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Коротко про історію та теорію постмодернізму 
Постмодернізм – те, що відбувається після модернізму, – етап у 

розвитку західної цивілізації, що, за визначенням видатного 
англійського культуролога А. Тойнбі, настав після “нових часів” (1475-
1875 – Modern Ages, після 1875 – Postmodern Ages).  
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У США слово “постмодернізм” почали вживати стосовно 
літератури наприкінці 50-х років XX ст. (І. Хау, І. Хассан) для 
визначення явищ, характерних для повоєнного модернізму, – він тоді 
ще не був терміном загальновживаним, не визначився ще як фаза, етап, 
стан, не набув власних обрисів. Цим терміном спочатку визначали нову 
поезію (див. вище) Америки 40-50-х рр. Але ж парадокс у тому, що й 
самі “нові поети”, зокрема Ч. Олсон, творчість свого колеги Г. Лоусона 
називали “пост” або антимодерністською, підкреслюючи в такий спосіб 
певне протистояння модернізму.  

В контексті західної цивілізації постмодерністську ситуацію 
пояснював Д. Белл: “Я певен, що ми наближаємось до вододілу в 
західному суспільстві; ми стаємо свідками вичерпаності буржуазної 
ідеї – того погляду на людську діяльність та соціальні відносини, 
особливо в галузі економіки, які спонукали до створення сучасної ери 
впродовж минулих 200 років. Я також певен, що ми вичерпали творчі 
потенції та ідеологічну потугу модернізму, який у вигляді культурного 
руху домінував в усіх мистецтвах минулі 125 років” [26]. 

У загальнокультурному контексті таку ситуацію підсумовує 
Ч. Ньюмен, стверджуючи, що “модернізм у своїй героїчній фазі був 
ретроспективним повстанням проти механістичної індустріалізації. 
Постмодернізм стає понадісторичним бунтом без героїв проти 
беззастережно новаторського інформативного суспільства” [27]. 
Пізніше один із метрів постмодерністської критики М. Калінеску 
дійшов висновку: “В шістдесяті роки доля постмодернізму виявилась 
нерозривною з долею контркультури з її численними, часто 
суперечливими перехрещеннями анархізму, антиноміанізму, “нової 
готики” [28]. Невипадково відомий американський літературознавець 
Д. Графф проголосив постмодернізм “одним із центральних міфів 
контркультури” [29]. А Г.Г. Блоланд, спостерігаючи ситуацію в 
американській вищій освіті, констатує: “Первинне значення 
постмодернізму – в його здатності сприймати та відбивати масштабні 
зміни в нашому суспільстві, в культурі, політиці, економіці, наш рух 
від продукуючого до споживацького суспільства, поворот зовнішньої 
та внутрішньої політики; суміш високої та низької культур і генерувати 
нові суспільні рухи” [30].  

Підсумовуючи власне обсервування першого етапу, І. Хассан в 
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1971 р. констатував: “Ми є свідками модерністського руйнування форм 
до тієї межі, коли сумнівною стає сама ідея форми, і цей сумнів 
потребує переосмислення всіх художніх засобів” [31]. Постмодернізм 
тлумачиться тоді як мистецтво мовчання, порожнечі, смерті, яке 
створює специфічну мову двозначності, словесної гри, тобто 
засвідчується народження принципово нового – порівняно з 
модерністським – етапу формотворення. Якщо в “чорному гуморі” 
переважає негація, то постмодерністська література за своєю природою 
амбівалентна, така, що відкидає саму можливість однозначного 
сприймання.  

Можна твердити, що апогей розвитку “чорного гумору” – 60-70-ті 
роки – співпадає з періодом становлення і розквіту постмодернізму в 
художній прозі та першими спробами його теоретичного осмислення. 
Формування Єльської школи дослідників постмодернізму знаменує 
наступний етап його теоретичного осмислення, орієнтованого вже не 
тільки і не стільки на американські художні тексти, скільки на 
загальноєвропейський культурний і культурологічний дискурс. 

Філософське коріння постмодернізму сягає в глибини історії. 
Головні прикмети постмодернізму викликані кризою постренесансного 
гуманізму – внаслідок переважання раціоналістичних підходів, 
переростання раціоналізму в логоцентризм, ототожнення суті людини, 
людського духу з функціонуванням розуму (того, що М. Веббер 
називає “модерністським проектом”, маючи на увазі той “порядок”, 
прив’язаний до технічних та економічних умов машинного 
виробництва, що тепер визначає життя всіх індивідуумів, народжених у 
цьому механізмі… із невідпорною енергією”, в свою чергу, 
породжений раціональною силою, що й генерувала такий економічний 
лад, який ув’язнив людей у “залізну клітку”), що намітилося за часів 
Просвітництва і вилилось у ХІХ ст. у панування системного принципу 
в науках, зокрема – суспільних. Перші вагомі ознаки кризи припадають 
на останню третину минулого сторіччя й обумовлені відкриттями в 
природничих науках (відносність часу і простору, плинність 
особистості, роль підсвідомих рівнів у психиці); її апогей (від 70-х 
років ХХ ст.) викликаний НТР і розпадом соціалістичного табору. В 
постіндустріальних США, які з другої половини ХХ століття очолюють 
західну цивілізацію , постмодернізм стає реакцією на 
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деіндивідуалізацію, характерну для масового, споживацького за своєю 
орієнтацією суспільства. Протест проти такої орієнтації диктує 
домінанту постмодернізму: абсолютний пріоритет поодинокого 
індивідуально-унікального над універсальним, особистості – над 
системою, людини – над державою, повернення до повноти і 
неповторності людської натури. 

Постмодерністська свідомість (менталітет) антидогматична і 
плюралістична, її головна прикмета і внутрішнє джерело руху – сумнів, 
відмова від альтернативного вибору “або – або” на користь широкого 
спектру рівноправних рішень “і – і”. Децентрація, або поліцентризм, 
тобто множинність, посідає місце головної умови як суспільного, так і 
художнього існування. Відтак, не віддаючи перевагу жодним 
традиційним художнім моделям, постмодернізм здатний черпати з 
будь-яких духовних надбань. При цьому тотальна іронічність погляду 
не тільки відрізняє постмодернізм від попередніх етапів у культурі та 
естетичному розвитку, а й не дозволяє западати у пафос, забезпечує 
об’єктивність оцінок і створює передумови для подальшого вибору. 
Адже очевидно, що постмодернізм – не кінцевий продукт людської 
свідомості, а лише певний етап в історії культури. 

Постмодерністський менталітет забезпечує передумови для зміни 
орієнтирів в оцінці культури минулого, в розгляді сталих опозицій 
(системо-розум проти хаосу почуттів, аполонійське начало проти 
діонісійського, тотем проти табу), розглядаючи їх як рівноправні 
складові формули життя. 

На відміну від модернізму як експериментального трагічного 
мистецтва відчуженого індивідууму, постмодернізм, як правило, – 
мистецтво трагікомічне або фарсове, не тільки іронічне і пародійне, а 
самоіронічне і самопародійне. Наріжним каменем творчості стає 
радикальна іронія. Мистецтво постмодернізму великою мірою 
спирається на грунт екзистенціалізму, використовує доробок 
контркультури, розповсюджується засобами масової інформації. 

Постмодерністська художня література стала можливою лише тоді, 
коли мистецтво пройшло етапи “нової критики”, “нового роману”, 
“театру жорстокості” і абсурдизму. В США воно спирається як на 
європейські набутки, так і на вітчизняні традиції гумору (жорстокий 
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гумор фронтіру, брутальний жарт першопоселенців – “гіггі”, 
фольклорний гіперболізм, традиційна гра “низьких” і “високих” 
мовних рівнів, а також на засоби таких синкретичних жанрів, як 
мюзикл, вестерн, “мильна опера” тощо), не кажучи вже про 
фундаментальні засади індивідуалізму.  

Теоретичними підвалинами такого мистецтва можна вважати 
новітні культурологічні, літературознавчі, лінгвофілософські, історико-
соціологічні  студії  з  постструктуралізму ,  семіотики , 
деконструктивізму, герменевтики тощо, головна спрямованість яких – 
перегляд сталих понять, законсервованих суджень, концепцій, тез, 
дефініцій. Постмодернізм зрікається будь-яких форм монізму, 
уніфікацій, конкуренції художніх рішень. Постмодерністська творчість 
сповідує естетичний плюралізм і амбівалентність на всіх рівнях – 
сюжетному, композиційному, образному, мікроструктури, хронотопу 
тощо; повноту уявлень без оцінок, культурологічне метапрочитання і 
співтворчість митця і реципієнта, синкретизм, міфологічність мислення 
(що поєднує історичні й метафізичні категорії), творче використання 
будь-яких традицій, ігнорування причинно-наслідкових зв’язків при 
конструюванні творів, опертя на принцип гри. Гра письменників із 
літературними архетипами змушує побачити замість глибинних 
зв’язків дисконтенуальність, замість вивірених століттями побутових 
структур – провали, замість морального підгрунтя – плазму, 
незбагненно алогічну й спроможну розчинити в собі категорії добра і 
зла. 

Постмодернізм спирається на внутрішні джерела руху, вбачаючи їх 
у дуалістичній природі, діалогічності самих явищ. Найхарактернішою 
ознакою постмодернізму є органічне злиття трагедії і фарсу у 
трагікомічному, іронія і самоіронія, пародія і самопародія. 
Найпоширенішими образами-метафорами стають карнавал, лабіринт, 
Бібліотека, божевільня, хаосмос (хаос+космос), полісемантичність яких 
є очевидною, загальновизнаною. 

Література постмодернізму беззастережно користується 
естетичними надбаннями будь-якої культури. Їй притаманний принцип 
вибудови тексту із матеріалу літературних реалій так само органічно, 
як із наданого об’єктивною дійсністю. Тому металітературність, 
інтертекстуальність стає однією з ознак постмодернізму, який 
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схильний цитувати і самоцитуватися, іноді оперує цілими блоками 
багатозначних цитат. Втім його основна мета – не компонувати цитати 
у певну структуру, а їх переоцінювати і пародіювати, 
“перелицьовувати”. Засадниче прагнення при цьому – створити не 
метатекст, а інтертекстуальність. “Іронія, метамовна гра, переказ у 
квадраті” – таке визначення дає постмодернізмові італійський майстер 
У. Еко. Так, американський постмодернізм на свій розсуд користується 
фрагментами вестерна або кліше бойовиків, російський концептуалізм, 
як заманеться, оперує штампами соцреалізму. 

Хоч постмодернізм “всеїдний”, за естетичними засадами ближчими 
до нього виявляються напрями, течії, періоди, які були нібито 
безплідними для реалізму: міннепеї, маньєризм, бароко, модерн. Щодо 
реалізму, то постмодернізм перебуває з ним у складних стосунках, 
творчо використовуючи його традиції, образи, сюжети, конструкції. 
Але й сам реалізм, який за доби свого становлення не сторонився 
близьких постмодернізмові тенденцій (що позначилося на “Дон Кіхоті” 
Сервантеса або на “Трістрамі Шенді” Стерна), стає на сучасному етапі 
в ряду літератур, що пережили стадію постмодернізму, більш розкутим, 
різнобічним, творчим, естетично звільненим. 

Теоретиками постмодернізму є дослідники І. Хассан, Д. Фоккема, 
М. Калінеску, Х. Міллер, Дж. Графф, У. Спанос, Ф. Джеймсон, 
Д. Лодж, М. Бредбері, Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Дерріда, М. Фуко, Ю. Крістева, 
Л. Хатчен, У. Еко, Д. Барт, Дж. Бартельм, У. Гасс , У. Еко, М. Епштейн, 
Гваттарі Ю. Хабермас, Ж. Женет, Д. Затонський, Г. Сиваченко, 
Т. Гундорова, М. Ліповецький, С. Куріцин, О. Якимович та ін. Чимало 
прозаїків, які водночас і професори-філологи, складають “кістяк” 
постмодерністської когорти. 

Очевидно, що постмодернізм не обмежується тільки літературою, 
він охоплює всю сферу духовності. В 1975 р. І. Хассан, підсумовуючи 
власні спостереження над естетичною базою постмодернізму, зазначав: 
“Іронія стає радикальною, самодосконалою грою, ентропією значень, 
комедією абсурду, чорним гумором, шаленою пародією та балаганом”. 
Отож іронія, пародія, принцип гри стають широко вживаними 
естетичними прийомами постмодернізму. Проте значно важливіше 
розширення обсягу понять. І. Хассан констатує далі: “Зрозуміло лише 
те, що не дегуманізація мистецтва турбує нас зараз, а дегуманізація 
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планети, кінець людини”. На цьому етапі Хассан акцентує розростання 
негативізму в постмодерністському мистецтві, підкреслюючи його 
антиелітарність, розмитість “ego”, розповсюдження всіх 
негативістських категорій модернізму в планетарному масштабі, аж до 
генної інженерії... Підсумовуючи теоретичні настанови Хассана, 
Р. Олдермен робить висновок, що “постмодерністська література 
створює таке враження, немовби апокаліпсис уже відбувся”.  

Усе сказане вище стосувалося американської літератури 60-70-х рр. 
У 70-80-ті рр. ситуація у стомленій суспільними бурями країні 
змінюється: настає стабілізаційний період, котрий проходить під 
знаком “нового консерватизму”, а фактично означає повернення до 
старих загальнолюдських і демократичних, суто американських 
цінностей. “Про моральність літератури” – промовиста назва 
тогочасної статті Джона (Чемпліна) Гарднера (1933-1982), 
талановитого письменника і дослідника середньовіччя, котрий не 
тільки як публіцист, а й своїми творами виступив на захист гуманізму 
та демократії.  

Однак саме це повернення до демократії відбулося на новому 
щаблі, ніби збагачене досвідом постмодернізму. Літературна техніка 
постмодернізму (можна сказати, “синдром постмодернізму”) чітко 
окреслюється в прозі того ж таки Гарднера; плюралізм і сумнів стають 
філософськими домінантами романів Апдайка 70-80-х рр.  

У 80-ті роки постмодерністська художня література Америки ніби 
відійшла на задній план, полишивши на передньому постмодерністські 
підходи до літератури. Це засвідчує щоквартальник “Баундарі-2”, 
присвячений проблемам постмодернізму в царині не тільки філософії, 
культури, мистецтва, а й освіти. Природно, що на його шпальтах 
обговорюється вже не тільки постмодерністська література, а й 
постмодерністський спосіб мислення. Тим більше, що зорієнтованість 
на поодиноке, індивідуальне, особливе, характерне для 
постмодернізму, загалом притаманна американському канону. 

Отже, у 80-ті роки відбувається розширення суспільно-наукового 
ареалу терміну: він стає загальновживаним визначенням умонастрою, 
що дає змогу говорити про постмодернізм як феномен. З іншого боку, 
змінюються географічні межі – з суто американського термін стає 
міжнародним, причому застосовується як філософами, так і 


