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Через відголос у сучасному турецькому суспільстві тюркських стародавніх 

традицій, таких, як одруження малолітніх за згодою батьків, обмеження дівчат у 

належній освіті, існують випадки втечі дітей від батьків заради пошуку свободи. 

Проте їх неготовність і неспроможність до самостійного життя в належних рамках 

моралі без підтримки суспільства призводить до деморалізації, дегенерації 

особистості. Так, образ дівчини-жертви яскраво представлений у п’єсі Дінчера 

Сюмера «Рабині ночі» (1988). На прикладі долі персонажів автор аналізує суспільні 

причини, а саме – синдром популярності, осуд і ґендерні стереотипи народної моралі, 

які підштовхують молодих дівчат на необдумані кроки. 

У сучасному турецькому суспільстві відчутні паростки соціальних змін на 

зразок західного і невиправдані спроби накласти західні матриці на національні. Так, 

приміром, герой «П’єси без назви» дотримується статево нетипової поведінки. У 

Нього сильно розвинуте почуття тривоги, незахищеності, активно проявляється 

побоювання за своє життя і життя своїх дітей, тоді як Жінка егоїстична, спокійна, 

смілива. Гендерний розподіл ролей у цій п’єсі сприяє виявленню відмінних від 

класичних поведінкових правил, упередженості уявлень про жіноче й чоловіче. 

Отже, на сьогодні відносини між індивідом й турецьким суспільством не є 

рівноцінними, помірно проблематичними зі своїми «точками біфуркації». 
 

 

 
РОМАН ПОКОЛІНЬ ЯК РІЗНОВИД 

СІМЕЙНОГО РОМАНУ: 
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЖАНРОУТВОРЕННЯ 

 
Румянцева-Лахтіна О.О. (Харків) 

 

Проблема жанру сімейного роману у теоретичному 

аспекті в умовах історико-літературного процесу: сталість 

форми жанру, процес його розвитку та диференціація як 

об’єкти досліджень вітчизняних і зарубіжних 

літературознавців. 

Сімейний роман у контексті розширення меж жанрів побутового, 

соціального, історичного романів та роману кар’єри. Поступова трансформація 

сімейного роману в окремий жанр.  

Застосування термінів «сімейний роман», «сімейна хроніка», «сімейний 

наратив». Роман поколінь як різновид сімейного роману в літературно-критичних 

дослідженнях. Концепція становлення жанру сімейного роману М. Бахтіна: 

протиставлення ідилії сімейного роману та принципу «зруйнування ідилій» у 

романі поколінь. Роман поколінь як жанр, що стає популярним на зламі епох. 
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Роман поколінь у кінці ХІХ століття та його проблематика: конфлікт 

поколінь, занепад роду, заперечення традицій на тлі суспільних колізій та в 

умовах індустріальної революції. Принципи побудови роману поколінь: 

хронікальність, історизм, руйнування сімейної ідилії під впливом зовнішніх 

факторів. 

Стислий порівняльний аналіз романів А. Свидницького «Люборацькі» й 

Т. Манна «Будденброки»: історичний та хронікальний принципи побудови 

романів, деградація й занепад роду як спільний класичний мотив роману поколінь 

у світовій та українській літературі.  

Ключові аспекти жанроутворення роману поколінь як різновиду сімейного 

роману: обумовлення проблематики, сюжетно-фабульних сторін, категорій часу та 

простору. Історичний та хронікальний принципи побудови, деградація й занепад 

роду як особливості специфіки жанру роману поколінь як у світовій, так і в 

українській літературі. 

 

Література 

1. Алламуратова А.Ж., Алламуратова Г.Ж. К вопросу о жанре семейного романа. 

Молодой ученый. 2014. № 4. С. 1187–1189. URL: 

https://moluch.ru/archive/63/9724. 

2. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. М.: Худож. лит., 1975. 504 с.  

3. Бернадська Н.І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція: 

[монографія]. Київ: Академвидав, 2004. 368 с. 

4. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. 

Олександра Галича. Київ: Либідь, 2001. 488 с. 

5. Краткий словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. С.В. Тураев. М.: 

Просвещение, 1978. 224 с. 

6. Манн Томас. Будденброки. Love Read. ec. URL: http://loveread. 

ec/view_global.php?id=36088.  

7. Никольский Е.В. К вопросу о специфике жанра – семейной хроники и его 

зарождении в русской классической литературе. Вопрос языка и литературы в 

современных исследованиях: Кирилло-Мефодиевские чтения. Москва: 2009. 

С. 314–320. 

8. Порохняк Н. Роман – сімейна хроніка з погляду літературознавчої антропології. 

Питання літературознавства. 2010. Вип. 79. С. 148–155. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_79_21. 

9. Румянцева-Лахтіна О.О. Пан Халявський Г. Квітки-Основ’яненка – перший 

сімейний роман-хроніка в українській літературі. Український світ у наукових 

парадигмах: збірник наукових праць. Харків: Харківський національний 

педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2019. 180 с. 

10. Свидницький А. Люборацькі. Оповідання. Нариси та статті. Київ: А.С.К., 2006. 

640 с. (Бібліотека української літератури). 
 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж29815
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_79_21

