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Наприкінці ХХ століття відбулася оче-
видна маргіналізація й комерціалізація окре-
мих пластів культури; література стала пере-
творюватися в один з каналів масової кому-
нікації, що яскраво проявляється в сучасній 
літературній практиці. У зв'язку із цим звер-
тання до проблем масової літератури стає 
особливо актуальним і необхідним. 

Сьогодні очевидно, що увага до здобутків 
«другого ряду» не тільки розширює культур-
ний простір, але радикально змінює оптику, 
адже різновиди масової культури – це розма-
їтість типів соціокультурності. Проблема ма-
сової літератури включається в широкий кон-
текст соцкультури, і, зокрема, літ соціології. 
Соціологічні опитування останніх років, при-
свячені розробці даного питання, свідчать 
про те, що картина світу презентується масо-

вою літературою і відповідає потребам пред-
ставників нових субкультур. Зміна статусу 
літератури в суспільстві неминуче спричиняє 
перевороту авторської й читацької стратегій. 
Художні пошуки рубежу століть здійсню-
ються в широкому текстовому діапазоні – від 
елітарної до масової літератури, де них вті-
лилися різні авторські інтенції які орієнтовані 
на різних потенційних читачів. Але при всій 
розмаїтості створюваних сучасними автора-
ми текстів у них своєрідно переломлюються 
надзвичайно активні соціокультурні процеси, 
що відобразили кардинальні зміни кінця 
ХХ – початку XXI століть [7:33–35]. 

У літературознавстві загальноприйнятий 
формальний розподіл всієї художньої літера-
тури на два типи – на елітарну, куди відно-
сять визнані доробки класиків, і на масову, 



котра створюється насамперед для «розваги» 
читачів, без особливих якісних вимог до тво-
рів. Традиційно детектив зв'язується з масо-
вою літературою. 

Дослідженням даного питання займалися 
відомі науковці вітчизняного та зарубіжного 
літературознавства: Черняк, Шитаков, Банфі, 
Навразов, Руднєв, Кавелті, Вольский. 

Мета даної статті – це аналіз детективно-
го роману як прояву масової літератури кінця 
ХХ початку ХХІ століття. 

Завдання які ми ставимо перед собою: 
– розглянути особливості розвитку 

масової літератури; 
– дослідити основні види дектеивного 

роману. 
Широко відомо, що детективний роман 

є одним з найбільш популярних літературних 
жанрів. Не випадково, що він залучав до себе 
увагу багатьох талановитих письменників, 
таких, як Сомерсет Моем, Грем Грін або Фрід-
ріх Дюрренматт. 

З іншого боку, детектив охоче використо-
вує у своїх цілях масова література, прагнучи 
перетворити цей жанр у пропаганду норм 
і цінностей масової свідомості. 

Детективний роман перетворюється на 
здобуток масової літератури, коли здобуває 
ескапістські функції, проповідує ідею втечі 
від дійсності, відволікання від реальних про-
блем соціального життя. До того ж реалісти-
чний детектив, яким би жорстоким він не 
був, завжди пов'язаний з катарсисом, очи-
щенням. Так, як і в класичній драмі, відбува-
ється очищення читацьких ефектів за допо-
могою жалю й страху. Коли такого очищення 
немає, детектив перетворюється в смакуван-
ня актів насильства, пропаганду жорстокості 
й культу сили. І тоді детектив, дійсно, стає 
здобутком масової літератури. Для того щоб 
зрозуміти закони функціонування масової 
літератури та способи її впливу на масову 
свідомість, необхідно досліджувати структу-
ру детективного роману, його характерні ри-
си і причини його популярності [8]. 

У масовій літературі існують тверді жан-
рово-тематичні канони, що являють собою 
формально-змістовні моделі прозаїчних тво-
рів, які побудовані за певною сюжетною схе-
мою й мають спільність тематики, що закріп-
люється набором дійових осіб і типів героїв. 
Канонічний початок, естетичні шаблони по-
будови лежать в основі всіх різновидів масо-
вої літератури (детектив, трилер, бойовик, 
мелодрама, фантастика, фентезі, костюмно-
історичний роман і ін.), саме вони формують 

«жанрове очікування» читача й «серійність» 
видавничих проектів. 

Детектив – жанр, специфічний для масо-
вої літератури й кінематографа ХХ століття. 
Основоположники детективу – Едгар По 
й Уілкі Коллінз, але справжнє народження 
цього жанру мало місце в оповіданнях Ко-
нан-Дойля про Шерлока Холмса. Очевидно, 
головний елемент детективу, як жанру поля-
гає в наявності в ньому головного героя – 
слідчого, детектива (як правило, приватного), 
що розкриває (detects) злочин. Головний 
зміст детективу – пошук істини. А саме по-
няття істини зазнало на початку ХХ століття 
ряд змін. Істина в аналітичній філософії не 
схожа на істину, яку пропагувало представ-
ники американського прагматизму або фран-
цузького екзистенціалізму [5]. 

Детектив чи не найбільш популярний 
жанр у сучасній літературі, а естетичну якість 
детективу не можна розглядати в категоріях, 
застосовуваних при вивченні так званої «елі-
тарної» літератури. Необхідно враховувати 
специфіку жанру. 

В основі поняття жанру лежить класифі-
кація за типологією або конкретно за діагнос-
тикою характеристик. Згідно Е. І. Багірову, 
основними класифікаційними (діагностични-
ми) ознаками жанрової типології можуть 
служити три дискримінатори: тематика (зміс-
товність), функціональна спрямованість 
і ступінь умовності. Як і будь-яка класифіка-
ція, вона досить умовна: так, комедія може 
включати трагедію, документальний твір – 
використовувати елементи художнього [1]. 
Труднощі дослідження детектива пов’язані, 
насамперед, з тим, що згодом детектив стає 
все менше і менше канонічним. Зародившись 
у середині XIX століття, детектив завоював 
величезну популярність як у літературі, так 
і в кіно, внаслідок чого надбав багато рис 
і форм, невластивих класичному детективу, 
основні жанрові риси якого склалися в період 
з 40-х років XIX століття до 30-х років 
XX століття. 

Сьогодні поняття «детектив» містить 
у собі широку розмаїтість літературних тво-
рів. Вони розрізняються за безлічі показни-
ків. Як правило, автори не ставлять перед со-
бою мети ідентифікувати свої романи в рам-
ках якого-небудь жанру, і теоретичні питання 
про жанрову приналежність детективу пере-
бувають в стадії розробки [2:210–220; 4]. Від-
разу зазначимо, що класичний детектив істо-
тно відрізняється від того, що ми звикли 
сприймати під поняттям «детектив». В на-
шому дослідженні ми детально розглянемо 



особливості класичного детективу, тобто ка-
нонічні характеристики жанру, і його різно-
види в літературному процесі, як головний 
прояв масової літератури. 

Виділимо основні особливості детектив-
ного жанру. Основна властивість класичного 
детективу – повнота фактів. Розгадка таєм-
ниці не може будуватися на відомостях, які 
не були представлені читачеві в ході опису 
розслідування. До моменту, коли розсліду-
вання завершується, читач повинен мати до-
сить інформації для того, щоб на її підставі 
самостійно знайти рішення. Можуть прихо-
вуватися лише окремі незначні подробиці, що 
не впливають на можливість розкриття загад-
ки. По завершенні розслідування всі таємниці 
повинні бути розгадані, на всі питання – 
знайдено відповіді. Але в детективі ХХІ сто-
ліття з’являються нові ознаки, так в романах 
автор дає безліч фактів стосовно злочину чи 
події, для того, щоб читач зміг вибудувати 
свою версію, але йому не вдається це зробити 
через різку зміну сюжетної лінії чи зміну ко-
ла підозрюваних і так далі. Ще кілька ознак 
класичного детектива в сукупності були на-
звані Н. Н. Вольським: гіпердетермінованіс-
тю світу детективу («світ детективу значно 
більше впорядкований, ніж наше навколишнє 
життя») [12]. 

Спробуємо виділити основні види детек-
тивних жанрів: 

Класичний детектив створює досить 
стандартний стереотип приватного детектива, 
образ його життя, вчинків, відношенням до 
навколишнього світу. Стандартне й відно-
шення детектива до поліції. За деякими ви-
ключеннями воно негативне. Як правило, по-
ліція не здатна розкрити злочин і своїми дія-
ми лише заважає приватному детективу. Хо-
ча герой і допомагає поліції, але тільки він 
один здатний розслідувати злочин [8]. 

Детектив закритого типу, піджанр, 
звичайно є найбільш відмінний від канонів 
класичного детектива. Сюжет будується на 
розслідуванні злочину, скоєного у відповід-
ному місці, де є обмежений набір персонажів. 
Нікого стороннього в даному місці бути не 
може, так щоб злочин міг бути зроблений 
тільки кимсь із присутніх. Розслідування ве-
деться тим хто перебуває у місці здійснення 
злочину, за допомогою інших героїв. 

Додаткова психологічна напруга створю-
ється тим фактом, що злочинцем повинен 
виявитися хтось із добре відомих людей, що 
перебувають поряд. Іноді в детективі закри-
того типу відбувається ціла серія злочинів 
(зазвичай – вбивство), у результаті якого кі-

лькість підозрюваних постійно скорочується 
– наприклад, Сиріл Хейр «Чисто англійське 
вбивство», Агата Крісті, «Десять негренят 
(роман)», Борис Акунін, «Левіафан» [3]. 

Психологічний детектив, даний вид де-
тективу може трохи відступати від класичних 
канонів завдяки стереотипному поводженню 
й типової психології героїв. Звичайно, розс-
лідується злочин, скоєний за особистими мо-
тивами (заздрість, помста), і основним еле-
ментом розслідування стає вивчення особис-
тісних якостей підозрюваних, їх нахилів, бо-
лючих точок, переконань, забобонів, вивчен-
ня минулого. Існує школа французького пси-
хологічного детектива. Основними представ-
никами є: Нарсежак Буало – «Вовчиці», «Та, 
якої не стало», «Морські ворота»; Себастьєн 
Жапрізо – «Дама в окулярах і з рушницею 
в автомобілі»; Ноель Калеф – «Ліфт на еша-
фот» [3]. 

Історичний детектив, історичний ро-
ман з детективною інтригою. Дія відбуваєть-
ся в минулому, або ж у сьогоденні розсліду-
ється стародавній злочин, наприклад: Умбер-
то Еко «Ім'я Рози»; Гілберт Кійт Честертон 
«Патер Браун» («Батько Браун»); Нарсежак 
Буало «У зачарованому лісі»; Еллері Куін 
«Невідомий рукопис доктора Уотсона» [3]. 

Іронічний детектив, детективне розслі-
дування описується з гумористичної точки 
зору. Найчастіше твори, написані в такому 
ключі, пародіюють штампи детективного ро-
ману. Представники: Ван Гулік Роберт «Суд-
дя Ді за роботою» [3]. 

Фантастичний детектив, роман на 
межі фантастики й детективу. Дія може від-
буватися в майбутньому, альтернативному 
сьогоденні або минулому, у повністю вигада-
ному світі, наприклад: Станіслав Лем «Роз-
слідування», «Дізнання»; Ерік Френк Расселл 
«Буденна робота», «Оса»; Айзек Азімов цик-
ли «Лаккі Старр – космічний рейнджер» [11]. 

«Твердий детектив»: Хеммет і Чендлер 
За час свого існування детективний роман 

перетерпів істотну еволюцію. У цій еволюції 
можна виділити дві головні лінії розвитку. 
Одна була пов’язана із захистом буржуазного 
суспільства й всього комплексу пов’язаних 
з ним інститутів. Інша служила викриттю 
й нещадній критиці капіталізму. Тому поряд 
з детективами, зробленими по шаблонах «ма-
сової культури», існують і романи викривальні, 
пов’язані із традиціями критичного реалізму. 

Ця викривальна тенденція найбільше по-
вно була представлена в новому типі детек-
тивного роману, що одержав назву «твердо-
го» (hard-boiled) детектива (Деякі автори пе-



рекладають термін «hard-boiled» як «чорний» 
детектив). Ми вважаємо, такий переклад не-
точним, тому що він створює асоціацію 
з «чорним романом», з яким детектив 20-х 
років не має нічого спільного. Більше прави-
льним, на наш погляд, буде термін «твердий» 
або «жорстокий» [10; 11]. 

Поряд із класичним детективом наприкі-
нці 20-х – початку 30-х років формується 
«твердий» детективний роман, у багатьох 
своїх рисах різко відрізняється від класично-
го детективу. Він був створений у США 
в колі письменників, що об’єднувалися на-
вколо журналу «Блек меск». Серед них був 
такий серйозний і талановитий письменник, 
як Дешиел Хеммет. У цьому жанрі почина-
ють писати й багато інших популярних пись-
менників: Ерл Гарднер, Картер Браун, Росс 
Макдональд, Раймонд Чендлер. 

Зростаючої популярності «твердого» де-
тектива багато в чому сприяли засоби масо-
вої інформації, особливо радіо, телебачення 
й кінематограф. В 40-х роках були екранізо-
вані романи Д. Хеммета «Мальтійський со-
кіл», Р.Чендлера «Довге прощання», які 
й дотепер є класикою детективного кінемато-
графу [8:112–136]. 

Політичний детектив, один з досить 
далеких від класичного детектива жанрів. 
Основна інтрига будується навколо політич-
них подій і суперництва між різними полі-
тичними або бізнес-діячами й силами. Часто 
буває також, що головний герой сам по собі 

далекий від політики, однак, розслідуючи 
справу, натикається на перешкоду розсліду-
ванню з боку «влади багатих» або розкриває 
яку-небудь змову. Відмінною рисою полі-
тичного детектива є (хоч і не обов’язково) 
можлива відсутність повністю позитивних 
героїв, крім головного. Даний жанр нечасто 
зустрічається в чистому виді, однак може бу-
ти складовою частиною добутку. Наприклад, 
А. Хол «Берлінський меморандум (Меморан-
дум Квіллера)», Р. Ладлем «Спадок Скарлат-
ті», Г. Г. Маркес «Недобрий час» [6; 9]. 

Отже, ми дійшли до таких висновків, що 
й справді головним проявом масової літера-
тури кінця ХХ початку ХХІ століття, явля-
ється детективний роман та його різновиди. 

Наслідком еволюції детективного роману, 
ми змушені визнати відому девальвацію цьо-
го жанру в західній літературі, поглинання 
його масовою літературою. Треба сподівати-
ся, що реалістичні традиції цього жанру живі 
в західному і вітчизняному мистецтві. Але 
теперішній його стан являє собою безсумнів-
не здрібніння, пов'язане із засиллям чисто 
комерційної й розважальної продукції. 

Та виділили основні види детективного 
роману, а саме: класичний детектив, детектив 
закритого типу, психологічний детектив, істо-
ричний детектив, іронічний детектив, фантас-
тичний детектив, «твердий детектив», полі-
тичний детектив та визначили специфічні 
особливості даних типів детективного роману. 
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