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Summary 
A specific is comprehended ekzistenciаl the predefined perception of urbanism space in 

creation of the modern Ukrainian poets. The original comprehension of symbols of road, labyrinth, boat, 
bridge which is the elements of spatial symbolism of the artistic world is outlined. It becomes firmly 
established that urbanism space is perceived modern artists as ekzistencial on trap, spiritually dead 
ground, an exit from which needs spiritual effort. 
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МІСТО ЯК ЧИННИК РУЙНУВАННЯ ПАТРІАРХАЛЬНИХ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН У 

РОМАНІ-СІМЕЙНІЙ ХРОНІЦІ 
 

Місто і міський спосіб життя кардинально змінюють картину світу людини 
традиційного суспільства, формуючи новий модерний світогляд такої людини [1]. 
Зміна традиційного способу світосприйняття і світобачення на урбаністичний є 
настільки глобальною і всеохоплюючою, що торкається практично усіх сфер 
людського життя: способу заробляння і витрачання грошей, проведення дозвілля і 
відпочинку, фольклору, ставлення до таких непересічних людських цінностей як 
сім’я, предки, традиційна культура загалом. 

З початку ХІХ століття відзначається активний розвиток міст і зростає 
чисельність міського населення. Так, наприклад США у 1800 році була здебільшого 
аграрною країною, в якій менше, ніж 6 % населення проживало у містах з 
чисельністю, більш ніж 2500 жителів [14, 7]. Але вже через 50 років у 1850 частка 
міського населення складає 30 % [там само]. 

Формування нового типу світогляду, притаманного міському жителю, 
відбувалось поступово. На прикладі такого явища як ставлення до сім’ї спробуємо 
прослідкувати, яким чином у людському світогляді відбувався перехід від 
традиційного ставлення до сім’ї як непересічної цінності, з абсолютним авторитетом 
батька, дотримання встановлених норм поведінки до сучасного розуміння сім’ї, яке 
є багато у чому суперечливим. Ідеальним типом сімейних стосунків сьогодні 
вважаються стосунки партнерські, коли обоє членів подружжя несуть спільну 
відповідальність за долю родини та власних дітей, але й мають рівні права у шлюбі. 
Причиною таких світоглядних змін вважають зміни у системі цінностей та 
соціальних норм шлюбу, сім’ї. Соціальні зміни – явище, якому складно дати не 
стільки кількісну, як якісну оцінку. Причини появи у суспільстві нового явища, 
динаміка цього явища є цікавим та інтригуючим об’єктом не лише для науковця, але 
й для будь-якої мислячої людини. Літературний текст є специфічним джерелом: 
будь-яке соціальне явище проявляється у ньому переломлюючись крізь призму 
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індивідуально-психологічних особливостей автора та домінуючого у творі 
літературного стилю. Саме тому для науковця таким вагомим стає питання методу 
літературознавчого дослідження. Використовуючи у своїй статті метод 
літературознавчої антропології, вважаємо, що літературне явище потрібно 
розглядати передусім з огляду на той соціальний контекст, у якому воно творилось, 
однак не менш важливою є метапозиція: аналітичний погляд на чинники, що 
формують авторський світогляд [7; 2]. 

Соціологія як наука з’являється якраз на американському та європейському 
континентах наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть для вивчення впливу та 
наслідків індустріальної революції. Соціологічні дослідження у сфері сімейних 
відносин засвідчують, що перебудова суспільства, індустріалізація та ріст міст 
призвели до переходу сім’ї з села у місто, що значною мірою вплинуло на сімейне 
життя [11, 27]. 

Матеріалом для нашої розвідки слугуватимуть романи-сімейні хроніки, у 
яких можемо віднайти художнє втілення процесу зламу сімейних відносин, коли 
відбуваються разючі зміни у житті роду. Висловимо гіпотезу, що письменник, 
зображаючи сім’ю і зміни у сімейних стосунках, з одного боку, прагне відобразити і 
художньо осмислити явища свого сьогодення, з другого – все ще перебуває в 
полоні міфологічних стереотипів про сім’ю, які властиві традиційному світогляду. 

У цій статті ми опиратимемося переважно на розробки зарубіжних, як 
американських, так і європейських літературознавців, оскільки у вітчизняному 
літературознавстві поки що відсутні ґрунтовні роботи присвячені жанру роману-
сімейній хроніці. 

Певна частина критиків негативно сприймала жанр роману-сімейної хроніки. 
К. Делл спростовує таке потрактування даного жанру. Вона вважає, що часто у 
наукових працях сімейний роман асоціювався з домашнім романом / domestic 
novel /, тобто не з художніми, а документальними хроніками — описами родоводу, 
родового дерева, які відомі у Європі починаючи з ХV століття під назвою “домашні 
хроніки”. Дослідниця наполягає на тому, що сімейний роман – “is a genre that is not 
only very much alive, but as radical and revolutionary as the times allowed in which the 
respective novels were published” (“це жанр, який не тільки дуже живий, але й 
радикальний і революційний, як і час, у який відповідні тексти були написані” – тут і 
далі переклад наш – Н. П.) [9, 7]. 

Монографія Ї-Лінг Ру “Сімейний роман. До жанрового визначення” (The Family 
Novel. Toward a Generic Definition) є одним із найповніших сучасних досліджень 
роману-сімейної хроніки. Матеріалом для написання книги слугували твори 
письменників Західної Європи (Англія, Франція, Німеччина) та Азії. Розділяючи 
family novel proper та novels (власне сімейний роман та романи взагалі) та 
виділяючи сімейний роман як окремий різновид (суб-жанр), дослідниця стверджує, 
що “сім’я як мотив тривалий час існує в літературній традиції, проте сімейний роман 
не розвивався як окремий жанр аж до початку ХХ століття” [13, 2]. На думку 
дослідниці, одним із перших романів-сімейних хронік в світовій літературній традиції 
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став твір “Буденброки” Т. Манна: “<…> це перший прототип сімейного роману на 
Заході, який маркує швидкий розвиток цього суб-жанру тому, що він показує більш 
відмінну форму, що відділяє його від інших видів роману” [13, 4]. Ї-Лінг Ру вважає, 
що сімейний роман “успадкувавши літературні традиції попередніх періодів, 
розвинув нові аспекти” у ХХ столітті [13, 165]. Використовуючи усталену форму, 
сімейний роман надає нову енергію цьому літературному жанру, вводячи нові ідеї, 
виробляючи різні підходи стосовно старих проблем, використовуючи інноваційні 
техніки [там само]. Філіп Тоді у есе “Політика сімейного роману: чи консерватизм є 
неминучим?” розглядає сімейний роман “як особливий жанр”, що “захищає цінності 
стабільності і порядку” [цит за: 13]. 

Вважаємо, що у романах такого типу відбувається зіткнення, протиставлення 
двох типів світогляду, коли старі традиційні, патріархальні цінності захищаються 
переважно старшим поколінням, а молодше покоління сім’ї, виховане у інших 
соціальних умовах, увібравши в себе інші цінності, прагне до нових умов існування. 

Ї-Лінг Ру стверджує, що центральною темою все ж виступає “занепад /decline/ 
роду” [13, 168]. На думку дослідниці, автори романів такого типу роблять спроби 
розвинути цей жанр у більш сучасну форму за допомогою використання 
міфологічних парадигм, психологізму та фрагментації, зберігаючи при цьому давні 
традиції [13, 169]. 

Погоджуючись з думкою Ф. Тоді, що в сімейному романі величезна увага 
надається зображенню традицій, постійному поверненню в минуле, показу 
соціальних цінностей попередників, Ї-Лінг Ру наголошує, що сімейний роман є 
“енциклопедією, що дозволяє подивитись на людей, життя, атмосферу однієї нації в 
минулому” [13, 169]. Цю тезу обстоює і Н.Г. Ніколаєва, коли говорить про 
хронікальність наративу у романі-сімейній хроніці: "Історія сім’ї в “Сімейній хроніці” 
С.Т. Аксакова вписується в історичний час" [6, 74]. Для цього автор вводить 
інформацію про тогочасні події у суспільстві. Те ж ілюструє і роман “Люборацькі” 
А.П. Свидницького, українського письменника ХІХ століття. У творі відтворено 
панораму життя православного духовенства у 40–60 рр. ХІХ століття. Намагання 
українського духівництва дати своїм дітям сучасну освіту та відсутність українських 
освітніх закладів веде до зросійщення чи ополячування молоді, що руйнівним 
чином впливає на долю молодших Люборацьких. Тобто, історія однієї родини 
відображає зміни, які відбуваються в історії цілої нації. 

Ї-Лінг Ру розглядає два основних типи конфліктів, які покладено в основу 
сімейного роману: батько-син (конфлікт поколінь), чоловік-дружина (конфлікт 
сімейних відносин). Фігура батька в романі є уособленням влади, яка об’єднує 
членів сім’ї і одночасно роз’єднує їх. Батько і чоловік є “одночасно і творцем, і 
руйнівником сім’ї” [13, 180]. Батько, чоловік як основоположник роду об’єднує сім’ю: 
можемо констатувати міфологізацію постаті батька. Одночасно владність, 
деспотизм батька, його спротив соціальним змінам, заперечення ним цінності 
кожної індивідуальності в сім’ї є тим чинником, що руйнує родину. Як наслідок, 
родина стає одночасно і прихистком, і в’язницею для кожного в групі. 
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К. Делл наводить можливі варіанти конфліктів між членами однієї сім’ї: мати-
син; мати-дочка, батько-дочка [9, 29]. Ключовою фігурою у романі-сімейній хроніці 
виступає батько як глава роду, основоположник сім’ї. Ї.-Лінг Ру стверджує, що 
батько у сімейному романі-хроніці репрезентує старі традиції, цінності, тоді коли 
його сини і дружина виступають за нові відносини, переконання. Отже, батько у 
романах-сімейних хроніках є носієм традиційних для патріархальної сім’ї цінностей, 
які певною мірою суперечать новим віянням у суспільстві. Так, квакер з Пенсільванії 
Солон Барнс у романі “Оплот” Т. Драйзера є чесною, набожною людиною, котрого 
всі в общині поважають. Проте для Т. Драйзера є неприйнятним небажання Солона 
Барнса стати освіченою людиною (для цього героя читання романів є пагубною 
звичкою). Таке ставлення до освіти, науки можна пояснити тим, що виховувався 
Солон так само, як і багато дітей фермерів: знання його були часткові. 

Як зазначає Ї –Лінг Ру “конфлікт у сім’ї, як правило, приводить до зміни старої 
віри на нову” [13, 172]. Адже руйнування стосунків у суспільстві неминуче 
послаблює релігійні вірування. Це яскраво засвідчує роман-сімейна хроніка 
“Люборацькі” А.П. Свидницького. У творі чітко прослідковується парадигма: зміна 
віри – зневіра – знищення особистості. 

Цікавим моментом в роботі Ї-Лінг Ру є трактування сім’ї як міфологеми Раю 
та втрати сім’ї як міфологеми втраченого Раю. Відчуття втрати ціною 
самореалізації, отримання “знання” героєм нагадує гріхопадіння Адама і Єви. 
Втрата сім’ї для героя асоціюється із втратою первісного Раю. Таку ціну він повинен 
заплатити за право на особистісну самореалізацію, за право здобути знання, 
відмінне від традиційно успадкованого знання патріархальної сім’ї. Так, у романі 
“Люборацькі” Антось стає заручником свого виховання, чи вірніше анти-виховання. 

Таким чином, загибель сім’ї у романі сімейній-хроніці може розглядатися як 
епічна реалізація біблійного міфу про вигнання з Раю [13, 173]. Продовжуючи 
проводити міфологічні паралелі, американська дослідниця припускає, що загибель 
сина в романі-сімейній хроніці у багатьох науковців може викликати асоціації з 
жертвою Ісуса [13, 174]. 

Сімейним запискам як документальним жанрам присвячено ряд робіт 
сучасних літературознавців. Однією з найцікавіших для нас є монографія 
Н.Г. Ніколаєвої, в якій авторка досліджує трансформацію не літературного жанру 
сімейних записок у літературний текст на прикладі “Сімейної хроніки” С.Т. Аксакова. 
Було виділено ряд типологічних рис мемуарного жанру в російській дворянській 
традиції. Головним для сімейних записок є “зображення історії сім’ї, що охоплює 
кілька поколінь <…> і показаної в аспекті приватного, сімейного, домашнього життя” 
[6, 38]. Як правило, в такого роду записках була передмова, вступ, в якому 
роз’яснювалась причина появи таких матеріалів. Серед найтиповіших причин 
виділено збереження пам’яті, відновлення історії роду, повчальний приклад для 
нащадків. Автор і герой сімейних записок прагне розказати про своє місце в загальній 
історії роду. Сім’я постає як “маленький самодостатній світ” (Н.Г. Ніколаєва), в якому 
її члени відчувають єдність. Виділення моменту “початку”, фігури родоначальника, 
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образу дому, топосу родового помістя вказує на домінування надособистісного, 
сімейного, родового в сімейних записках. Минуле ідеалізувалось як гармонійне і 
цілісне життя, а зображення сучасних авторові записок подій було критичне, 
відзначалась втрата цілісності, повноти сімейного життя, поява розбрату між 
членами сім’ї [6, 43]. Дуже часто укладачі описували не лише ті події, що стосувались 
роду безпосередньо, а й пов’язували їх з життям тогочасного суспільства [6, 46]. 
Це відбувалося тому, що внутрішня цілісність, ідилія, гармонія в помісті була під 
загрозою через зовнішній вплив, найчастіше через напади розбійників. 

Можемо вважати даний тип роману-сімейної хроніки як відголосок прадавньої 
функції сімейного тексту в збереженні і передачі важливої інформації про рід, типи 
взаємостосунків, тобто панораму життя певного прошарку суспільства. Процес 
розповідання мав на меті не тільки проінформувати, а показати і застерегти від 
певних негативних моментів, які відбулися. Окрім художнього, він ніс також  певне 
дидактичне, інформаційне, філософське, естетичне, етнологічне навантаження для 
слухача. Тобто звертався до антропологічних вимірів культури. Міф виконувався у 
кризових ситуаціях, часто супроводжуючи ритуал, що знаменувало подолання 
кризових періодів у житті людини чи соціуму. Його завданням було усунути 
негативний вплив Хаосу і створити позитивну, впорядковану модель Космосу [4, 167]. 
Саги розповідались, щоб та чи інша справи вирішились позитивно [див.: 3, 89]. 
Родинні спогади передавались і розказувались за принципом аналогій, повчальних 
розповідей для молодшого покоління [5]. Тому появу роману типу сімейної хроніки у 
другій половині ХІХ століття можна розглядати як спробу подолання цієї кризи сім’ї, 
роду, викликаної нівелюванням патріархальних цінностей. 

Роман-сімейна хроніка відображає початки змін. Літературний текст відчуває 
неминучість настання змін. У цій сфері відчувається наближення кризи. Письменник 
будує наратив як спосіб подолання кризи.  

В. Подорога порівнює роботу письменника з роботою етнографа, що 
ретельно занотовує побачене, не завжди до кінця розуміючи його [7, 15]. І справді, 
література була невичерпним джерелом для створення чи реконструкції минулого. 
J. Tallman у свій статті зробила спробу розмежування між романістом та 
етнографом. Так, обидва прагнуть до відмежування, дистанціювання себе від 
культури, яку описують. Вони схожі у прагненні побачити незвичне у побутовому, а 
звичне зробити незвичним. Вони роблять спробу словами передати результати 
своїх спостережень та роздумів. Більшість з них спирається на традиції письма 
попередників [12, 11]. 

Отже, можна стверджувати, що роман-сімейна хроніка показує нам зміни, що 
відбулися у суспільстві, у сім’ї та чинники, що їх супроводжують, один із яких 
виступає урбанізація. 

Письменник відчуває кризу сімейних стосунків і бачить у цьому одну з 
основних суспільних проблем. Тому написання роману є й намаганням письменника 
подолати цю кризу. Кожен роман-сімейна хроніка – це справа цілого життя 
письменника, який пишеться довго. 
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Письменник потрапляє у пастку міфологізації сім’ї і сімейних стосунків, від 
якої він сам іще не може звільнитися. З одного боку, він бачить, що традиційні 
патріархальні відносини гальмують розвиток особистості, не дають дітям 
самостійно обирати життєвий шлях, принижують жінку, з іншого боку – міф про 
сім’ю як райське місце (залишення сім’ї – вигнання з Раю) – для письменника це все 
ще живе і актуальне уявлення. Автор знаходиться у полоні таких уявлень, цей міф 
ним іще не деконструйований, і це спонукає автора знову і знову виписувати нові 
варіанти реалізації головного міфологічного ядра. Саме тому роман-сімейна хроніка 
ніколи не може мати завершення. Він пишеться довго, важко, проте остаточну 
крапку у ньому письменник так і не наважується поставити. 
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Анотація 
У статті одним із чинників руйнування патріархальних сімейних відносин є урбанізація. 

Бурхливий розвиток промисловості призводить до змін у суспільстві. Це веде до глибоких змін 
людської свідомості, руйнування патріархальної сім’ї та закладення нового типу сімейних стосунків. 

Ключові слова: роман-сімейна хроніка, патріархальні сімейні відносини, місто. 
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Аннотация 
В статье одним из факторов разрушения патриархальных семейных отношений является 

урбанизация. Бурное развитие промышленности приводит к изменениям в обществе. Это ведет к 
глубоким изменениям человеческого сознания, разрушению патриархальной семьи и закладки 
нового типа семейных отношений. 

Ключевые слова: роман-семейная хроника, патриархальные семейные отношения, город. 
 

Summary 
In the article it is stated that one of the factors that destroy patriarchal family relations is 

urbanization. The rapid industrial development causes the changes in the society. That effects human 
conscience, destroys patriarchal family relations and provides basis for the new kinds of family relations. 

Keywords: multigenerational novel, patriarchal family relationships, city. 
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Іван Іванович Огієнко (1882, м. Брусилів, тепер смт Коростишівського р-ну 

Житомирської обл. – 29. 03. 1972, м. Вінніпег, Канада), український мовознавець, 
історик Церкви, державний, церковний і культурно-освітній діяч, професор (з 1917) 
Київського університету, ординарний професор і ректор (1918–1920) Українського 
університету в Кам’янці-Подільському, міністр освіти (1918) та міністр віросповідань 
(1919–1921) в уряді УНР, професор Варшавського університету (1926–1932), 
видавець і редактор часописів “Рідна мова” (1933–1939), “Наша культура” (1935–
1937), 1940 рукоположений у сан архієпископа Холмського і Підляського УАПЦ під 
іменем Іларіон, з 1943 – митрополит, а з 1963 р. – блаженніший, з 1947 – в Канаді, 
видавець і редактор журналів “Слово істини” (1947–1951), “Наша культура” (1951–
1953), “Віра й культура” (1953–1967), у своїх дослідженнях спирався на 
психологічну теорію О. Потебні про утворення й сприймання слова, а також теорію 
про роль мови в пізнаванні зовнішнього світу, про її зв’язок з психологією, 
культурою народу. 

Іван Огієнко – чи не одна з найпомітніших постатей в українській культурі, яка 
переймалася глибокими та глибинними дослідженнями української мови. Його доля 
в Україні склалася трагічно. Прихисток собі видатний вчений знайшов у Канаді. 
Та всі його твори присвячені рідній Вітчизні. 


