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Тема: Розвиток постмодернізму другої половини XX століття 

 

ПЛАН 

1. Постмодернізм – одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст.  

2. Чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. 

3. Найяскравіші представники постмодерністської прози. 

4. «Елітарна» та «масова» література,  їх зв'язок із постмодерністським мистецтвом. 

 

Опорний конспект 

1. Історія людства позначена послідовною зміною культурних епох. Остання з них 

дістала назву доби постмодерну. У максимально широкому контексті під 

постмодернізмом розуміють «глобальній стан цивілізації останніх десятиліть, усю суму 

культурних настроїв і філософських тенденцій» (О. Вайн-мтейн), що пов'язані з 

відчуттям завершеності цілого етапу культур історичного розвитку, вичерпаності 

«сучасності»... Весь багатовіковий досвід зазнав переосмислення, послугував базою для 

виявлення цінностей, що з'єднають людство й не будуть прив'язані до будь-якої однієї 

ідеології, релігії, філософії. 

Постмодерн — це «феномен, що передбачає діалог на основі взаємної інформації, 

відкритість, орієнтацію на розмаїття духовного життя людства» Н. Маньковська). 
 

Постмодернізм — світоглядно-мистецький напрям, що в останні десятиліття XХ ст. 

змінив модернізм. 

Цей напрям — продукт постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного :ялу на світ, 

руйнування систем — світоглядно-філософських, економічних, політичних. 

 

Риси постмодернізму за енциклопедією літературних напрямків і течій: 

 культ незалежної особистості; 

 потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідомого; 

 прагнення поєднати, взаємодоповнити істини (часом полярно протилежні) багатьох 

людей, націй, культур, релігій, філософій; 

 бачення повсякденного реального життя як театру абсурду, апокаліптичного 

карнавалу; 

 використання підкреслено ігрового стилю, щоб акцентувати увагу на ненормальності, 

несправжності, протиприродності панівного в реальності способу життя; 

 зумисне химерне переплетення різних стилів оповіді (високий класицистичний та 

сентиментальний чи грубо натуралістичний і казковий та ін.; у стиль художній 

нерідко вплітаються стилі науковий, публіцистичний, діловий та ін.); 

 суміш багатьох традиційних жанрових різновидів; 

 сюжети творів — це легко замасковані алюзії (натяки) на відомі сюжети літератури 

попередніх епох; 

 запозичення, перегуки спостерігаються не лише на сюжетно-комнозиційному, а й на 

образному, мовному рівнях; 

 присутність образу оповідача; 

 іронічність та пародійність. 
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Порівняльна таблиця «модернізм-постмодернізм» (за Брайніним-Пассеком) 

Модернізм Постмодернізм 

Скандальність Конформізм 

Антиміщанський пафос Відсутність пафосу 

Емоційне заперечення попереднього Ділове заперечення попереднього 

Первинність як позиція Вторинність як позиція 

Оцінне в самоназві: «Ми — нове» Безоціночне в самоназві: «Ми — все» 

Декларована елітарність Недекларована демократичність 

Переважання ідеального над 

матеріальним 

Комерційний успіх 

Віра у високе мистецтво Антиутопічність 

Фактична культурна спадкоємність Відмова від попередньої культурної парадигми 

Виразність кордону мистецтво-

немистецтво 

Усе може називатися мистецтвом 

 

Серед перших виразно постмодерністських творів — романи У. Еко «Ім'я троянди» 

(1980), П. Зюскінда «Запахи» (1985), Д. Апдайка «Версія Роджерса» (1985), Томаса 

Пінчона «Веселка гравітації» (1973). 
 

2. Чинники розвитку постмодернізму в художній літературі 

Соціоісторичні Культурно-філософські Естетичні  

Постмодерністи визначали, що 

культурний «простір» нині 

сприймається як багатомірна 

структура, а орієнтація на ідеї 

розуму в умовах цієї структури 

означає перехід на позиції 

універсального гуманізму, що 

охоплює все людство. 

Постмодернізм набув 

поширення у психоаналізі. У 

літературі це виявляється як 

тоталітарне висміювання, 

розчарування в традиційних 

цінностях та ідеалах. 

За концепцією французького 

філософа Ліотара, постмодернізм 

відображає відчуття вичерпної 

історії, естетики, мистецтва. 

Сучасний світ – це варіювання та 

співіснування всіх – найдавніших і 

новітніх форм. 

Постмодернізм як напрям у 

сучасному літературознавстві 

оперує поняттями: «світ як 

хаос», «світ як текст», 

«інтертекстуальніть», 

«авторська маска», «пастіш».  

Для наукової естетики поза 

історичне тлумачення 

літературних явищ, 

заперечення зв’язків 

літератури з конкретною 

історичною дійсністю є 

неприйнятним. Проте вона 

використовує окремі 

підходи і прийоми 

вивчення літератури, 

інтертекстуальні зв’язки, 

елементи міфопоетики.  
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3. Елітарна (франц.— краще, добірне) література вирізняється інтелектуальною й 

естетичною ускладненістю, наявністю багатого підтексту та зашифрованої образності; 

часто суттєву роль у них відіграють літературний і культурний контексти. Такі твори 

потребують активного, освіченого й розвиненого читача, вій би, ознайомлюючись із 

текстом, залучався до «співтворчості». 

    

Масова література — це розважальна й дидактична белетристика, що друкується 

великими накладами і є складовою «індустрії культури». Використовуючи стереотипи 

масової свідомості й популістську стратегію завоювання публіки також примітивізуючи 

художні відкриття «високої» літератури, такі твори являють собою спрощене, 

«комфортне» читання. їх типові ознаки — пригодницький або звульгаризований 

романтичний сюжет, що має зовнішню напружену динаміку й часто щасливий фінал. 

       Стосунки постмодернізму з елітарною масовою культурою дотепно визначив       

Фіндлер. Він назвав постмодерністського митця «подвійним агентом» — у «масовому» 

він уявляв «елітарне», а в «елітарному» — «масове». 

Постмодерністський митець, на думку дослідника, завжди перебуває у двох 

«площинах», не має чітко визначеної точки опору, а його свідомість завжди певною 

мірою роздвоєна. 

 

Завдання для студентів 

Завдання 1. Ознайомтеся з мистецтвом постмодернізму. 
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Завдання 2. Перейдіть за посиланням https://zarlit.com/article/74.html, прочитайте 

статтю і запишіть прізвища авторів-представників постмодернізму 

 

Завдання 3. Роздивіться картки, запишіть прізвища письменників та назви творів, які 

вони написали 

 

   
 

  
 
 

Домашнє завдання:  
 

За прикладом наданих карток створіть одну ментальну картку про одного з 

письменників-постмодерністів (на вибір) 

 Джон Роберт Фаулз 

 Джозеф Геллер 

 Італо Кальвіно 

 Джон Хойєр Апдайк 

 Томас Раглз Пінчон 

 

Примітка. Відправити д/з на електронну пошту викладача nataliznachur88@gmail.com 

або у групу Телеграм. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://zarlit.com/article/74.html
mailto:nataliznachur88@gmail.com
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