
Про передісторію американського  
постмодернізму 

Тема нашої роботи – американський постмодернізм. Безумовно, 
постмодернізм – не тільки американське явище. Це спосіб мислення, 
життя, сприйняття літератури. Немає єдиної теорії постмодернізму, 
немає єдиного розуміння самого феномена постмодернізму. 
М. Епштейн, який багато років досліджував постмодернізм в Росії, а 
тепер займається цим в Нью-Йорку, пише: “На конец 1998 года в 
библиотеках США было 3,579 книг, в названиях которых есть слово 
“постмодернизм”, 2,666 – со словом “постмодерн”, в продаже – 421 
книга о постмодернизме и 833 – о постмодерне только на английском 
языке” [1]. 

Отже, постмодернізм – явище сьогодні не нове, має власну історію, 
і неосяжна література з теми тлумачить постмодернізм по-різному. Вам 
пропонується не канонічний курс, а авторське бачення предмета. Вас, 
читачів, запрошують до роздумів.  

У вітчизняній науці склалась думка про те, що постмодернізм – це 
конгломерат теоретичних шкіл: постструктуралізм, деконструктивізм, 
рецептивна естетика, герменевтика. Навіть у словнику І. Ільїна 
“Постмодернізм” (2001) вступ починається розмовою про те, що 
постмодернізм є породженням філософії. Ця думка фактично належить 
Ільїну, ним розвивається і розповсюджується, популяризується завдяки 
його книжкам. Він є знавцем теорії, філософії європейського 
постмодернізму. Але чим більше знайомимося з самим феноменом, тим 
більше переконуємось, що першоосновою культури є слово, художній 
елемент, що постмодернізм народжується в надрах самої літератури. 
Спочатку здавалося, що це абсолютно вірно стосовно літератури 
американської, бо практика американського постмодернізму 
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починається значно раніше, ніж його теорія. Але подальше знайомство 
з європейськими текстами доводить, що і в Європі все ж таки спочатку 
була художня література, спочатку було слово, спочатку був Борис 
Віан, який писав у 1950-ті роки, а потім вже виникла теорія Дерріди; 
практика “нового роману”, започаткована творами Наталі Саррот 1939-
1940 років, а потім на цій основі розвилися вже і група Тель-Кель, і 
подальші постмодерністські школи; спочатку був Гюнтер Грасс з 
“Бляшаним барабаном” (1956), а потім вже прийшли теоретичні 
розробки цієї теми.  

В США первинна художня практика, і цьому сприяє сама 
ідеологічна, політична, суспільна свідомість Америки, історія її 
культури, літератури. Тому ми почнемо розмову про американський 
постмодернізм з того дискурсу, який, з точки зору автора, обумовив 
появи постмодернізму в американській літературі. 

Перше вживання терміну “постмодернізм” в американській 
літературі відноситься до 1950-х років і стосується поетичної школи 
“чорної гори”, про яку ми будемо трошки пізніше говорити. Водночас 
термін “постмодернізм” вживає Ірвінг Хау, літературознавець, 
культуролог, що належить до старшої генерації критиків, у 1950-ті 
роки у дослідженнях про літературу midcentury (середини віку), яка, з 
його точки зору, обслуговує потреби саме сучасного американського 
суспільства – mass society, як він називає це суспільство, – і 
відрізняється від літератури високого модернізму. Хау називає її 
постмодернізмом для того, щоб відмежувати від літератури 
модерністської, яка посідала чільні, провідні позиції у попередню добу. 
Отже, Хау акцентує генезу постмодернізму – те, що прийшло після 
модернізму і вже йому не автентично. 

В добу мidcentury В. Фолкнер, Е. Хемінгуей не тільки писали, а й 
саме тоді одержали свої Нобелівські премії, але то вже був не розквіт 
цих письменників, а швидше повтор і розробка того, що було набуто 
корифеями в період між двома світовими війнами. Продовжують 
працювати ті, хто літературну славу здобув ще до війни. Це, скажімо, 
Джон Стейнбек, автор “Гронів гніву”, дуже специфічного, але все ж 
таки соціального роману. В п’ятдесяті роки письменник відходить від 
соціально-критичної моделі, занурюється в моральну проблематику і 
відповідно наближається до форм романтичного роману з сильним 
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притчевим началом. 
У літературі в цей час надзвичайно впливовим виявляються high 

modernism та “нова критика”, яка багато в чому розвивала постулати 
Томаса Стернза Еліота. Проте висока література, висока поезія 
середини віку вже не вповні відбивала ті реалії, якими жив поет, 
літератор, філолог, мислячий, як ми скажемо, інтелігент (хоча для 
Америки цей термін не характерний), в самій американській 
суспільності. 

А навколо буяла масова література і масова культура, і масове 
суспільство, все більш впливала на структурування американського 
способу життя. Формується consummering society, споживацьке 
суспільство. Той же самий І. Хау називає 10 ознак цього суспільства, 
серед них він відрізняє те, що класи існують, але між ними не пролягає 
чітка межа, як в період первинного капіталізму; стратифіковане 
суспільство прагне до гомогенізації, яка й стає основою масової 
культури. Разом з розповсюдженням масової культури, яка спирається 
не стільки на друковане слово, скільки на відеоряд, на образ з екрану, 
на мас-медіа, починається її теоретичне вивчення. Перші теоретичні 
збірки, присвячені масовій культурі, з’являються у 1957 р., і в них 
наводяться докази “за”, “про” і “контра” масової культури. Подальше 
існування феномена приводить до складних і широких узагальнень 
теоретичного плану.  

Теорія М. Маклюена найбільш поширена і виразна щодо сутності 
масової культури. Дослідник поділяє культуру на “холодну” (книжко-
ву), яка можлива лише за умови усамітнення людини і сприяє 
роз’єднанню, алієнації; і “гарячу” (видовищну), в якій менше 
можливостей для персональних фантазій і значно сильніше об’єднуюче 
уніфікуюче начало. Саме завдяки “гарячій” культурі людина 
позбавляється своєї усамітненості, і замість трагічного homo sapiens 
утворюється суспільство щасливих стадних людей. Таким чином, 
масова культура, що сприяє відродженню позитивної природи людини, 
набуває неабиякого значення. Естетичні принципи масової культури 
спираються на певний стан психіки, світогляду, масове підсвідоме (за 
Юнгом). 

Американські дослідники середину ХХ ст. називають мовчазними 
роками. Подолавши депресію 1929 р., американська нація зуміла вийти 
з кризи, зберігши науковий потенціал і оновивши при цьому 
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промисловість країни. Отже, свою науково-технічну революцію 
Америка пережила ще до Другої світової війни і в цьому плані значно 
випередила Європу. До того ж і з війни вона вийшла значно 
збагаченою, сильнішою, ніж розорена багатостраждальна Європа, що й 
привело до панамериканізму, який розпочавшись після Другої світової 
війни, великою мірою визначає атмосферу в світі і сьогодні.  

За таких обставин сформувалася певна суспільна свідомість у 
покоління, яке пам’ятало депресію і все, що довелось пережити. Це 
покоління і суспільство, задоволене своїм урядом, своїм становищем, і 
називається конформістським поколінням, звідси і назва цих десятиліть 
(40-50-ті рр.) – “мовчазні роки”. Певною мірою конформістські настрої 
підтримувались атмосферою “холодної війни”, створенням “залізної 
завіси”, що тримало американське суспільство у постійному 
напруженні.  

Але в надрах цього покоління вже починає формуватися інша 
генерація. Її називають “неоновим поколінням”. Це вже діти тих 
батьків, які пережили депресію, діти, які виросли в повному достатку: 
телевізор, автомобіль, всі атрибути побутового комфорту. Вони ще 
чули розмови про трагедію національну, але то ж тільки розмови. І їхня 
психіка, їхня психологія повністю вже відрізняється від того, що було 
характерне для покоління їхніх батьків.  

Відомий американський письменник Норман Мейлер, учасник 
Другої світової війни, в 1959 р. видав добірку своїх статей “The 
Advertisement for Myself” (“Роздуми про себе”). Він писав, що після 
Другої світової війни американський юнак, який зростав у роки 
депресії і воював, зненацька був поставлений перед вибором – загибель 
від атомної бомби або животіння в атмосфері холодної війни. Трагізм 
подібного вибору підсилювався тим, що колишніх друзів, Росію і 
Китай, було оголошено ворогами, а колишніх ворогів, Німеччину та 
Японію, – друзями. Одна з іронічних властивостей нашого часу полягає 
в тому, розмірковує Мейлер, що технократичне суспільство створює 
атмосферу такої людської пасивності, за якої його члени схиляються до 
східного колективного способу мислення, оскільки самотужки не 
здатні дати раду власному існуванню. Громадяни технократичного 
суспільства так само екзистенціально безсилі, як східні селяни, їхній 
життєвий рівень значно вищий, але соціальні можливості такі ж самі. 



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

Тобто йдеться про відсутність громадянського суспільства. Адже 
суспільство, в якому відсутній рух думки, приречене на смерть. 

Технократичне суспільство закономірно прямує до гомогенності, 
до однорідності, бо наукова організація людей веде до урівнювання, 
цивілізація по суті своїй завжди прагне до уніфікації. Йдеться не тільки 
про масове суспільство як про саму ідею цивілізації, вона будується на 
пізнанні законів, на узагальненнях, і тільки культура відстоює унікальне.  

Широко відомий культуролог Хейзинга, вже переживши Другу 
світову війну, писав про те, що тільки культура здатна врятувати 
людство від будь-якого автократизму, від тоталітаризму. Бо культура, 
мистецтво – це завжди поодиноке, унікальне, воно розвиває, підтримує 
людину. Американське споживацьке суспільство технократичне, отже, 
воно прагне до уніфікації, недаремно вибудовувалося масове 
суспільство, недаремно утворювалась конформістська ідеологія.  

Але в надрах цієї культури відбувається певний процес. 
Найяскравіше це засвідчив роман Селінджера “Над прірвою в житі”, 
герой якого – Холден Колфілд – може вважатися наглядним зразком 
нонконформістської свідомості в американському суспільному житті. З 
часом це явище вилилося в рух “хіппі”.  

Вже згадуваний нами Норман Мейлер в одному зі своїх есе, 
вміщеному у збірці “The Advertisement for Myself”, друкує нарис, який 
називається “Білий негр”. Мейлер використав метафору негра як 
людини відстороненої, відчуженої від суспільства, але метафору 
модифіковано – білий негр. Білий негр – це людина, яка не 
погоджується з постулатами суспільства. Він називає білим негром 
хіпстера. Словник американського сленгу дає таке визначення хіпстера 
– молода людина 50-х років, що цікавиться джазом і тяжіє до 
наркотиків [2]. Людина абсолютно антигромадська. 

Згадаємо, що таке джаз і чим він відрізняється від класичної 
музики. Якщо класична музика структурована і музикант може 
виконувати лише те, що написано, то джаз – це імпровізація. Ральф 
Елісон, один з блискучих американських негрів, письменник і 
музикознавець, писав статті про специфіку джазу. Він визначив джаз як 
найдемократичнішу структуру, тому що джаз будується на імпровізації. 
Тобто є мелодія, яка всіх об’єднує, і є індивідуальний спосіб виконання 
цієї мелодії. Потяг молоді до джазу був інтуїтивним прагненням до 
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демократизму.  
В хіппі йшли підлітки в основному з заможних родин, які не згодні 

були домагатися тих цілей, що поставили перед ними суспільство, 
родина, батьки.  

Хіпстерські комуни стали дуже помітним явищем в соціальному 
житті США середини віку.  

“Бітництво” – це явище, близьке до хіпстеризму, але й відмінне від 
нього. Корінь слова “to be beat” – бути побитим, а -ник – це суфікс 
російський, бо саме в цей час було запущено перший супутник. Як 
стверджується у словнику американського сленгу, суфікс приходить з 
російської мови через ідиш. Beatnik – member of the Bohemian 
subculture that flourished in the 1950s (The “Nik” is from Russian via 
Yiddish) [3]. New Webster’s Dictionary of the English Language: beat-nik 
(From beat and nik, а suffix meaning “person, individual” in Yiddish). A 
person who lives a nonconformist life; a member of the beat generation; one 
who disregards conventional behavior and dress and is preoccupied with 
avant-garde philosophizing and self-expression.” [4]. В інших виданнях 
підкреслюється, що це молода людина, яка prefers free life, who spends 
his time among the jazz and drugs.  

Виважену характеристику бітництва дає Т. Венедиктова у 
підручнику “Зарубежная литература ХХ века” (2000): “Битничество, по 
выражению одного из его корифеев, родилось на перекрестке трех войн 
–  “холодной” ,  “горячей”  (в  Корее ,  1950-1953)  и 
“полицейской” (“маккар-тизм”, так называли в Америке кампанию 
преследований за инакомыслие, по имени ее вдохновителя сенатора 
Джо Маккарти). В духе времени, это умонастроение одновременно 
воинственное и пораженческое. В противоположность обывателю, 
конформисту, “человеку организации” битник – человек, 
повернувшийся внутрь себя, “в глубинах уровня сознания” 
пытающийся искать источник истины и свободы. Битничество – не 
столько бунт, сколько способ самоустранения, “выпадения” из системы 
общественных норм и обязательств. В философском плане, ориен-
тируясь на экзистенциализм, битники менее всего были доктринерами 
– скорее хотели быть “практическими философами”, на манер своего 
соотечественника Генри Торо, т.е. постигать истины и ценности 
опытным путем. Они ощущали себя не только “усталыми” и 
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“разбитыми” (beaten), но и носителями благодати (beatitude), 
потаенного творческого ритма (beat) жизни среди духовно омертвелых 
современников. Противопоставляя себя “потерянному” поколению 
своих отцов, они предпочитали именоваться поколением 
“верующим” (испове-дуя в большинстве нетрадиционные религии, в 
частности дзен-буддизм). Экспериментальная установка в искусстве и в 
жизни; культ эмоциональности, непосредственности; попытки достичь 
синестезии, соединив выразительные возможности слова, музыки, 
абстрактной живописи, и изменить художественное восприятие 
реальности посредством галлюциногенов; наконец, характерные 
мессианские  претензии позволяют видеть в битниках 
непосредственных предтеч контркультуры 60-х годов”.  

Американські видання підкреслюють налаштованість бітників на 
самопізнання і самоствердження: there were the people who discover the 
great level of culture of the post-war period, why denied the atmosphere of 
rampant terrorism and the political repression of the cold war and instead of 
responsibility and affluence; their priorities were pleasure and freedom of 
expression. They dance, listen to jazz, read Henry Miller, live for 
adventures. They were the mad generation.  

Отже, акцент робиться на самовираженні – self-expression, freedom 
of expression. В суспільстві американському це не просто слова, а 
повернення до сутності, до американської традиції. Це протест проти 
редукування особистості, проти індивідуальності, яку хочуть 
вмонтувати у певну систему. Що є конформізмом? Це погодження бути 
гвинтиком. Система чудово працює, забезпечує стабільність, гарантує 
роботу і добробут, кожен (кожна) має свою соціальну нішу і нею 
задоволений. Але це не в повному сенсі людина, бо людина, особливо 
американська, невідривна від ідеї вибору. Адже її основу складали 
пуритани, ті, які переїхали з певною ідеєю, ті, які ще на пароплаві 
домовлялися про те, якою буде держава, як вони будуватимуть Місто 
на горі. Перш за все, кожен, хто туди потрапив і зараз потрапляє, 
зробив певний вибір. Ситуація вибору, на який потім екзистенціалізм 
акцентує європейську свідомість, для американця архетипова. 
Звичайно, йдеться не про natives і не про негрів, для яких не було 
ніякого вибору. Йдеться про батьків-фундаторів цієї держави і про ту 
ідеологію, яка стала провідною, це була ідеологія, зв’язана з 
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індивідумом, з індивідуалізмом, недаремно вся американська державна 
і законодавча система орієнтована на одиницю, а національна 
ідеологема спрямована на індивідуальність. 

Це виражено у філософії трансценденталістів Емерсона, в його 
теорії self-identity: покладайся тільки на себе, ти такий же великий, як 
Шекспір, як королі, як найславетніші і найшляхетніші... Не довіряй 
нікому, все сам передумай. Але з другого боку – теорія over-soul, тобто 
понад душі, що об’єднує людей через ідею універсуму. Навіть сам 
масштаб людського виміру суттєво відрізняється від європейського 
еталону, він не зводиться лише до соціуму, хоча ніхто не відкидає 
соціуму, проте масштаби виміру значно ширші, ніж соціальні. Це і стає 
архетиповим для американської ментальності.  

Безпосередніми попередниками бітників були окремі постаті із 
старшого покоління, перш за все, Генрі Міллер.  

Кожен, хто читав Генрі Міллера, безумовно вражений, перш за все, 
гіперболізованою увагою до секса. Вже потім читач розуміє, що є дві 
сфери, в яких діє герой. В одній він “гігант сексу”, і це все натужно, це 
ніби силкуючи себе. Але є інша сфера його побутування. Стріндберг, 
Шекспір, Рембо, Толстой, десятки імен і персоналій, і от серед цього 
товариства він живе органічно, бо це його природна сфера культури. 
Отут він почувається розкуто, невимушено, цим він живе. Він, який 
хоче бути письменником, який залишив комерціалізовану прагматичну 
Америку, приїхав до Парижа, де починався американський модернізм, 
Езра Паунд, Гертруда Стайн, Еліот, Хемінгуей… Міллер нікого не 
наслідує, вирваний з рідного грунту, його герой шукає своє місце в 
світі, що живе, як йому здається, за іншими законами. І тут він 
наштовхується на дві реальності – фізіологічну і культурну. У Міллера 
нема гармонії верху і низу, фізіології і культури, між ними пролягає 
трагічна прірва. Але є оголення цієї трагічної прірви. І, мабуть, не 
тільки підкреслений інтерес до табуйованих, заборонених тем, а й 
акцентована повнота індивідуальності приваблює бітників до творчості 
Генрі Міллера. 

Ренесанс поставив на місце Бога універсальну людину. 
Просвітництво акцентувало силу розуму, який з часом редукувався до 
зв’язків логічних, причинно-наслідкових. На кінець XIX століття 
персонаж західної цивілізації трансфомувався із ренесансного 
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розкутого індивідума на людину, вписану в систему. ХІХ століття 
можна вважати добою підсумків – століттям систематизації. Лінней, 
Дарвін систематизують біологічні знання, Менделєєв – хімію, Карл 
Маркс – політику, соціологію, Гегель – духовність… Людина ж втрачає 
свою цілісність в цій систематизації. Протест проти системності і 
уніфікації починається у романтиків, набирає сили у модерністів. І 
бітники певною мірою повертаються до ідеї бунту проти системи, 
відстоювання повноти людського існування. 

Ще один, умовно кажучи, духовний наставник бітників – Уільям 
Берроуз. Він був лікарем, інтелектуалом, але втратив все, ставши 
наркоманом. Познайомився із життям позасуспільного дна, багато разів 
намагався кинути наркотики, не виходило. Його ранні романи “The 
Naked Lunch”, “The Soft Machine” через свою невідповідність 
суспільній моралі в Америці не видавалися, виходили в Парижі. 
Неоавангардна критика сприймала їх дуже серйозно. Вважали, що він 
пише сатиру, рівну Свіфтовій, і він сам високо оцінював доцільність 
своєї творчості. В передмові до “The Naked Lunch” він пояснював, що 
звертається до майбутніх поколінь, що це роман, написаний як 
засторога проти вживання наркотиків, що якщо людство не зверне 
увагу на страшне зло наркоманії, то відбудеться вселюдська трагедія. 
Це роман, який скомпонований з видінь наркомана, тут дуже важко 
прослідкувати якусь логіку оповіді. Тоді, в 60-ті роки, здавалось, що 
автор все гіпертрофує, зараз вже можна сказати, що він передбачав, а 
не перебільшував. Слід зазначити, що читати важко, тому що там немає 
ніякого позитивного начала. Моментам бачення якогось ілюзорного, 
хворобливого, діям гомосексуалістів ніщо не протистоїть, ніякої 
позитивної програми. 

Так само і в романі “The Soft Machine”. Розповідь фрагментарна, 
розірвана. Письменник впроваджує “метод врізки”: монтує довільно не 
тільки окремі видіння героя, що знаходиться під владою наркотика, або 
епізоди того, що нагадує сюжет, але й вводить цілі фрагменти “чужої” 
прози (скажімо, уривок із роману Кафки “Процес”). Описано подорож 
до Мексики, там шукають індіанську старовинну машину, схожу на 
машину часу, і, між іншим, індіанці відкривають секрет цієї машини 
російському вченому, який теж не може його використати на користь 
людству. В сновидіннях і галюцінаціях персонажів майбутнє бачиться 
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як всесвітня космічна війна статей. В зелену уніформу вдягнені 
лесбіянки і гомосексуалісти, які воюють один з одним. Логічно, що 
війна статей може завершитися лише самознищенням людства. У 
фінальній сцені Міллер описує смердючу темну печеру, в якій 
жалюгідні залишки людства пожирають екскременти один одного… 

В кінці 60-х, після сексуальної революції в США відбувся судовий 
процес над творчістю Берроуза, внаслідок якого було знято заборону на 
його друкування в країні. На процесі виступав Норман Мейлер і так 
характеризував Берроуза: “Уильям Берроуз является, по моему 
мнению, каковы бы ни были его сознательные намерения, религиозным 
писателем. При чтении “Голого завтрака” возникает ощущение 
умерщвления духа и с более сильным ощущением я не сталкивался ни 
в одном романе. …Перед глазами встает картина, изображающая то, 
как бы вело себя человечество, будь человек полностью отлучен от 
вечности, что придает этой картине пулеметно-заостренную четкость, 
так это полнейшое отсутствие сентиментальности. В религиозных 
материалах сентиментальность выступает наружу в виде некоей 
сахариновой набожности, вызывающей у впечатлительных, 
проницательных и глубоко чувствительных людей отвращение к любой 
мысли о религиозном чувстве. Берроуз избегает даже намека на 
подобную сентиментальность, которая, разумеется, свела бы на нет 
ценность его произведения, прилагая к серии педантично описанных и 
внушающих ужас событий резкую, язвительную лексику, своего рода 
юмор висельника, остатки гордости побежденного человека, гордости 
за то, что он не утратил, по крайней мере, своей горькой иронии. Тот 
же тип юмора процветает в тюрьмах и в армии, на ипподромах и в 
букмекерских конторах. Граффити холодного, даже злого остроумия, 
основанного на функциях организма и бренности тела, а также на 
пренебрежении, унижении и муках, которые может испытывать 
человек. Это необузданный, страшный юмор, такой же 
беспристрастный и неумолимый, как налог с продажи. Это разменная 
монета в общении в каждом из названных миров. Горечь – это щелочь, 
каждую серьезную тему она протравливает в едком веществе самых 
жестоких переживаний. То, что остается нетронутым так же сухо и 
серебристо, как кость. Именно этот вид высокопробного, сухого осадка 
и является для меня эмоциональным содержанием произведения 
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Берроуза. Точно так же, как Иеронимус Босх с утонченностью линий, 
плутовским юмором описывал самые дьявольские и чудовищные 
подробности, заставляя зрителя долго ощущать себя слугой дворца 
ужасов в преисподней, так и Берроуз пробуждает в читателе 
дремлющее представление о том, каким может быть ад, ад, который 
может оказаться кульминацией, конечным продуктом научной 
революции. Медицина кончается наркотиками, жизнь кончается 
смертью, и человечество может найти свой конец в аду, который 
наступит из-за тщеславия разума. Нигде, кроме как в собранной в 
“Голом завтраке” коллекции уродов, полубезумных гениев, 
картежников, преступников, извращенцев и доведенных до скотского 
состояния людей, не отражены столь блестяще и современная тщета 
людских устремлений, и необузданные пороки, неизбежные, когда 
человеческое сострадание подавляется идеей личной или 
интеллектуальной власти. Благодаря этому документу мы стали богаче, 
а нация наша сделалась более великой, поскольку издатель может 
напечатать этот документ и открыто продавать его в книжном 
магазине, продавать легально…” [5].  

І ще одне свідоцтво Аллена Гінсберга. Це теж виступ на тому ж 
суді: “Книга оказывала на меня огромное воздействие на протяжении 
многих лет, в течение которых я читал и перечитывал как ее, так и 
другие книги этого писателя. На сей раз я был особенно поражен, 
поскольку понял, насколько чудовищно тяжело, правдиво и точно 
выразить то, что творилось в голове автора, как трудно отбросить все 
сдерживающие факторы. Это настоящая исповедь. Он выложил все, 
причем так, чтобы это было понятно каждому. Он нашел способ 
изложить это настолько экономно, насколько возможно. Он применил 
нечто вроде мозаичного метода, расположил различные элементы в 
определенном порядке, но особенно поразило меня то огромное 
мужество, которое потребовалось для того, чтобы решиться на такое 
полное признание. Он абсолютно ничего не утаил и не упустил” [6].  

Міллер і Берроуз підтримували бітництво. Його ідеологію та 
свідомість найбільш точно виразив Джек Керуак. 

Керуак народився в 1922 році у французькій родині, в Канаді і до 
15-ти років англійської не знав. Потім родина переїхала до Америки, 
хлопчик вступив до університету на стипендію футболіста. Під час 
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Другої світової війни він пішов в армію, служив у флоті, поки за 
небажання бездумно виконувати накази не був списаний з корабля як 
шизоїдна особистість. Проте він дуже хотів захищати свободу і брати 
участь в антифашистській боротьбі, тож пішов служити у торговий 
флот. Після війни Керуак навчався знов у Колумбійському 
університеті, де і затоваришував з тими, хто склав ядро бітництва, – 
Гінсбергом, Ферлінгетті, Корсо, Холмсом та іншими, хто потім називав 
його людиною, яка з’єднала всіх навколо себе. 

 Перший роман Керуака було надруковано в 50-му році – “The 
Town and the City”, але він не привернув уваги читачів і критиків. 
Славу автору приніс роман “На дорозі” (1957). Дорога, рух – суто 
американська метафора життя. Досвід життя Керуака і його покоління, 
який описує автор у романі, служить метафорою американського життя 
midcentury. Героїв в цьому романі два. Якоюсь мірою, це наслідування 
Хемінгуея (ліричний герой і “герой кодексу”). Майже так само 
структурує свій роман і Джек Керуак. Сальваторе Парадайз, його 
головний герой, інтелектуал, хоче бути письменником, переживає 
духовну кризу. Він ніколи не знав справжньої Америки, бо справжня 
Америка – це не кампус, не університет, а країна фермерів, шоферів, 
збирачів урожаю, це Міссісіпі, яка омиває всю Америку і несе в собі 
ідею американського життя. І от з’являється інший герой, Дін Моріарті, 
син індіанця-п’яниці, що ніколи не мав благополучного пристойного 
життя. Дін полюбляє їздити дорогами, щасливий тоді, коли є 4 колеса 
під ним і 5-те – в руках. Більш нічого не треба. І оскільки це є ідеєю 
його життя, то доводиться красти автомобілі, щоб її здійснювати. 

Вийшовши з в’язниці, де відбував черговий термін за крадіжку 
машин, Дін приїздить до Нью-Йорка і кличе друга Сола поїхати 
Америкою, щоб нарешті побачити справжнє життя. І вони їдуть з Нью-
Йорка в Каліфорнію. Каліфорнія, як її Дін представляє і як каже Джек 
Керуак, – це земля голлівудських акторів, земля, де є музика, де люди 
вільні, де вночі відбувається все найкраще в житті, тобто це ідея 
якогось вільного життя. Поїздки Америкою і становлять сюжет і сенс 
цього роману.  

Як відзначають дослідники, Керуак не має своєї ідеї, уявлення про 
завершену систему життя, але він має незвичайний смак і незвичайну 
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чутливість до того, що він бачить і що відбувається. Він описує саму 
Америку, всі дотики до реальності, землю і фермерів, шоферів, буденне 
життя і буденні події: вдень – дорога, зустрічі з незвичайними 
ординарними людьми; вночі – безкінечні parties з джазом, випивкою, 
дівчатами і розмовами… На відміну від традиційної модерністської 
літератури, бітник Керуака повернутий обличчям до життя, до 
безпосереднього “сирого” досвіду. 

Дін Моріарті – це такий герой, на якого майже молиться 
гіперінтелектуал, який не знає життя. Йому здається, що іронічність, 
розкутість, нехтування будь-якими канонами, забобонами, табу 
свідчить про те, що Дін Моріарті ідеально вільна особистість. Але під 
час спільної подорожі від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, Сол 
переконується в тому, що насправді Дін Моріарті не здатний нічого 
створити, що його енергія руйнівна, а не креативна. І він, і вся компанія 
розчаровуються в Діні Моріарті, єдино діючий активний герой 
виявляється мертво народженим. Отже, фінал нібито 
контрхемінгуеївський, бо Хемінгуей завжди стверджує, а не розвінчує 
кодекс героя.  

Знайдемо ми тут сліди і стейнбеківських традицій, бо аж на цілі два 
тижні Сол Парадайз стає звичайним збирачем врожаю, як герої “Гронів 
гніву”, “Людей і мишей”. Сола вистачає аж на два тижні такого 
трудового природного життя. І стейнбеківська традиція 
використовується іронічно – традиції переосмислюються, 
переграються, пародіюються…  

Керуак писав надзвичайно оригінально. У друкарську машинку 
заправлялися рулони паперу. Синтаксису автор не визнавав, отже, 
текст не поділявся на фрази чи сторінки, йшов суцільним потоком, 
будучи організованим лише завдяки незвичайній музичній 
обдарованості письменника.  

Дослідники високо цінють чистоту його сирої пам’яті, тобто 
свідоцтва навколишнього життя. Не менш вагомою є й його концепція 
життя. Ті ж дослідники стверджують, що заслуга бітників у тому, що 
вони відгороджуються від Америки атомної бомби і сенатора Маккарті 
і зосереджуються на пошуках інших філософських цінностей.  

Як правило, вони зосереджуються на філософії Сходу, так само, як 
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трансценденталісти, які були першими в американській культурі, хто, 
намагаючись протистояти наростаючій механізації людини, 
бюрократизації, капіталізації, зверталися до східної філософії. 
Американська філософія – це дія, рух, виділення індивідуума; східна – 
медитація, роздуми, це вписаність людини у природу. У “Бродягах 
Дхарми” Керуака є такі рядки: “Незрушно сидимо, закликаючи спокій, 
і так прийде весна”. 

Життя Керуака було бурхливим і недовгим, йому не вдалося, як 
мріялося, завершити епопею на зразок прустівської. Залишилось 10 
романів, в яких талановито й оригінально відтворено історію і 
ідеологію бітництва, його злети і розчарування, його героїв і співців. 
Серед них – Аллен Гінсберг, Уільям Берроуз, Лоренс Ферлінгетті, що 
служили прототипами керуаківських персонажів. 

Поезія Аллена Гінсберга (1926-1998) вражала різкою незвичністю 
як форми, так і змісту. Найвідомішу поему “Виття” сам поет 
охарактеризував як “величезну сумну комедію, що складається із 
позбавлених сенсу фраз і позбавлених змісту образів”, що мала 
надмету – виразити духовний стан сучасника. “В масовій свідомості 
Америки з’явилася тріщина, що ледь відкрила величезне пекло 
національної підсвідомості, де сховались до часу незліченні резерви 
енергії – важко сказати – живильної чи руйнівної” [7]. 

Художні новації поеми були спрямовані на відтворення голосу 
вулиці, на мелодику і ритміку розмовної мови, на усне виконання, 
здебільшого під акомпанемент джазу, на безпосередність читацького 
сприйняття. Великою мірою це було відродженням уітменівської 
традиції. Ще більшою мірою це було озвученням того національного 
підсвідомого, яке так повно відчував сам поет і яке стало підгрунтям 
контркультури, народженої реаліями наступного десятиріччя, і 
великою мірою сприяло народженню першої стадії американського 
постмодернізму – школи “чорного гумору”. 

Питання для дискусії 

1. Охарактеризуйте суспільну атмосферу США середини ХХ ст. 
2. В чому сенс бітництва? 
3. Назвіть основні постаті, пов’язані з рухом бітників. 
4. Сформулюйте основні риси естетики бітництва. 


