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Література завжди є відображенням суспільних та культурних процесів нації, її
цінностей і хвилювань на даному етапі історії. У той же час глобальні літературні процеси
є спільними для всього світу, що дозволяє проводити порівняльний аналіз літературних
течій різних країн.
Уперше термін «постмодернізм» згадується у 1917 році у роботі німецького
філософа Рудольфа Панвінца «Криза європейської культури». Але поширився він лише
наприкінці 1960-х років спочатку для означення стильових тенденцій в архітектурі,
спрямованих проти безликої стандартизації, а пізніше – у літературі, малярстві та музиці.
Цей літературний напрям вважають реакцією на утиск прав людини, жахи війни і
повоєнні події. Вінрозпочавсяіз заперечення ідей епохи Просвітництва, реалізму і
модернізму. Але якщо в модернізмі основна мета автора – знайти сенс в мінливому світі,
то письменники-постмодерністи говорять про безглуздість того, що відбувається. Вони
заперечують закономірності і ставлять понад усе випадок. Іронія, чорний гумор,
фрагментарність оповіді, змішування жанрів - ось основні риси, характерні для літератури
постмодернізму [1].
Українська та китайська версії постмодернізму запозичили теорію з Заходу. Але
обидві країни мали різний культурний ґрунт і соціальну атмосферу для схрещування
західного постмодернізму зі своїм літературним процесом. Але одночасно з тим, дві такі
далекі країни мають набагато більше спільного в суспільних настроях другої половини
ХХ-го століття, ніж може здатися на перший погляд.
Із самого початку свого розвитку український і китайський варіанти
постмодернізму зіткнулися зі схожою політичною ситуацією: звільнення від диктату і
ідеологічної однозначності. Обидва вони боролися проти тоталітаризму в політиці і
культурі, висловлювали свій сумнів в утопічних ідеалах комунізму, намагалися зірвати
офіційні маски.
У Китаї з кінця 70-х рр. виявилася ненависть інтелігенції до пережитків деспотизму,
яке проявилося в період «культурної революції». Творча інтелігенція прагнула до
руйнування центрального владного дискурсу. Західна література послужила стимулом для
початку творчості китайських постмодерністів. У 1980 р в Китаї вийшла перша збірка
перекладних творів західної літератури «Збірка оповідань сучасних напрямків». Замість
терміна «постмодернізм» тоді використовувався термін «модернізм пізнього періоду» [2].
На територію власне України постмодернізм як естетичне явище прийшов з
великим запізненням. Більш ніж за півстолітню історію свого існування на Заході цей
світоглядний феномен став цікавим для українських письменників з причин, які не
вимагали розуміння суті виникнення постмодернізму. Українська сучасна література в 8090-хх рр. ХХ ст., позбувшись від соцреалістичних канонів, гостро вимагала нових форм і
прийомів для вираження [1].
Головні прийомиукраїнського постмодернізмуза Т. Гундоровою, іронія і стилізація,
особливо поширені в кінці 80-х – на початку 90-х років, поступово в літературі
переживають зміну функцій. Необхідні для раннього постколоніального дискурсу як
інструменти боротьби з каноном, вони стають практично не потрібними, вторинними на
початку 2010-х років, в період активних спроб виходу українського письменника на
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європейський ринок і читача, якому внутрішні проблеми українського суспільства –
малозрозумілі і малоцікаві [3]. Така тенденція добре помітна в процесі спостереження
трансформації творчості багатьох українських письменників 90-х років, серед яких Юрій
Андрухович, Іван Андрусяк, Сергій Жадан.
Китайський же постмодернізм все ще залишається орієнтованим на внутрішній
ринок і аудиторію, крім того,відрізняється від українського такими важливими
особливостями як: політизованістю й ідеологізованістю. Література весь час знаходиться
під цензурою влади. Навіть у нинішній час державна ідеологія та закони ринку спрямовані
на літературну творчість[2]. У зв’язку з цим постмодерністська література є вираженням
ідеології нової ринкової економіки і її супутниці – масової культури. В китайській
постмодерністський творчості більше реального життя і менше метафізичного мислення і
фантастичних сюжетів.
Запропоноване порівняння засноване на спільних і відмінних рисах, що проявилися
в становленні, розвитку та сучасному стані українського і китайського постмодернізму.
Необхідно зазначити, що з боку обох країн все ще проявляється недостатньо інтересу до
вивчення сучасної літератури одне одного, а тому дана тема представляє простір як для
досліджень, так і для популяризації китайської літератури.
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70-е годы 20 столетия ознаменовались в Китае началом нового литературного
течения, которое называется «туманная поэзия». Поэты писали свои стихи настолько
расплывчато и завуалировано, что никто не понимал, что же авторы хотели сказать. Но
поэты сознательно затемняли свою речь, стремились уйти от языка, который был
«прозрачным» столько лет, полагая, что люди от этого устали. Одним из главных
представителей «туманной поэзии» Гу Чэн (顾城). В 1985 году, по словам Гу Чэна, у него
случилось откровение. Прежде он «пытался быть человеком», но понял, что мир
иллюзорен и научился вести «теневое» существование. Он начал сравнивать стихи с
водой, которая может течь в любом направлении и создавать любые формы. В его поэзии
можно встретить много символов, выражающих неконкретность и многозадачность.
Основной тематикой поэзии Гу Чэна являлась природа, возможно, потому что в детстве
он много времени проводил на природе. Природа стала не просто объектом изображения,
а основным источником вдохновения. В своих стихотворениях он не использовал имена
людей или персонажей, он сравнивал все с природными явлениями, таким образом,
создавая загадочность. В своей работе постараемся проанализировать лексические
особенности описания природы в коротких стихах Гу Чэна.
Для анализа было выбрано несколько стихотворений. Общей их особенностью
является частотное использование эпитетов, метафор и сравнений, что отвечает задаче
поэта завуалировать и скрыть очевидное. Среди эпитетов доминирующее место занимают
68

