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ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖАНРОВИХ РІЗНОВИДІВ 
УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ ХХІ СТ

На сьогодні не виникає ні у кого сумніву, що жанр, як у мистецтві, так і 
літературі, стрімко розвивається, видозмінюється, модифікується. Літературні 
дослідники вже у ХХ ст. стверджували, що літературні жанри не мають  чітким 
меж,  тому змінюються, розвиваються або ж, навпаки, втрачають актуальність. 
Літературний жанр — тип літературного твору, один із головних елементів 
систематизації літературного матеріалу, класифікує літературні твори за типами їх 
поетичної структури [ 9 ].

У ХХІ ст. спостерігається інтенсивний розвиток жанрових модифікацій 
українського історичного роману, що спричинено зміною ідеологічної парадигми 
у сучасному соціумі. Нові твори  відкривають сучасному читачеві нові тематично-
проблематичні горизонти, які є оригінальними за своєю формою та змістом.    До 
того ж вже неодноразово було відмічено літературознавцями, що роман не має 
чітких жанрових обмежень. Тому, закономірним є експерименталізм та еклектизм, 
які спричинили появу найрізноманітніших модифікацій історичного роману. На 
формування жанрових модифікацій впливають естетичні, національні, історичні 
риси певного історичного періоду. ХХІ ст. – період інтенсивного ритму життя, нових 
технологічних і наукових досягнень, світової інтеграції. Внаслідок чого відчутний 
вплив європейських літературних традицій в українській романістиці: інтенсивний 
розвиток сюжету, найрізноманітніші форми, домінування  белетристичності у 
творчому задумі автора.   

Питання типології, класифікації  роману було, є, і залишається актуальним у 
літературознавстві.

А.  Бакланов, розглядаючи історичний конфлікт як  необхідний елемент 
історичного твору, визначає наступні різновиди:  історично-соціальний, історично-
філософський, історично-біографічний, історично-документальний, історично-
фольклорний [ 9, с.103 ]. 

І.  Варфоломєєв класифікує історичні романи за тематикою, беручи до 
уваги художній вимисел: історико-реалістичний, історико-нарисовий, історико-
романтичний; воєнно-історичний, соціально-історичний, історико-біографічний 
тощо [ 2, с.8 – 9 ].

   Досліджуючи різновиди історичного роману, Н. Тамарченко зупиняється на 
наступних: авантюрно-психологічний, авантюрно-філософський, народно-епічний [ 
7, с.44 ].

Б. Томашевський, враховуючи структуру твору, пропонує різновиди роману: 
роман з ланцюговою будовою, роман з кільцевою будовою, роман з паралельною 
будовою.
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Л. Конкіна виділяє такі різновиди романного жанру: роман-випробовування, 
роман-становлення і виховання, роман біографічний і автобіографічний, ренесансний 
роман, тип роману, створений Ф. Достоєвським, тип монологічного роману[ 3 ].

В.  Малкіна, вивчаючи типологічні особливості історичного роману, 
зупиняється на авантюрно-психологічному та авантюрно-філософському різновидах. 
Таким чином дослідниця простежує співвідношення історії та антропології у змісті 
твору[ 4 ].   

Та як доводить сучасна романістика з одного боку, будь-яка з наведених 
класифікацій не є універсальною, а з іншого кожна з них має право на існування, 
адже кожна з них реалізує певний аспект.     

Розглядаючи жанрові різновиди і модифікації по лініях змісту і тематики, 
можна у романістиці ХХІ ст. виділити романи за приналежністю до певної історичної 
епохи. У романах реалізуються теми: про Скіфську добу, про Київську Русь, Галицько 
– Волинське королівство, Велике князівство Литовське і Руське, Річ Посполита, 
Російську імперію, Австро-Угорську імперію, Українську державність 1917 - 1919 
р.р., СРСР, колективізацію, голодомор, репресії, Другу світову війну, Післявоєнний 
період, Незалежну Україну, Сучасну Україну. 

У такий спосіб можна класифікувати   історичні романи ХХІ ст. 
До тематики періоду Київської  Русі  звертається Батурин С. 

“ Охоронець  ”. Конотюх А.  А. у романі “  Червоний ” описує післявоєнний період. 
Добровольський Є. “  Прокутський легінь ” розповідає про еміграцію українців у 
Польщу, Угорщину. Хорунжий Ю. у романі “  Віруко ” українські державотворчі 
процеси 1917 – 1919 р.р. Єшкілєв В. “ Втеча майстра Пінзеля  ” про часи Речі 
Посполитої. Рутківський “  Сині води ” про Велике князівство Литовське і Руське. 
Шкляр В. “ Чорний ворон. Залишенець ” влада СРСР репресії. Корсак І. “ Таємниця 
cвятого Арсенія ” період правління Катерини ІІ часи Російської імперії. Ліна Костенко 
“ Записки українського самашедшего ” про часи незалежної України.

Універсальною можна назвати класифікацію, розроблену Пешордою Д., 
який виділяє: класичний, або справжній роман, який написаний у відповідності до 
традицій, виконує національно-дидак тичну функцію; “  історичний романтичний 
роман ”,  історичне тло є декоративним, домінує розважальна функція; модерний 
історичний роман, “  у якому концепція історії є критичною, статус “ історичного 
шару ” – алюзійний, літературне втілення – модерне, панівна функція літератури – 
експресивна ”; постмодерний історичний роман : “ Концепція історії тут є музейною, 
статус “ історичного шару  ” – алюзійним, а літературне втілення – постмодер-
ністським ” панівна функція – ігрова [ 5, с. 18 ]. 

Отже, на сьогодні єдиної універсальної класифікації жанрових різновидів 
історичних романів, так як жодна з не в змозі вичерпно охарактеризувати  усі 
різновиди. Аналізуючи різні класифікації, кожна з них має можливість подальшого 
існування за умови конкретизації, або доопрацювання. Модернізуючи існуючі 
класифікації, можна більш точно визначити різновиди історичних романів.  
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