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Актуальність теми. Жанр роману – одна з найважливіших проблем
літературознавчої науки. Без чітко усталеного канону літературний вид роману
безперервно перебуває у русі, динаміці, що зумовлює постійний інтерес вчених до
питань дефініції, природи та структури роману, типології його жанрових форм, їх
розвитку в окремих національних літературах. З’ясування ж специфіки жанрової
модифікації роману виховання та здійснення її еволюції в українській літературі, на
наш погляд, допоможе краще пояснити тенденції розвитку жанру роману на
українських теренах в цілому.

Об’єктом дослідження є окремі зразки українського роману виховання, що
забезпечують доцільність заявленої нами теми, а предметом – жанр та еволюція
роману виховання в українській літературі.

Мета роботи – виявити жанрові особливості роману виховання, простежити
процес розвитку жанру в українському письменстві.

Роман виховання – жанрова варіація роману, змістом якого є психологічне,
моральне й соціальне формування особистості героя. Вивчення жанру почалося після
того, як у 1774 р. німецьким критиком і теоретиком літератури Ф. Бланкенбургом у
праці «Дослідження роману» («Versuch über den Roman») було зафіксовано появу
нової жанрової форми та запропонований термін для її позначення –
«Bildungsroman», що з німецької мови означає освіту, формування і становлення.

Bildungsroman – предмет уваги вітчизняних, зарубіжних та українських учених.
Структура і специфіка жанрового різновиду, його художня природа, генезис та
еволюція – основні теоретичні аспекти багатьох літературознавчих робіт. У XIX ст.
характеристика роману виховання зустрічається у К. Моргенштерна і В. Дільтея. У
зарубіжному літературознавстві XX ст. до проблеми роману виховання зверталися
Р. Паскаль, JI. Кен, Н. Фрідман, Дж. Баклі, М. Хірш, Ю. Якобс, У. Томет, Б. Квеллс та
ін. У вітчизняному літературознавстві розробкою теорії роману виховання займалися
А. Діалектова, І. Влодавська, В. Пашигорєв, С. Гайжюнас, JI. Чернець та ін., романам
виховання національних літератур різних епох присвячені дисертаційні дослідження
Р. Дарвіної, О. Наумової, Н. Осипової, Т. Маслової, Е. Демченкової. Етапною в
розробці поетики жанру стала робота М. Бахтіна «Роман виховання та його значення
в історії реалізму» [2], в якій дослідник сформулював головну відмінність романного
різновиду від інших – функція героя, котрий змінюється, а також дав класифікацію
романів виховання за типом їх хронотопу. В українському літературознавстві до
проблеми жанру роману виховання зверталися С. Бородіца, В. Зарва, О. Кругликова,
О. Чик та інші.

Так, за Морґенштерном визначальним у специфіці організації сюжету роману
виховання є процес формування героя: головний персонаж повинен змальовуватися
від початку особистісного формування та виховання до певної фінальної стадії.

Із працями Вільгельма Дільтея пов’язана активізація поглибленого дослідження
роману виховання. Саме він увів у науковий обіг термін «Bildungsroman». Дільтей
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стверджував: ««Bildungsroman» – це історія юнака, котрий входить у життя,
перебуваючи у благословенному стані духовного неуцтва, пізнає силу кохання і
дружби, шукає близьких за духом людей, бореться зі складнощами реального світу і
врешті-решт набуває різноманітного досвіду, дорослішає, знаходить себе і свою
місію у цьому світі» [14]. Тож за Дільтеєм процес виховання героя інтерпретується як
етапи духовного перетворення людини, що проходить шлях від недобровільного
вигнання з так званого райського «пра-стану» через ворожий світ спокус до
очищення і відродження.

Концептуальними у розробці проблеми жанру роману виховання, його специфіки,
типології, класифікації є праці М. Бахтіна. Так, у книзі «Питання літератури й
естетики» [1] літературознавець зіставляє «роман испытания» і «роман воспитания»,
підкреслюючи, що перший «исходит из готового человека и подвергает его
испытанию с точки зрения также готового уже идеала» [1, с. 204], тоді як роман
виховання «противопоставляет ему становление человека. Жизнь с ее событиями
служит уже не пробным камнем и средством испытания готового героя. Теперь
жизнь с ее событиями, освещенная идеей становления, раскрывается как опыт героя,
школа, среда, впервые формирующие характер героя и его мировоззрение» [1, с. 204].
Таким чином, на думку М. М. Бахтіна, роман виховання – це художня структура,
основним організуючим центром якої є ідея становлення.

В іншій своїй праці «Роман  виховання і його значення в історії реалізму» [2]
Бахтін сформулював основну відмінність цієї романної форми від інших – категорія
мінливого героя. Саме «по принципу построения образа главного героя» [2, с. 199]
дослідник класифікує романні форми так: роман мандрів, роман випробування,
роман біографічний (автобіографічний) і роман виховання (становлення). Російський
літературознавець показує, що роман виховання – роман синтетичний, підготовлений
еволюцією роману мандрів, роману випробування, біографічного роману. Він дає
образ людини, що еволюціонує, в ньому вперше з'являється «справжній хронотоп»,
часопростір. Динамічний тип героя, що розвивається, формування його особистості,
хронотоп – це, на переконання Бахтіна, найважливіші відкриття роману виховання,
що мали велике значення для всього подальшого розвитку роману.

Отже, основними рисами жанру є:
– яскраво виражений процес внутрішнього і зовнішнього становлення

особистості від дитинства й до фізичної і духовної зрілості;
– виховання та формування особистості через мистецтво, працю, середовище,

подорожі, вплив ідеологій тощо;
– категорія мінливого героя;
– окреслення типу героя (наставник або вихованець);
– мотив випробувань (ініціації);
– функція другорядних персонажів як «вихователів» відносно головного героя;
– дидактизм фіналу.
Першим романом виховання прийнято вважати «Вільгельма Мейстера»

(1795-1796) Й.-В. Гете. Також сюди відносять такі взірці цього жанру, як
«Кіропедія» Ксенофонта (античність), «Парціфаль» (1198-1210) В. фон Ешенбаха
(середньовіччя), «Гаргантюа і Пантагрюель» (1533-1564) Ф. Рабле, «Сімпліціссімус»
(1668) Г. Я. К. фон Гріммельсгаузена (Відродження), «Телемак» (1699) Фенелона
(неокласицизм). Класичні зразки виховного роману дали Ч. Діккенс («Девід
Копперфільд», 1849), Г. Флобер («Виховання почуттів», 1869), І. О. Гончаров
(«Звичайна історія», 1847), Ф. М. Достоєвський («Нєточка Нєзванова», 1849,
«Підліток», 1875), Т. Манн («Будденброки», 1901), Дж. Селінджер («Над прірвою в
житі», 1951) та ін.

Роман виховання має свою історію і в українській літературі. Він збагатив її
жанрову систему, втілив у собі культурні традиції, національні ідеї доби. Так,
російськомовні повісті Т. Шевченка «Близнюки» і «Художник» можна розглядати як
версію просвітницького жанру європейського роману виховання, для якого характерним є
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створення ідеального героя, протиставлення позитивного і негативного персонажів,
пропаганда просвіти, знань, любові й поваги до праці, розробка проблеми виховання,
самовиховання і самовдосконалення, значення образу вчителя-наставника («модель
наставника» [11, с. 28]) та мистецтва для формування особистості, залежність людини від
упливу зовнішнього середовища [7, с. 49].

«Люборацькі» А. Свидницького” – один із перших романів виховання в
українському письменстві. Жанрова специфіка цього твору свідчить про
модифікацію роману виховання, про наявність у структурі твору рис «антироману
виховання» [6, с. 16]. Гостро ставиться в романі проблема виховання молоді у світі
соціальної несправедливості, яка спотворює, калічить, руйнує особистість. В образах
Антося і Масі Люборацьких показується, як згубне духовне і шляхетське виховання,
під впливом антинародної, антипедагогічної діяльності «учителів-мучителів»,
богословської і шляхетської моралі виховує покручів, риси озлобленості, погорди до
народу, вороже ставлення до батьків.

Літературознавець Ольга Чик до аналізованого нами жанрового різновиду
відносить роман І. Нечуя-Левицького «Хмари». Твір репрезентує в образах
Дашковича і Радюка наслідки  впливу  різних  навчально-виховних  систем. Перший
із них є вихованцем старої Київської духовної академії, навчання в якій було доволі
схоластичним, що зумовило «закостеніння» душі мрійливого юнака. Радюк,
натомість, є узагальненим образом народовців, які прагнули насамперед
національного відродження колонізованої України [12, с. 10-11].

Дослідниця Вікторія Зарва простежує жанрові ознаки роману виховання в романі
Панаса Мирного та І. Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. Порівнюючи епічне
полотно українських авторів із романом Ф. Достоєвського „Підліток” і повістю-
хронікою М. Лєскова „Дитячі роки”, літературознавець відзначає, що такі твори
належать до «реалістичного підтипу роману виховання, де становлення людини
відбувається в нерозривному зв’язку з історичним часом, і генетично пов’язані з
руссоїзмом як соціально-філософською   і   культурно-історичною  системою  ідей»
[6, с. 17]. В епічному полотні Панаса Мирного та І. Білика дослідниця виокремлює
такі характерні для структури виховного роману властивості, як «сповідь» та
«покаяння» героїв, розвиток характеру особистості «засобом ретроспекції»,
«взаємодія часів» [6, с. 18].

Яскравим зразком роману виховання є «Апостол Черні» Ольги Кобилянської. Твір
став своєрідним підсумком виховних шукань авторки, в центрі якого – проблема
виховання особистості, народу, нації, піднесення їх до чину державотворення. Герої
роману ,,Апостол черні” проходять через випробування, які можна розділити на такі
етапи: дитинство, роки навчання, роки мандрів, самовизначення. Будування сюжету
на основних моментах життєвого шляху героя (народження, дитинство, роки
навчання, шлюб, влаштування життєвої долі, праця, смерть), трактування людського
характеру, образ духовного провідника, модель, методи і проблеми виховання
гармонійної особистості, наступних поколінь у дусі національної традиції і
християнської моралі, їх свободи та суспільного обов’язку – риси, притаманні роману
виховання „Апостол черні».

Роман виховання по праву займає одне з центральних місць у жанровій системі
літератури соціалістичного реалізму. Як слушно зауважує Леонід Новиченко, «перед
літературою, і, отже, перед романом, на повний зріст постала тема масового
виховання й перевиховання людей» [10, с. 24]. Адже, як відомо, радянське
письменство завжди було уважним до проблем комуністичного виховання молоді,
юнацтва, підлітків. Тому актуалізація цього жанрового різновиду в 30-40-х роках
ХХ століття зумовила величезний успіх, що випав на долю таких творів, як
«Педагогічна поема» А. Макаренка, трилогія («Дитинство», «Наші тайни»,
«Вісімнадцятилітні») Ю. Смолича, романів «Дуже добре» і «Десятикласники»
О. Копиленка, «Ранок» І. Микитенка, роман з сучасного життя «Стадіон» В. Собка,
воєнні повісті «Земля гуде» О. Гончара й «Атестат зрілості» В. Козаченка, повісті
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про підлітків «Сашко» Л. Смілянського, «Щасливий день суворовця Криничного»
І. Багмута, «Таємниця Соколиного бору» Ю. Збанацького, твори повістевої форми
М. Трублаїні і О. Донченка.

Приміром «Педагогічну поему» Макаренка дослідниця Олена Болдирєва вважає
свого роду пратекстом, що породив цілий ряд (всі наступні твори – всього лише
варіації на макаренківську тему) собі подібних і нині сприймається як знаковий
текст, «чистий» зразок виховного роману [3].

Трилогію Ю. Смолича вже згаданий нами Л. Новиченко теж наближає «за
основною темою – формування юної душі в бурях і трудах віку» до жанрового
різновиду роману виховання, наснаженого «соціально-етичною, соціально-
педагогічною проблематикою» [10, с. 41].

Твори Копиленка, Микитенка, Трублаїні і Донченка хоч і були пов’язані з
шкільною темою (наприклад, у Микитенка зображувалося життя дитячої колонії для
безпритульних), однак, завдяки поглибленій увазі письменників до загальних
проблем розвитку особистості в цілому виходили за рамки літератури для юнацтва.

Жанрова трансформація роману виховання втілилася і в прозі У. Самчука. Так, у
ранньому романі «Кулак» автор по-новому переосмислив традиції «роману кар’єри»
як різновиду виховного роману. Власне романом виховання вважає роман-епопею
«Волинь» дослідниця С. В. Бородіца, за жанровою специфікою прирівнюючи його до
таких класичних зразків світової літератури, як «Вільгельм Мейстер» Й.-В. Гете,
«Титан» Р. Жан Поля, «Девід Коперфільд» та «Домбі й син» Ч. Діккенса,
«Жан Крістоф» Р. Роллана [4, с. 35].

Роман Анатолія Дімарова «Ідол» продовжує та якісно розширює жанрові межі
роману виховання в українській літературі. Своїм твором письменник оновлює
морально-етичні проблеми сім’ї та героя, порушені ним у своєму першому романі
«Його сім’я», який, на переконання дослідниці М. Корецької, набуває рис
реалістичного типу роману становлення згідно класифікації романів виховання М.
Бахтіна, і в якому «яскраво виражений процес внутрішнього і зовнішнього
становлення особистості» [8, c. 153].

За Григорієм Штонем, романом «Ідол» А. Дімаров «одним із перших в радянській
літературі вказав, що соціальна наша педагогіка давала і завше даватиме збої, коли її
застосовувати надто абстрактно – у вигляді гасел, закликів, різних заходів – і не
цікавитись при тому мікрокліматом сім’ї і, взагалі, кожного неформального
колективу» [13, с. 58]. Слід зазначити, що наведена підсумовуюча теза дослідника
щодо ідейно-проблемного аспекту аналізованого твору Дімарова безпосередньо
дотична до проблеми жанру роману виховання, адже такі основні поняття
педагогічної науки як «виховання», «сім’я», «колектив», є, в свою чергу,
невід’ємними категоріями жанру Bildungsroman. А тому цілком погоджуємося із
твердженням літературознавця, суть якої, власне, й зводиться до декларативності,
непрактичності та деякої умовності педагогічних акцентів у ключі виховання
особистості в романі «Ідол».

Віталій Дончик вирізняє «Ідола» із загального літературного потоку як зразок
«роману долі», в якому автор за допомогою життєписання, оповідного стилю, дещо
поспішливої переказовості прагнув у порівняно невеликому за обсягом творі
вмістити досить осяжний проміжок часу [5; с. 78-79]. Зрештою, жанрову форму так
званого «роману долі» можна розглядати як різновид роману виховання, оскільки
поняття «долі» в системі часово-просторових відношень, у плані розвитку та
формування головного героя, сюжетики є одним із елементів поетики аналізованого
нами жанру.

На питання до чого призводять «потурання дитячим примхам, зачаровування,
нескінченні материнські жертви» [9, с. 131] намагається відповісти Кіра Ломазова.
Дещо однобічний образ самозакоханої модниці, бездушної та вередливої героїні
Лари – «продукту» псевдовиховання, є наслідком такої «викривленої» виховної
логіки в романі Дімарова «Ідол».
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Отже, жанровий різновид роману виховання, в основі якого лежить формування
особистості головного героя має свою еволюцію в українській літературі. Художня
практика Шевченка, Свидницького, Кобилянської, Смолича, Самчука, Дімарова та
інших – приклад втілення в їхніх творах поетики жанру роману виховання.
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