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СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА СЬОГОДЕННЯ. ЖАНРИ І КУМИРИ 

 
Одним з вагомих засобів виховання людини та культури сучасна 

педагогіка вважає літературу. Книга відіграє величезну роль у житті 
людини. Ще з дитинства ми вчимося розрізняти добро і зло, дорослішаючи – 
глибше проникаємо у світ відчуттів і почуттів, створюємо свій ідеал, 
створюємо себе, розвиваючись інтелектуально та збагачуючись духовно 
[5, c. 3]. Розвиток літератури невід’ємний від розвитку суспільства. Через 
твори письменників минулого ми спостерігаємо соціальні потрясіння та 
зрушення, якнайтісніше пов’язані з усіма перипетіями свого часу, його 
зв’язком із соціально-політичною та ідеологічною боротьбою [1, c. 4]. 

Всесвіт стрімко захопили новітні технології, психічні процеси 
сучасної людини направлені вже не стільки на читання, задля духовного 
збагачення, скільки на пошук інформації завдяки читанню, Ще О. Потебня 
писав про зміну читацьких зацікавлень: «Говорять про практичність 
нашого століття, яка виражається в тому, що не хочемо мистецтва для 
мистецтва й від будь-якої поетичної форми нашого часу (роману), крім 
забави, вимагаємо повчальності. Внаслідок чого вже не задовольняємося 
казками про пригоди неправдоподібних героїв, які ще в сорокових роках 
видавалися за романи («Вічний жид», «Монте-Крісто»)» [4, c. 29]. 

Провідними у сучасній літературі є теми кохання, материнства чи 
батьківства, шлюбу, сім’ї. Актуальним є і те, що постають вони не 
невинними й чистими, як спостерігалось у класичних творах. Кохання ХХ 
та початку ХХІ століть – бурхлива пристрасть, яка торкається не лише 
дорослих людей, а й підлітків. Істотним є те, що в цих творах кохання 
відтворюється через показ наслідків цього кохання, а саме – аборту. 
Зважаючи на це, можна говорити про виникнення нової літератури, яка 
займається проблемами зображення ненародженої дитини та змалювання 
аборту – «про життєвої» літератури [3, c. 56]. 

Цікаво спостерігати, як сучасна література ХХІ століття продовжує 
розвивати детектив. Він став воістину багатоликий. Письменницькі 
конвеєри випускають їх величезну кількість на потребу читацької 
цікавості, і будуть продовжувати це робити. Але крім того детективи 
стають історичними, іронічними, фантастичними, інтелектуальними. 
Взяти, приміром, твори Дена Брауна, Сергія Лук’яненка, Бориса Акуніна, 
Умберто Еко [2, c. 216]. 

Далі сучасна література ХХІ століття розвиває такі жанри як фентезі 
і фантастика. Але вони аж ніяк вже не в чистому вигляді, а переформовані, 
розглядаються під різними кутами зору і сильно розгалужуються. 
Фантазійна література на сучасному етапі плідно співпрацює з 
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комп’ютерною ігровою індустрією. За мотивами найвідоміших 
комп’ютерних ігор пишуться книги, і навпаки. А якщо перераховувати 
піджанри, то можна виділити: космооперу, міське фентезі, кіберпанк, пост-
апокаліпсис, стімпанк, технофентезі, хоррор і готичний роман [2, c. 89]. 

Впевнену позицію продовжує займати реалізм. Але він також 
розгалузився, і сучасні напрямки в літературі міцно засвоюють його брати: 
сюрреалізм, критичний реалізм, метафоричний реалізм, магічний реалізм.  

Літературні аноніми – ось ще чим відрізняється сучасна література 
ХХІ століття. Анонімні тексти бродять по інтернету. Анонімні 
письменники пишуть сценарії до фільмів і серіалів. Крім анонімів нові 
сучасні напрямки в літературі розробляють псевдоніми, які теж несуть 
безликі особистості. Це все плавно підводить нас до постмодернізму. 

Ознаки постмодернізму в літературі це, насамперед, есхатологічний 
настрій, переоцінка естетичного, змішування стилів, мов, культур, іронічне 
цитування світового художнього досвіду. Яскраві представники: 
Ф. Бегбедер, Ч. Паланик, У. Еко. І хоча сучасні напрямки в літературі вже 
переступили через постмодернізм і продовжують йти далі, але він має ще 
дуже сильні позиції, особливо в середовищі інтелектуалів. 

Література на сучасному етапі представляє собою величезний хаос 
книг. Тому, щоб мати надійний компас, сучасна література ХХІ століття 
пропонує різноманітні довідники, альманахи та рейтинги. Наприклад, 
список рекомендованих книг Бродським, або Бегбедером, або 1001 книжка, 
яку повинен прочитати кожен за своє життя. До багатьох сильних, гарних 
книг сьогодні є доступ через книжкові магазини, бібліотеки або через 
мережу інтернет. Цензури в нашій країні немає, тому можна дістати будь-
яку книгу і вільно читати в своє задоволення. 
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