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ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕОРІЮ ЖАНРУ

Питання теорії жанру належить до найбільш актуальних і 
складних проблем сучасного літературознавства. Інтерес до них 
не послаблюється уже протягом тривалого часу, а література, при- ] 
свячена цим питанням, вимірюється сотнями назв. ]

Серйозні теоретичні дослідження, присвячені проблемам жан
ру, проведені в Англії, Франції, США, у колишньому Радянському 
Союзі і в ряді інших країн. Серед них слід виділити праці узагаль- ! 
нюючого характеру, які являють собою спробу систематизувати і ' 
оцінити все те, що було зроблено в цій галузі. Це передусім син
тетична монографія американського літературознавця Б. Ернаді 1 
“Навколо жанру” [1], в якій зроблено огляд теоретичних концеп
цій жанру, що з ’явились у XIX ст., а також капітальна праця поль-1 
ської дослідниці Ст. Скворчинської “Вступ до науки про літерату
ру”, третій том якої цілком присвячений жанрові і охоплює майже І 
всю історію його вивчення, починаючи від Аристотеля і майже до 
кінця XX ст.

У сучасному літературознавстві існують різні точки зору на 
жанр, різні теорії, прямо протилежні за змістом концепції, що 
свідчить, по-перше, про виняткову складність і багатозначність ] 
цієї літературознавчої проблеми і, по-друге, про різні методологі- І 
чні підходи до її дослідження.

Розмаїтість поглядів на жанр настільки велика, що дала підста
ву визначити стан науки про жанр як “картину інтегрального хао
су в цій галузі” [2, ЗО].

І все ж у цьому “хаосі” чітко просліджуються кілька основних 
напрямків у розумінні природи жанру.

Передусім -  це напрямок формалістичний, представники якого і 
(Н. Пірсон, Й. Петерсон, Р. Петм, О. Уоррен, В. Шкловський, Б. j 
Ейхенбаум) суть літературної, як і всякої художньої, творчості ' 
вбачають, головне, у створенні форми. “Завдання художника, -  
твердить Н. Пірсон, -  конструкція відповідної архітектури, і його : 
інтенція на матеріал (тобто, не зміст, а форма. -  І. Ж.) [З, 63]. Що ] 
ж стосується змісту, то він відіграє лише другорядну роль, піддег- І
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щодо форми. У відповідності з цією методологічною установ
кою представники формалістичного направлення трактують кате
горію жанру, розуміючи під нею виключно лише ту чи іншу ком
бінацію чисто формальних ознак, які виконують у  творі функцію 
суто конструктивну. Змістовні ознаки твору при цьому повністю
ігноруються.

Найбільш повне вираження формалістична тенденція здобула у 
структуралізмі. Р. Якобсон, Р. Барт, В. Тодоров, П. Ернанді та ін
ші представники цього напрямку здійснюють поділ літературних 
творів на жанри у  відповідності з типами так званих дискурсів 
(типів мовлення) тобто в залежності від способу організації худо
жнього тексту. Французький літературознавець-структураліст 
Ц. Тодоров у своїй “Поетиці” дає детальну характеристику основ
них компонентів, які визначають характер дискурсу (тобто текс
ту). До них він відносить, зокрема, характерні особливості домі
нуючого у  тексті регістра мовлення: його конкретність чи абстра
ктність, моновалентність чи полівалентність, ступінь фігуратив- 
ності (тобто насиченість твору фігурами і тропами) тощо [4, 37- 
114].

Певною перевагою структуралістського підходу до вирішення 
проблеми жанру є те, що він оперує конкретним і специфічним 
саме для літератури матеріалом, завдяки чому він менш схильний 
до умоглядності. Однак цим його переваги і вичерпуються. 
Основним і вирішальним недоліком цього методу є те, що він 
гранично і не правомірно звужує поняття жанру, зводячи його, 
фактично, до розгляду “технічних” засобів літератури.

Дещо осібну позицію в поглядах на жанр займають представ
ники структуралізму, які базуються на марксистській методології 
(Ю. Лотман, Б. Успенський, Я. Славинський (Польща), К. Конрад 
(Чехія) та ін. ). Головною особливістю теоретичних досліджень 
цих авторів є те, що текст у них розглядається не як замкнена у 
собі сутність, а як сутність, яка веде до виявлення духовної зна
чимості твору і в якій гуманістичне начало, притаманне літерату
рі, не губиться в статистичних цифрах і формулах.

Однак і при такому підході вирішити проблему жанру на базі 
структуралістичного методу навряд чи можна, оскільки при цьому 
ігноруються такі важливі аспекти літературного твору, як харак
тер його макрокомпозиції, специфіка конфлікту, який лежить в 
основі сюжету, як і ряд інших суттєвих моментів.
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На відміну від структуралістів, які трактують жанр як катего
рію суто формальну, представники іншого крайнього напрямку в 
жанрології -  “психологічного” (П. ван Піген, К. Берк, Е. Бентлі та 
ін.), навпаки повністю ігнорують форму, пов’язуючи жанрові від
мінності творів з характером психіки людини з різноманітністю 
людських емоцій, а також, певною мірою, зі світоглядними фак
торами, чим, фактично, непомірно розширюють межі жанру, ви- 
носячи його, фактично, за сферу літературознавства, розчиняючи 
у психологічних і філософських категоріях. Так, наприклад, П. 
ван Тигем пояснює повторення типів літературних творів повто
ренням характеру обдарування (таланту) письменників, з одного 
боку, і повторенням особливостей сприйняття твору читачами, з 
іншого боку.

В історії жанрології має місце і нігілістичний напрямок, який 
бере свій початок у теоретичних працях Б. Кроче, який оголосив 
жанр “великою помилкою теоретиків мистецтва”. Послідовник Б. 
Кроче -  американський дослідник Дж. Спінгарн стверджував, що 
“поети просто виражають себе, і це вираження є лише їх форма. А 
тому жанрів є стільки, скільки існує індивідуальних авторів” [5, 
51]. Пік інтересу до теоретичних проблем жанру, зокрема, у літе
ратурознавстві радянської доби, припадає на 60-80-ті pp. XX ст. У 
цей період з ’явилося ряд концепцій жанру, які, незважаючи на 
методологічну заангажованість її авторів (усі вони, зрозуміло, 
сповідували марксистську методологію), внесли нові цікаві аспек
ти у жанрологію. Стисло зупинимося на деяких із них.

Передусім, це концепція В. Кожинова і Г. Гачева, пов’язана з 
розумінням жанру як “змістовної форми”, викладена в академіч
ній “Теорії літератури” (кн. 2). Суть цієї концепції полягає в тому, 1 
що жанр розглядається в ній як “цілісна організація формальних 
властивостей і ознак твору”, які володіють своїм особливим зміс
том. Цей “особливий зміст” відчутний лише в період генези жан
ру”, тобто лише на тій стадії його розвитку, коли він був ще “без
посередньо змістовним” (для роману, наприклад, це XV1-XVII 
ст.). Що стосується нової і новітньої літератури, то жанр, на думку 
авторів цієї концепції, найчастіше проявляється як “скам’янілий”, j 
“стверділий” зміст, який став уже літературною конструкцією. А 
тому розкрити внутрішню суть жанру можна лише шляхом аналі
зу конкретних сторін художньої форми [6, 19].
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З інших позицій підходять до трактування жанру Г. Поспелов і 
його послідовники (JI. Чернець, А. Есалнек та ін.), які вважають 
жанр категорією передусім змістовною.

Виділивши і теоретично обґрунтувавши поняття “внутрішня 
жанрова форма” і “зовнішня жанрова форма” як два основних 
компоненти категорії жанру, Г. Поспелов визначальним компо
нентом вважає перший з них, тим самим заперечуючи скільки- 
небудь суттєвий вплив форми на жанрову характеристику творів. 
При цьому під “зовнішньою жанровою формою” автор концепції 
розуміє форми, які склалися історично у ході розвитку літератури 
(казка, поема, оповідання, повість, роман, комедія, елегія та ін. ). 
А тому особливості жанру не можна шукати лише в особливостях 
цих форм, оскільки вони історично змінюються разом із зміною їх 
ідейно-тематичного змісту. Що ж до “внутрішньої жанрової фор
ми, то під нею розуміються принципи творення характерів, які 
виникають історично. Саме характер, за Г. Поспєловим, і визначає 
суть жанру, робить відмінність жанрового змісту типологічним” 
[7, 75].

Відома й спроба співвіднести проблему жанру з проблемою ху
дожньої цілісності твору, яка належить Н. Лейдерману. Жанр, у 
відповідності з концепцією цього автора, слід розуміти як тип 
усталеної структури твору, який склався історично і який органі
зує всі компоненти твору в єдину систему [8, 26].

Стисло оглянувши існуючі концепції жанру, спробуємо виклас
ти своє розуміння цієї складної літературознавчої категорії.

Поняття про жанр остаточно утвердилося в літературознавчій 
науці тоді, коли стала очевидною спадкоємність літературної 
творчості, тобто тоді, коли накопичився достатній матеріал, який 
дозволяє зробити висновок про наявність багатьох спільних рис у 
творах різних авторів незалежно від місця і часу їх створення. Ця 
важлива обставина, яка характеризує одну з суттєвих сторін літе
ратурного процесу, була зафіксована у багатьох спробах теорети
чно визначити поняття “жанр”. Одна з таких спроб належить Б. 
Томашевському, який назвав жанрами групи подібних між собою  
творів. “Кожний твір, -  читаємо в його “Короткому курсі поети
ки” -  більшою чи меншою мірою наслідує попередню літературу. 
Якби не було цього наслідування, то всі твори так різко відрізня
лися б один від одного, що не було б ніякої можливості згрупува- 
ти їх у жанри” [9, 96]. Подібну думку знаходимо і у В. Шкловсь- 
к°го, який назвав жанр своєрідним типом літературної єдності.
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Коріння цієї єдності, на думку дослідника, слід шукати в літера
турній традиції: “Існують літературні традиції різних типів, -  у 
кожному свої зчеплення і свої обґрунтування зчеплень. Ми, ви
значаючи подібні між собою зчеплення, називаємо їх жанрами”! 
[10, 188-189].

Як тип літературної єдності, жанр відрізняється певною струк
турною стійкістю, являючись, за дотепним виразом М. Бахтіна, 
“творчою пам’яттю у процесі літературного розвитку, здатною 
забезпечити єдність і нерозривність цього розвитку” [11, 179]. 
Разом з тим усталеність жанру -  поняття відносне. Відомо, що 
однією з найсуттєвіших властивостей художнього твору є його 
неповторність, зумовлена неповторністю його конкретно- 
історичного змісту, з одного боку, і неповторною своєрідністю 
художньої обдарованості письменника -  з іншого. Ця неповтор-1 
ність кожного разу позначається також і на жанровій характерис
тиці твору. Тому жанр “завжди той і не той, завжди старий і новий 
одночасно. Жанр відроджується і оновлюється на кожному ново
му етапі розвитку літератури, у  кожному індивідуальному творі 
даного жанру” [12, 179].

Одним із визначальних джерел у розвитку жанру є протиріччя 
між тенденцією до консервації жанрових засад (результат дії фак
тора наслідування у художній творчості) і постійним намаганням 
до їх втілення і оновлення. Цей процес, таким чином, являє собою 
“єдність збереження і заперечення. Без збереження нема збага
чення, без заперечення нема розвитку, оновлення” [13, 28]. Досвід 
минулого полегшує самостійну творчість, без опори на нього, ка
жучи словами Д. Благого, “назавжди залишилася б гола людина 
на голій землі” [14, 30]. Саме цим пояснюється те, що у кожному 
неповторному цілому виявляються спільні (повторювані) елемен
ти, риси. І разом з цим кожний письменник попри всю свою на- 
слідуваність (а її ступінь у кожному конкретному випадку є різ
ною) завжди вносить у літературу щось нове під впливом нових 
умов життя і неповторної індивідуальності свого художнього ба
чення світу. Жанр, таким чином, безпосередньо співвідноситься з 
категоріями традицій і новаторства, які відіграють винятково важ
ливу роль у поступовому розвитку літератури.

Категорія жанру тісно пов’язана з категорією цілісності твору.! 
Загальновизнано, що жанр характеризує твір передусім як закін
чене самостійне ціле.

“У тому випадку, -  справедливо зауважує М. Храпченко, -  ко
ли розглядається спосіб організації твору як естетичного цілого, 
характеризується його жанр” [5, 23]. З цим пов’язана ще одна 
важлива властивість жанру, -  його складність (багатоскладовість), 
у  жанрі схрещуються найважливіші закономірності художньої 
творчості і передусім -  закон діалектичної єдності форми та зміс
ту. без врахування якого взагалі неможливо зрозуміти суть цього 
дуже складного змістовно-структурного утворення.

Останнім часом все більше закріплюється погляд на жанр як на 
категорію, що об’єднує і формальні, і змістовні елементи твору. 
Форма, як відомо, містить у собі передусім зовнішні, структурні 
властивості -  ознаки жанру, які найлегше вловити у творі. До них 
ми відносимо манеру (спосіб) авторської оповіді, а також певний 
комплекс зображувально-виражених засобів і прийомів. Що сто
сується змісту, то у ньому слід шукати внутрішні, “глибинні” 
ознаки жанру, пов’язані з особливостями проблематики та естети
чного пафосу твору. Не слід забувати й про такі компоненти тво
ру, як сюжет і характери героїв, які у своїй суті є формально- 
змістовними, діалектично поєднуючими у собі і елементи форми, і 
елементи змісту, і можуть виступати, в залежності від аспекту їх 
аналізу, то в одній, то у другій якості.

Таким чином, під жанром слід розуміти певний тип художнього 
твору, який сформувався у процесі історичного розвитку, і який 
характеризується відносно усталеними ознаками форми і змісту. 
Являючись свого роду специфічним універсальним інструментом 
художнього освоєння дійсності, жанр (і саме він) надає творові 
характер концептуального естетичного цілого. “У жанрі “пере
хрещуються і знаходять своє вираження найважливіші закономір
ності літературного процесу: співвідношення змісту і форми, за
дум автора і вимоги традицій, очікувань читачів, стійких і швидко 
змінних особливостей літератури” [10, 43].

За нашим твердим переконанням, “універсального характеру” 
набуває також аналіз жанрової структури конкретного літератур
ного твору. По суті, це аналіз усієї ідейно-художньої структури 
твору, який переслідує мету, з одного боку, розібратися у специ
фіці його власної ідейно-художньої сутності, якою визначається 
ного неповторність, а з іншої -  встановити генетичні зв’язки, сту
пінь спорідненості з іншими творами, і тим самим визначити його 
місце у літературному процесі конкретної історико-літературної 
доби.
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Жанроформуючими факторами можуть виступати, як уже буде 
відзначено, різноманітні компоненти твору, але якийсь один з ния 
завжди виявляється домінуючим, а його вплив на специфіку жан
ру — визначальним. Від того, наскільки правильно визначена жан
рова домінанта, залежить, у кінцевому рахунку, результат жанро
вого аналізу твору, віднесення його до того чи іншого жанровогс 
різновиду.

Переслідуючи мету розібратися у жанровій специфіці твору, мі 
відштовхуємося, як правило, від його конкретно-індивідуально' 
суті до суті загальної, жанрової. І це абсолютно природно, аджі 
“жанровий характер цілого треба шукати у ньому самому, -  яі 
певний кістяк індивідуального художнього організму”, як “внут
рішню форму”, складену тими конфліктами, в яких бере початої 
кожне мистецтво” [15, 67].

Але ця внутрішня форма містить у собі елементи, подібні де 
аналогічних елементів ряду інших творів. Вони перш за все і звер 
тають на себе увагу дослідника, який намагається розкрити жан 
рову специфіку твору. Виникає природна потреба у співставленн 
цих елементів, у з ’ясуванні у кожному конкретному випадку ї) 
ідейно-художніх функцій, так само, як і у розкритті джерел помі 
ченої подібності. Саме тут знаходиться відправна точка, яка веде 
нас до осягнення жанрових джерел твору, що знаходяться у русл 
певної жанрової традиції. Розкрити ці жанрові джерела необхідно 
бо “чим повніше і конкретніше ми знаємо жанрові контакти ху 
дожника, тим глибше можемо проникнути в особливості його жа 
нрової форми і глибше зрозуміти взаємозв’язок традицій і нова 
торства у ньому” [12, 269].
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