), п’єсі, 
що створила Мемету ім’я в американському театрі. Лише вона у змозі 
повернути трьом злодюжкам-невдахам, які вирішили вкрасти цінну 
колекцію монет, віру в себе, підірвану їхньою очевидною нездатністю 
реалізувати свій задум. У фінальних словах примирення вони знаходять 
примарну втіху. Коротенькі, уривчасті репліки персонажів здаються 
магнітофонним записом реального мовлення, аж доки не помічаєш 
їхньої дбайливої “вибудованості”. З неабиякою іронією автор стилізує 
мову під своєрідний кримінальний жаргон, афектована граматична 
правильність котрого у поєднанні з низовою лексикою та “мудрими” 
життєвими правилами покликана замаскувати банальність, а то й 
відсутність смислу, заповнити пустку у свідомості героїв. Ось урок, що 
його дає юному помічникові власник маленької крамнички Дон, 
“мізковий центр” щодо плану пограбування.  

Bob. You win? 
Don. I did all right. 
Bob. Yeah? 
Don. Yeah. I did okay. Not like Fletch… 
Bob. No, huh? 
Don. I mean, Fletcher, he plays cards. 
Bob. He’s real sharp. 
Don. You’re goddamn right he is. 
Bob. I know it. 
Don. Was he born that way? 
Bob. Huh? 
Don. I’m saying was he born that way or do you think he had to 

learn it? 
Bob. Learn it. 
Don. Goddamn right he did, and don’t forget it. 
Everything,  
Bobby:  it’s going to happen to you, it’s not going to happen to you, 
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the important thing is you can deal with it, and can you learn 
from it. 

Pause. 
 And this is why I’m telling you to stand up. It’s no different 

with you than with anyone else. Everything that I or Fletcher 
know we picked up on the street. That’s all business is… 
common sense, experience and talent… 

Разом з цим, за визнанням драматурга, п’єсу задумано як розповідь 
про “етику американського бізнесу”, лицемірно-доброчинні постулати 
якої виявляють свою облудність, будучи застосовані до темного й 
жалюгідного “бізнесу” маргінальних героїв. Назву твору, що походить 
від назви старовинної монети з колекції, можна витлумачити і як натяк 
на невідповідність персонажів п’єси часові, в якому вони, з їхніми 
анекдотичними поняттями про “справедливий” бізнес, виглядають так 
само анахроністично, як вимерлі американські бізони. Пізніше 
драматург не раз програє ту саму тему в інших контекстах – у 
середовищі торговців нерухомістю, які вдаються заради укладання 
вигідних угод до шахрайства (“Гленгеррі, Глен Росс” (“Glengarry, Glen 
Ross”), 1983), у світі голлівудських продюсерів, ладних зжерти один 
одного (“Прискорення” (“Speed-the Plow”), 1988). Але між них буде ще 
ліричне й тонке “Життя в театрі” (“A Life in the Theatre”, 1977), 
освідчення у коханні обраному виду мистецтва, де в репетиціях та 
бесідах двох акторів, літнього Роберта та молодого Джона, письменник 
ще раз виявить своє майстерне володіння словом, створивши блискучі 
стилізації-пародії на розхожі кліше драматургії низького штибу. Знов і 
знов Мемет постає перед глядачем у своїх двох іпостасях – сатирика та 
поета. 

Як уже зазначалося, плюралістичність сучасної американської драми 
виявляється, серед іншого, у значному внеску до її розвитку 
письменників, які належать до різних рас та етносів. Один з 
найвпливовіших “загонів” серед них складають афроамериканські 
драматурги. Драматургія чорних американців має багаторічну історію 
та власні традиції, які по-різному взаємодіють в їхніх творах iз 
загальноамериканськими, європейськими і навіть африканськими. На 
відміну від войовничого чорного театру 1960-х рр., який був 
“публічним голосом негритянської революції”, сучасні афро-
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американські драматурги здебільшого відмовилися від надмірної 
політизації, від проповіді насильства щодо білих, від дидактичного 
спрощення та схематизації. В центрі їхньої уваги опинилося не расове 
питання, а життя чорної Америки з притаманними їй складнощами та 
радощами. Інший суспільний клімат уможливлює їхнє звернення до 
тем та проблем, які недавно були табуйовані в негритянському 
письменстві, а також до сміливого експериментування з формою. Для 
них характерний поглиблений інтерес до африканського компоненту 
негритянської культури, що сьогодні не тягне за собою, як колись, 
заперечення її європейських складових. Говорячи про афро-
американський театр сьогодення, слід згадати відому у національних 
масштабах творчість О. Уїлсона, Ч. Фуллера, Дж. Вулфа; про 
безпрецедентний з часів Негритянського Відродження (перші 
десятиліття ХХ ст.) “жіночий бум” (Н. Шанге, С.-Л. Паркс, П. Клідж, 
Е. Джексон, А. Рахман та інші), а також про пробудження інтересу до 
попередніх етапів розвитку негритянського театру, яке виявляється не 
лише у перевиданні напівзабутих творів та публікації нових розвідок, а 
й у використанні теперішніми драматургами всіх прийомів та засобів, 
які у різні часи увійшли до арсеналу афроамериканського театру.  

Найвідоміший з афроамериканських драматургів, безперечно, –
Огест Уїлсон (August Wilson, 1945 р.н.), творчість якого називають 
“найзначнішим відкриттям театру США 1980-х рр.”. Уїлсон, який 
прийшов у театр із поезії, працює над драматургічним циклом, 
присвяченим досвіду чорних американців у ХХ ст., – кожна п’єса 
розповідає про одне десятиліття. Прем’єри всіх частин серії (їхня 
кількість уже дорівнює восьми, тобто охоплені всі десятиліття, окрім 
першого та останнього) ставали подіями; критика та публіка із 
захопленням відгукувались на “блюзову” природу уїлсонівської драми, 
його вміння малювати образи, що запам’ятовуються надовго, тонке 
застосування афроамериканських культурних символів та “чорної 
англійської” – негритянського варіанту англійської мови. Дві з них 
(“Паркани” (“Fences”), 1987, та “Урок фортепіано (“The Piano Lesson”), 
1990) отримали Пулітцерівські премії. Провідну роль музики в 
негритянській культурі обстоювало багато теоретиків. Ось і Уїлсону 
саме блюз видається сховищем та передавачем унікальних надбань 
американських негрів, творчим проявом “неписьменного народу, 
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історія і культура котрого вкорінена в усній традиції”. Унікальна 
блюзова природа його драм народжується на багатьох щаблях – від 
насиченості живою музикою до характерного набору персонажів, від 
традиційної тематики (самотність, злидні, нещасливе кохання, поїзд, 
розлука) до структуроформуючих поетично-музичних принципів. 
Окрім цього, самий текст сплетено з музичної “пряжі”. Своєрідна 
техніка діалогу – багаторазове повторення текстових одиниць з 
незначними варіаціями, ритмізованість прози – та сама, що лежить у 
підгрунті блюзу як музично-поетичної форми. Отже, блюзова 
атмосфера закладається вже на первинному, атомарно-текстовому 
рівні. Як приклад, можна навести початкові рядки з “Уроку 
фортепіано”: 

Doaker.  What you doing up here? 
Boy Willie.  I told you, Lymon. Lymon talking about you might be sleep. 
 This is Lymon. You remember Lymon Jackson from down 

home? This is my uncle Doaker. 
D.  What you doing up here? I couldn’t figure out who that was. I 

thought you was still down in Mississippi. 
B.W.  Me and Lymon selling watermelons. We got a trunk out 

there. Got a whole trunk of watеrmelons. We brought them 
up here to sell. 

Цілком закономірно, що драматург китайського походження Девід 
Хванг (David Henry Hwang, 1957 р.н.) віддзеркалює у своїй творчості 
проблеми різних поколінь азіато-американців (“Щойно прибу-
лий” (“FOB”), 1980, “Танок та залізниця” (“Dance and the Railroad”), 
1981). Проте у світовому масштабі він насамперед відзначився п’єсою 
“М. Баттерфляй” (“M. Butterfly”, 1988), спрямованою на руйнування 
стереотипів масової свідомості у стосунках як між Сходом та Заходом, 
так і між чоловіком та жінкою. “Орієнталізм” (термін Е. Саїда), тобто 
довільне конструювання “Сходу” західною думкою в своїх інтересах, 
переносить традиційно асиметричні статеві ролі на відносини “Захід – 
Схід”. Хванг парадоксально використовує у п’єсі цю сексуалізацію 
геополітичних стосунків, доводячи карикатурний образ “слухняного, 
покірного Сходу” до межі ймовірного. Віра в нього настільки позбавляє 
героя, французького дипломата Галлімара, здорового глузду, що 
протягом років у нього не виникає жодного сумніву щодо жіночої 
ідентичності його “коханки”, співачки Сон Лі Лінг. Насправді ж під 
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маскою солістки опери ховається агент китайських спецслужб – 
чоловік! Після викриття він (вона?) гірко кепкує: “Захід бачить себе в 
чоловічій ролі – велика зброя, велика промисловість, великі гроші, 
відтак Схід – жіночний: слабкий, витончений, бідний… але має чудове 
мистецтво та сповнений незбагненної – жіночної – містики…” 
Драматургічні стратегії Хванга призводять до перевернення 
стереотипу: на закінчення твору європеєць усвідомлює, що засліплена 
коханням Баттерфляй – це він сам…  

Непересічною подією театрального життя США 1990-х рр. стала 
прем’єра масштабної двочастинної п’єси Тоні Кушнера (Tony Kushner, 
1956 р.н.) “Ангели в Америці” (“Angels in America”): І частина – 
“Кінець тисячоліття наближається” (“Millenium Approaches”), ІІ 
частина – “Перебудова” (“Perestroika”), за яку він був нагороджений 
Пулітцерівською премією. У багатоплановому епіко-ліричному і навіть 
фантасмагоричному дійстві на кін було винесено загальне відчуття 
глибокої невдоволеності “рейганівською ерою” в житті країни. СНІД, 
який став тяжким випробуванням на міцність для героїв “внутрішньої”, 
приватно-інтимної сюжетної лінії, розповзається у творі й на публічну 
сферу, переростаючи у метафору фатальної хвороби суспільства. 
Причини втрати Америкою своїх найдорожчих цінностей автор вбачає 
в її історії, вводячи до твору перегук між сучасністю та добою 
маккартизму. Американська мозаїка представлена у п’єсі з вражаючою 
повнотою: нащадки старозавітних євреїв та перших поселенців-
пуритан, чорні та мормони, геї та загублені у сімейному рабстві жінки, 
цинічні політики та потойбічні видіння проносяться перед глядачем 
строкатою низкою, створюючи приголомшливий зріз ментального 
стану Америки 1980-х. Їх усіх хвилює проблема віднайдення себе, 
свого справжнього єства у цілокупності його різнобічних аспектів, 
розв’язання якої аж ніяк не полегшується, а лише видозмінюється у 
новій, мультикультурній атмосфері. З незвичною для тодішньої 
Америки відвертістю вимальовуються складні колізії одностатевого 
кохання, що перетинаються з іншими лініями п’єси. Водночас серйозні 
і навіть трагічні мотиви занурені у стихію, щоправда, чорнуватого, але 
від цього не менш смішного гумору, який постає у безлічі відтінків – 
від вербальної гри до м’якої посмішки, від карнавального сміху до 
соціальної сатири. Співпокладення подій приватного та громадського 
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життя надає твору виразного епічного розмаху, що робить його скоріше 
винятком, аніж правилом у сучасній американській драматургії. 

Остання за часом написання п’єса Кушнера “Домосідка/
Кабул” (“Homebody/Kabul”, 2001), написана в тому самому ключі –
поєднання у яскравій сценічній формі загальної та індивідуальної 
“історій”, з лячною точністю передрікла в загальних рисах хід подій у 
вересні 2001 року, засвідчивши тим самим прозорливість автора щодо 
зловісного розвитку світових подій.  

На тлі феміністичних рухів помітнішими стали в американському театрі 
й жінки-драматурги, серед яких вирізняються Марша Норман (Marsha 
Norman, 1947 р.н.), Бет Хенлі (Beth Henley, 1952 р.н.) та Венді 
Вассерстайн (Wendy Wasserstein, 1950 р. н.). Всі вони – кожна по-своєму – 
ставлять питання про те, як бути жінкою в Америці, котра хоч і 
проголосила офіційно свою рішучість поновити справедливість (хоча як її 
розуміти) щодо жіночої частини населення, на думку багатьох, не дуже 
охоче розстається на практиці зі спадком патріархальності.  

Марша Норман привернула до себе увагу п’єсою “Звільнення” (“Getting 
Out”, 1977), де голосно пролунало звинувачення на адресу суспільства, 
яке нав’язує своїм членам (у даному випадку – жінкам) ті моделі 
поведінки, які для нього найприйнятніші. Користуючись доволі 
популярним нині прийомом, Норман “роздвоює” свою героїню – 
доросла Арлін, якій довелося чимало пережити (в тому числі й 
ув’язнення), дивиться на підлітка Арлі з висоти свого теперішнього 
досвіду. Суспільне “перевиховання” в його сучасних формах, каже твір, 
позбавляє людину ідентичності, перетворює на позбавлену емоцій 
машинізовану істоту. Яка ж тоді альтернатива асоціальності і чи існує 
вона взагалі? Найгучніший успіх випав на долю драми “На добраніч, 
мамо” (“’night, Mother”, 1982), нагородженої низкою премій, 
включаючи Пулітцерівську. На матеріалі стосунків між матір’ю та 
дочкою вона у навмисно загостреній формі ставить питання про право 
людини самій вирішувати свою долю, аж до права на смерть. Буденно 
висловлений намір сорокарічної Джессі вкоротити собі віку (бо їй 
просто нема для чого або для кого жити) спочатку сприймається її 
матінкою, капризною та егоїстичною Тельмою, як невдалий жарт. 
Проте поступово камерний дует двох жіночих персонажів набирає 
обертів: зрозумівши, що рішення дочки цілком серйозне, мати 
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проживає за короткий час усі стадії дорослішання, які не здолала 
протягом попереднього життя, і на наших очах переходить від надії до 
відчаю, а потім до покірного прийняття доччиної свободи вибору.  

“Дивні” героїні Хенлі (“Злочини серця” (“Crimes of the Heart”), 1979, 
“Місс Фейєрверк” (“The Miss Firecracker Contest”), 1981, 
“Достаток” (“Abundance”), 1989), які нагадують і уїльямсовських, і 
чеховських жінок, вміщені до дещо ірреальної атмосфери “південної 
готики”. Інколи кумедні, частіше абсурдні, а подеколи й трагічні речі, 
що трапляються із трьома сестрами Маграт (“Злочини серця”), ще до 
початку дії “запрограмовані” як сімейним спадком зловісних таємниць, 
так і патріархальним вихованням. Намагаючись звільнитися від 
приреченості на довічне самосприйняття крізь призму чоловічих 
уявлень про жінку, героїні обирають різні шляхи: Ленні замикається в 
собі, Мег бунтує у порожнечі, а Бейб вчиняє замах на життя свого 
чоловіка… Хоч це єдиний кримінальний злочин у п’єсі, кожний 
персонаж винний у принаймні одному непідсудному “злочині серця”, 
що травмує його (чи її) та тих, хто навколо. Крізь поверхневий шар 
зовні реалістичної сімейної драми щоразу проступають химерні деталі 
– зачудованість авторки хворобами та патологіями, чорний гумор, 
жорстокі підробки. Ці неоготичні мотиви разом із вкоріненістю дії у 
минулому та неповторною мовною ідіоматикою безпомилково 
сигналізують про належність твору до південної традиції. Іншу систему 
координат пропонує феміністичне прочитання твору. Перед нами явно 
“жіноча” п’єса, і не тому, що її автор – жінка, а тому, що в ній за 
допомогою системи персонажів, проблематики, предметного рівня 
старанно відтворюється саме жіночий світ для того, щоб поставити під 
сумнів правомірність самої “геттоїзації” жінок сучасною культурою. 
Ще один вимір надає очевидна алюзія на чеховських “Трьох сестер”, 
яка, до речі, кидає нове світло і на класичний твір. В другій половині 
1980-х та в 1990-х рр. драматург, мабуть, відчула певну вичерпаність 
власного південного досвіду як джерела творчості і, не залишаючи 
своєї магістральної проблематики, а саме – самореалізації (жіночої) 
особистості, з успіхом звернулася до історичного матеріалу в п’єсах 
“Тут вам пощастить” (“Lucky Spot”, 1986) та “Достаток”.  

Венді Вассерстайн (п’єси “Незвичайні жінки та інші” (“Uncommon 
Women and Others”, 1977), “Хіба це не романтично?” (“Isn’t It 
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Romantic?”, 1981), “Хроніки Хайді” (“The Heidi Chronicles”, 1987), 
“Сестри Розенцвайг” (“The Sisters Rosensweig”, 1995) ставить ту саму 
проблему у ще відкритішій формі. На відміну від героїнь Хенлі, які не 
проголошують феміністичні гасла – відповідні думки має навіяти 
читачам/глядачам уся драматургічна тканина в цілому, – персонажі 
Вассерстайн переймаються питаннями пошуку жіночої ідентичності 
просто на наших очах. Лейтмотивом “Хронік Хайді”, що принесли 
авторці Пулітцерівську премію, стає фраза заголовної героїні, 
мистецтвознавця Хайді Холланд: “Усі люди заслуговують на розкриття 
свого потенціалу”. П’єса якраз про те, наскільки важким виявилося це 
завдання для американки з покоління самої авторки, якому довелося 
примиряти запаморочливі феміністичні ідеї з “нормальними” жіночими 
цінностями – кохання, заміжжя, дитина… Епізодична побудова твору 
дійсно нагадує хроніку, але хроніку суб’єктивну та особисту, де всі 
події політичного та культурного життя (безперечно, присутні в п’єсі) 
важливі настільки, наскільки вони справляють формуючий вплив на 
особистість протагоністки. Дія охоплює період з 1965 р., коли героїня 
ще вчиться у школі, до 1989 р., тобто сучасності. Обрамленням слугує 
лекція, що її читає Хайді, про споконвічне недооцінювання ролі жінок в 
образотворчому мистецтві, яка створює контрапункт до її власної долі 
– непростих стосунків з двома непересічними чоловіками, яким не 
потрібна вдома жінка “на 5 з плюсом”, її участі у феміністичному русі, 
розчарування в ньому, успішної професійної кар’єри… П’єса залишає 
Хайді наодинці з удочереною нею дівчинкою, якій, сподівається 
героїня, легше буде знайти рівновагу між складовими щастя. 

Навряд чи можливо (або потрібно) зводити різнобарв’я сучасної 
американської драми до якоїсь однієї чи навіть кількох всеохопних 
формул з точки зору її проблематики або поетики. Ті узагальнення, що 
все-таки можна, з моєї точки зору, зробити, в основному, вже 
пролунали вище: йдеться про (принаймні, задекларовану) 
плюралістичність та інклюзивність театру США, який прагне сьогодні 
представляти поліфонію різних за походженням голосів – регіональних, 
расових, етнічних, гендерних тощо. Йдеться про вірність національним 
традиціям щодо збереження реалістичного ядра попри постійні 
експерименти в галузі форми та щодо жанрової структури сучасної 
драматургії, яка не поспішає відмовлятися від “старомодного” жанру 
сімейної драми. Йдеться про зосередженість на індивідуальних 
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проблемах особистості, на противагу попередній театральній генерації, 
яка в кожній п’єсі воліла ставити глобальні суспільно-політичні 
питання. Загалом же, класична формула про театр як місце відтворення 
“життя людського духу” не застаріла й нині.  

Методичні рекомендації 
На початку лекційного (семінарського) курсу з сучасної драматургії 

США бажано нагадати слухачам про особливості естетики драми як 
специфічного роду/жанру літератури, що можна коротко зробити за 
наступною схемою: 

СONVENTIONS OF DRAMATIC WRITING 

Drama differs in several basic ways from other literary genres. It is not 
intended primarily to be read in private, but to be seen and heard on a stage. 
Drama belongs concurrently to a number of arts, mainly, to theatre and 
literature. We’ll be dealing with its literary dimension as a written text; but 
in doing so we should be aware of missing a lot: sharing a communal 
experience as members of the audience and the powerful effect produced by 
a tangibly “real” performance. 

Drama also emerges at the intersection of different narrative modes, namely, 
the epic, the lyric and the dramatic, with the natural predominance of the latter. At 
the same time, it retains features of the epic (as a story unfolding on the stage) and 
of the lyric (since the story is being recounted not by a third-person narrator, but 
through first-person characters’ testimonies). 

The three most common types of Western drama are tragedy, comedy and 
(straight) drama. Comedy is traditionally associated with laughter and happy 
ending. The laughter can be of three kinds at least: with a character we like 
who triumphs at the end; at a character with some incongruity in behavior 
(satire); and coming out of the sheer need to express ourselves through 
laughter (farce). Tragedy normally implies unhappy ending, often the 
protagonist’s death. Still, it is not the opposite of comedy. They can be seen 
as sequels to each other. Both remind us of our human weaknesses, but 
comedy has us laugh at them rather than cry over them. The important 
difference between them is that one character is the primary focal point in 
tragedy; he is heroic, larger than life. In comedy most characters are 
reintegrated into society, in classical tragedy the main character is isolated 
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from society by his accomplishment or status at the beginning, and by his 
suffering at the end. Usually the society is sick and can return to health only 
with the exile or death of the hero/ine. Comedy distances us from the 
characters so that we can laugh at them; tragedy brings us close to the 
protagonist in sympathy so that we, too, experience the pain. Drama proper 
places an ordinary human being into the limelight. 

ELEMENTS OF DRAMA 

• Conflict (external, internal) 

• Action (story; plot; subplot – reinforcing /parallel or contrast / ironical): 
• [prologue] 
• exposition 
• beginning 
• development (gradation; building up) 
• climax 
• denouement 
• [epilogue] 

• Characters (hero/ine; protagonist-antagonist; leading-minor)  

• Dialogue – polylogue (ideas; language; verse-prose; stage directions; cues)  

• Non-verbal elements (music; mime; gestures; setting; spectacle)  

PLAY STRUCTURE 

The greatest part of any dramatic script will consist of the dialogue to be 
spoken by the actors. It is usually divided into compositional units called 
scenes. A scene consists of the action that is staged as if in a single physical 
space and during an unbroken period of time. During that time the setting is 
fixed and the amount of time that passes in the theater more or less 
corresponds to the amount of time depicted from the lives of the characters. 
Scenes are sometimes referred to as episodes or sequences. It is helpful for 
the understanding of a play to ask yourself when a scene is over what has 
just happened. You might ask the following questions: What new 
information did you obtain by the end of the scene? How do characters 
change in the scene? On the basis of what? Events? Words? Errors of 
judgment? How does the plot develop in this scene? How two or more 
scenes are interrelated? Juxtaposition of episodes might help you understand 
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what occurred in the previous or in the following scene. Scenes are 
sometimes combined into larger units called acts. 

Після цього логічно перейти до огляду найзначніших віх в історії 
драматургії та театру США, а далі – до загальної характеристики 
сучасного етапу в їхньому поступі, для чого можна скористатися 
наступним планом: 

AMERICAN DRAMA 

Historical Outline 
1. Why is drama a late development in American culture? 

• Puritan dislike for any “entertainment” 
• “Too occupied with the business of surviving” 
• European influence 

2. Emergence of national drama in the course of the Independence War. 
3. Concept of drama as: 

• a) moral education (melodrama) 
• b) entertainment (comedy, musical, vaudeville, minstrel show) 

4. Eugene O’Neill (1888-1953) as the founder of modern American 
drama. Little theaters movement. The 1916 production of his Bound East 
for Cardiff by Provincetown Players as the point of departure in modern 
American drama development. 

5. American drama in the 1920-s. Conflict: (Human) Nature vs. 
Civilization. 

6. American drama in the 1930s. “The Red Decade”. Conflict: Social. 
7. Post-war drama. Broadway. Off-Broadway. Off-off Broadway. 

• Arthur Miller (b. 1915) 
• Tennessee Williams (1911-1983) 
• Edward Albee (b. 1928) 

8. Contemporary drama. 
• Decentralization 
• Plurality of perspectives 
• Multiculturalism (race; gender; regional; ethnic and sexual 

minorities)  
 
General Characteristics 

• Extensive borrowings from new developments in European 
theater 
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• At the same time – strong realistic core and social dimension 
• Focus on different versions of the American Dream 
• A persistent touch of melodrama 
• Favorite genre – family drama 

 
Знайомству з текстом п’єси (або фрагментом з неї) може передувати 

коротка інформація про місце автора в сучасному драматургічному 
процесі. Роботу над текстом пропонується організувати за рубриками: 
“Conflict and Рlot”, “Characters”, “Structure, Language and Texture”, 
“Meaning and Significance”, “Genre”. Як приклад, наводяться завдання 
для роботи над драмою Бет Хенлі “Злочини серця”.  

 
CRIMES OF THE HEART 

Beth Henley 

Issues for Discussion 

I. Conflict and Plot 
1. List the principal events of the plot as a “crime story”. Show that the surface 

plot disguises an additional hidden agenda. 
2. In what way does the conflict of the play reflect the writer’s feminist 

concerns? Give examples of patriarchal restrictions and maltreatment of 
women present in the text. 

II. Characters 
1. Comment upon the overwhelming prevalence of female characters in the 

play. Explain the significance of their names. Characterize each of them in 
terms of their age, social status and temper. Reconstruct each character’s life 
story from the text. 

III. Structure, Language and Texture 
1. There is no exposition in the play. The reader/viewer gets immediately into 

the midst of things (the Latin term used for this technique in literary studies 
is “in medias res”). Pay attention to the way the past eventually unfolds 
before our eyes. Make use of the following lines: “...mother’s death. And 
the poor cat”; “...mama down in the cellar...”; “why mama hung herself; 
hung the cat”. 

2. The writer uses a number of purely “womanly” details and objects 
projecting a certain idea of feminine. They include, in particular, household 
and everyday articles, such as a hair brush; scissors; night cream... Continue 
the list and give your idea of a female image these objects strive to create. 

3. Trace throughout the play how eating and drinking are used as a substitute 
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metaphor for... what? Make note of all the mentions of food and drinks in 
the play and interpret their abundance in the text. 

4. Make a list of cases of violence, pathology and black humor in the play. 
Elucidate their links with the gothic tradition in Southern literature. 
Compare this feature in Henley’s play with relevant phenomena in 
T. Williams’ drama and/or W. Faulkner’s fiction. 

5. Observe the instances of characters’ physical responses to emotional 
troubles. How do they fit in with the play’s overall design? 

6. Explain the visible presence of animals in the play. 
7. Note typically Southern patterns of speech and behavior in the story. 
8. Comment upon the use of language as a) method of characterization and b) 

as a sample of the 1980s colloquial speech. Give standard variants for the 
following: sweet potato; to have a sweet tooth; to be on a crying jag; s.o.b.; 
to sell smb down the river; it looks like my goose is cooked. 

IV. Meaning and Significance 
1. Give your interpretation of the play’s principal message. Explain how the 

above-discussed features of its form and style contribute to revealing the 
author’s intention. 

V. Genre 
1. How would you define the genre of the play? Elements from which 

traditions come together in it? 
2. To what Chekhov’s play is Henley’s work related? In what ways? Point out 

similarities and differences between the two dramas. 
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Всупереч пророкуванню критиків, високі технології засобів масової 

інформації, які породили аудіовізуальну культуру, не знищили 
друковане слово. Більше того, літературна культура США на межі ХХ-
ХХІ століть розвивається плідно та динамічно. Справжній розквіт 
переживає література для дітей, підлітків та молоді. Щорічно в країні 
друкується біля 2000 нових творів для юних читачів. Вони 
відрізняються розмаїттям жанрів, форм оповіді, ідейно-тематичного 
змісту, расово-етнічною різноманітністю літературних персонажів, 
новаторським оформленням книг, а також представленістю дитячої 
літератури інших країн. 

Широкому визнанню тези про інтернаціональний характер творчості 
для дітей багато в чому посприяв “Журнал перших книжок” (“The Horn 
Book Magazine”), що виходить у США з 1921 року. Чітка позиція 
журналу стосовно того, що дитяча література не повинна обмежуватися 
американськими авторами, має як результат регулярні публікації статей 
і критичних матеріалів, які знайомлять американських читачів та 
видавців з австралійськими, британськими, канадськими, 
континентально-європейськими та іншими талановитими авторами, що 
пишуть для дітей та юнацтва, твори яких згодом друкуються в США та 
формують коло читачів молодого покоління країни. 

Інтерес до читання підтримується й стимулюється численними 
каталогами видавництв дитячої літератури, рекламними проспектами, 
плакатами й листівками, літературно-критичними журналами й 
газетами, книжковими базарами, бібліотечними виставками, 
читацькими конференціями, спеціальними радіо- й телепередачами, а 
також бесідами й семінарами, що проводяться популярними 
письменниками і поетами в навчальних закладах країни. 

Щороку Американська бібліотечна асоціація (The American Library 
Association) проводить конкурс на кращу книгу дитячої літератури з 
числа надрукованих у попередньому році. За результатами конкурсу 
авторові “найбільш значного внеску в американську літературу для 
дітей” вручається бронзова медаль імені Джона Ньюбері (The John 
Newbery Medal), заснована в 1922 році. З 1938 року художник-
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ілюстратор найкращої дитячої книжки з картинками нагороджується 
медаллю Рендольфа Колдікота (The Caldicott Medal). Щорічно кращим 
книжковим новинкам американської дитячої прози присуджується 
більш як 60 різних нагород. 

У 1977 році “Національна рада вчителів англійської мови” заснувала 
нагороду, яка вручається раз на три роки видатному поетові за поезію 
для дітей (The NCTE Award for Poetry for Children). З-поміж перших 
лауреатів премій були Дейвід МакКорд (David McCord), Ейлін Фішер 
(Aileen Fisher), Карла Каскін (Karla Kuskin), Майра К. Лівінгстон (Myra 
Cohn Livingston), Єва Меріам (Eve Merriam), Джон Чіарді (John Ciardi), 
Ліліан Мур (Lilian Moore), Арнольд Едоф (Arnold Adoff), Валерія Ворт 
(Valerie Worth), Барбара Есбенсен (Barbara Esbensen). 

Від 1954 року вручається премія імені Лори Інгольс Вайльдер 
письменникові чи художнику-ілюстратору, який суттєво вплинув на 
подальший розвиток американської літератури для дітей. Спочатку 
премія вручалась раз на п’ять років, зараз – раз на три роки. Її першим 
лауреатом була сама Л.І. Вайльдер, автор серії книжок про життя 
перших європейських поселенців на Заході США (Laura Ingalls Wilder, 
1867-1957. “The Little House in the Big Woods”, 1932; “The Little House 
on the Prairie”, 1935; “Those Happy Golden Years”, 1943). 

Наступними лауреатами, які залишили незабутній слід в американській 
дитячій літературі, були Беверлі Кліарі (Beverly Cleary), Теодор Сьюз 
Гайзель (Theodor S. Geisel / Dr. Seuss), який видавав свої книжки з 
картинками для читачів-початківців під псевдонімом Доктор Сьюз, Моріс 
Сендек (Maurice Sendak), Джин Фрітц (Jean Fritz), Вірджинія Хемілтон 
(Virginia Hamilton) та Марсія Браун (Marcia Brown). 

Заснованою в 1956 році міжнародною нагородою кращим дитячим 
письменникам та художникам-ілюстраторам дитячих казок – премією 
та дипломом імені Г.Х. Андерсена – нагороджені такі американці, як 
письменниця Майндерт Де Джонг (Meindert De Joyng), художник-
ілюстратор і автор книжок з картинками Моріс Сендек (Maurice 
Sendak), письменники Скотт О’Делл (Scott O’Dell), Паула Фокс (Paula 
Fox) і Вірджинія Хемілтон (Virginia Hamilton) на знак визнання 
високих художніх достоїнств їх творів для дітей [4: 28-32, 722-731]. 

Літературні конкурси, критичні публікації, опитування читачів і 
списки бестселерів підтримують високий рівень критеріїв художності й 
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чистоти мови нових творів, адресованих юним читачам. Художні 
позитивні якості сучасної дитячої літератури отримують посереднє 
підтвердження постійно зростаючим читацьким запитом на них. У 
статті “Настанови й насолоди: зміна акцентів у створенні і критиці 
дитячої літератури” Шейла Егоф (Sheila Egoff “Precepts and Pleasures: 
Changing Emphasis in the Writing and Criticism of Children’s Literature”) 
зазначає, що із творів спеціально написаних для дітей і опублікованих 
до 1890 року, зберегли свою привабність для сучасних читачів лише 
десятки книжок. Найбільш популярними серед них залишаються: 
“Книга нісенітниць” Едварда Ліра (Edward Lear “The Book of 
Nonsense”, 1846), “Аліса в країні чудес” Льюїса Керолла (Lewis Caroll 
“Alice’s Adventures in Wonderland”, 1865), “Маленькі жінки” Луїзи Мей 
Елкот (Louisа May Alcott “Little Women”, 1868), “Принцеса і гоблін” 
Джорджа Мак Дональда (George MacDonald “The Princess and the 
Goblin”, 1872) та “Острів скарбів” Р.Л. Стівенсона (R.L. Stevenson 
“Treasure Island”, 1883). 

Книжки ж, що з’явилися з 1890 по 1960 роки, складають основу 
сучасного дитячого читання і нараховуються сотнями. До них 
відносяться такі, що стали класичними, твори, зокрема: “Мері Поппінс” 
П.Л. Треверс (Pamela L. Travers “Mary Pоppins”, 1934), “Пеппі Довга 
Панчоха” Астрід Ліндгрен (Astrid Lindgren “Peppi Long Stocking”, 
1950), “Ті, що позичають” Мері Нортон (Mery Norton “The Borrowers”, 
1952), “Острів блакитних дельфінів” Скотта О’Делла (Scott O’Dell 
“Island of the Blue Dolphins”, 1960), “Називай це мужністю” Армстронга 
Сперрі (Armstrong Sperry “Call It Courage”, 1940), “Джонні Тремейн” 
Естер Форбс (Esther Forbs “Johnny Tremain”, 1943), “Морські мандри 
доктора Дулітла” Хью Лофтінга (Hugh Lofting “The Voyages of Doctor 
Doolittle”, 1922), “Діти Зеленого Пагорба” Люсі М. Бостон (L.M. Boston 
“The Children of Green Knowe”, 1955), “Моффати” Елеонори Естес 
(Eleonor Estes “The Moffats”, 1941), “Вовки Віллоубійського лісу” 
Джоан Ейкін (Joan Aiken “The Wolves of Willoughby Chase”, 1963). 
Багато талановитих письменників ХХ сторіччя побачили в дітях 
аудиторію з великими й серйозними запитами, що вимагає від них 
повної творчої віддачі, і діти відповіли визнанням їх книг [7: 432]. 
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Мультикультуралізм і дитяча література 

В останню третину ХХ століття літературна культура США 
пережила зміну парадигми, перехід від монокультуралізму до 
мультикультуралізму. 1960-ті роки знаменувалися бурхливими подіями 
в соціально-політичному житті країни, які наклали свій відбиток на 
сучасну американську літературну культуру. Це були роки активної 
боротьби негрів за їх громадянські права, феміністського руху за 
зрівнювання в правах жінок з чоловіками, антивоєнних виступів проти 
американських воєнних дій у В’єтнамі (1957-1975), політизації і 
загострення протиріч суспільного життя. У світлі цих подій 
американська літературна культура постала як терен з тими ж вадами, з 
якими більше не хотіли миритися в соціально-структурних і політико-
економічних сферах суспільства багато радикально і прогресивно 
настроєних американців. Вони почали гостро усвідомлювати, що 
расова дискримінація, обмеження прав жінок, зневажливе ставлення до 
національно-етнічних меншин фіксувалися, укріплювалися, а часом і 
посилювалися традиційною літературною культурою США. Для 
багатьох стало очевидним, що література так званого головного потоку 
за суттю своєю дискримінаційна. Вона створювалася і розвивалася 
переважно білими чоловіками англосаксонського походження, 
протестантського віросповідання, сформованими під впливом 
західноєвропейської цивілізації. 

Перед радикально настроєною демократичною громадськістю 
постало завдання десегрегації всієї американської культури, перегляду 
традиційної культурної ієрархії цінностей. У 1980-90-ті роки набула 
розповсюдження демографічна схема народонаселення США у формі 
п’ятикутника. Будучи узагальненою схемою, етнорасовий п’ятикутник 
згладжує різницю між окремими народами, зводячи все населення 
країни до п’яти блоків. Ті, що складають більшу частину населення, – 
англо-протестанти, білі протестанти, католики, православні та євреї – 
об’єднуються і класифікуються як європейські американці (Euro-
Americans / Euramericans). Інші 4 блоки схеми представлені 

Висоцька Н.О. Сучасна драматургія США 


