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К 150-летию со дня рождения И.А. Бунина  
 

ЖАНР РОМАНА В ТВОРЧЕСКОМ 
НАСЛЕДИИ И.А. БУНИНА 

 

Силаев А.С. (Харьков) 
 

На вопрос о том, работал ли И. Бунин в романном 

жанре, один из наиболее авторитетных исследователей 

творческого наследия писателя Ю. Мальцев отвечает так: 

«Бунин писал только рассказы и ни разу в своей жизни не 

воспользовался формой романа («Жизнь Арсеньева» не 

вписывается в традиционное понятие романа и принадлежит 

скорее к жанру анти-романа)» [2, с. 129]. Вполне закономерен вопрос: действительно 

ли Бунин целиком проигнорировал романный жанр в своих творческих исканиях?  

В плане решения поставленной задачи на обширном пространстве бунинской 

прозы предреволюционного десятилетия сразу обращают на себя внимание два ее 

вершинных и вместе с тем два наиболее крупных повествовательных массива – 

«Деревня» (1910) и «Суходол» (1912). 

Весьма любопытно, что «Деревню» сам Бунин относил к жанру романа. В 

«Грасском дневнике» Г. Кузнецова приводит следующее высказывание писателя по 

поводу рассказа «Аглая» (1916): «Вот, видят во мне только того, кто написал 

«Деревню»! А ведь и это я! И это во мне есть!.. Оттого, что «Деревня» – роман 

(курсив наш. – А.С.), все возопили!  А в «Аглае» прелести и не заметили!..» [1, 

с. 205]. Как видим, саркастический пафос этого высказывания направлен именно на 

жанровую специфику «Деревни», романная форма которой была, как видно из 

данного высказывания, не только предметом законной гордости писателя, но и 

объектом саркастической оценки романа как традиционно привилегированного 

литературного жанра. 

Работая же над «Суходолом», писатель так определил в интервью 

корреспонденту газеты «Московская весть» жанр своего произведения: «Мною 

написана первая часть большой повести-романа (курсив наш. – А.С.) под заглавием 

“Суходол”» [3]. 

Как видим, данные свидетельства, в которых сам автор соотносил жанровую 

природу своих произведений именно с романной формой, вступают в очевидное 

противоречие с категорическими суждениями на сей счет уважаемого 

литературоведа. Вместе с тем совершенно очевидно, что последние не лишены и 

самых веских оснований, поскольку жанровая структура «Деревни» и «Суходола» 

далеко не во всем соответствует традиционному представлению о романе, более того 

– во многом противоречит ему.  
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VALUE ORIENTATION ROLE IN THE LIGHT 

OF THE MODERN SOCIETY GENDER-LOYAL 
PARADIGM 

 
Sytnykova Y.V. (Kharkiv) 

 
Understanding gender equality as a prerequisite for 

achieving sustainable development of the country is a popular 

slogan for changes in a society. But its implementation is very 

slow and cautious. Also the development of a new social 

relation gender-loyal paradigm is incomprehensible and unattainable for the most of 

Ukrainian people. 

Gender consciousness social reproduction at the level of individuals supports the 

socio-role status of any individual, which determines the social opportunities in 

education, a professional activity, a social production. The success of self-realization is 

possible when a person is well aware of his/her place and role in a society, feels worthy 

attitude of others to himself, when he/she has a developed sense of self-confidence and a 

desire for self-improvement. 

Value orientations are a kind of settings system that regulate human behavior in a 

society and determine his/her social status. The development of a person value 

orientation takes places basing on his/her goals. Really, value orientations program 

his/her activity for a long time, defining a general line of his/her behavior, characterize 

person's conscious attitude to a social reality and reconcile his/her gender roles in a 

society. So, value orientations have a significant impact on all levels of a human 

activity, and their development is closely related to the personal orientation challenge to 

the tolerant communication with others. By this reason, the issue of value orientations 

for young people is an important problem, namely their role in the development of 

appropriate settings for gender-loyal public content. 

Therefore, modern national education should be free from the dictate of 

predetermined gender roles, focusing all efforts on the development of an egalitarian 

awareness youth on a parity basis. And that means moving, indeed, to person’s 

individual development who is responsible for his/her interpersonal relationships in a 

society and is guided by the gender equality principle. 

 

 


