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У статті дано визначення поняттю «соціально-побутовий роман», перелічено риси
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Актуальність теми. Жанр соціально-побутового роману, як і роману взагалі,
викликає в літературознавчій науці багато неоднозначностей і різноголось. До
прикладу, в одних дослідженнях соціально-побутовий роман розглядається як
основний різновид реалістичного, в інших – як самостійне жанрове утворення, ще в
інших взагалі ототожнюється з соціально-психологічним. Це, в свою чергу, сприяє
нагромадженню поліваріантності щодо дефініції жанру, його природи і
особливостей, сталих ознак тощо. А тому наше дослідження, власне, і є спробою
актуалізації соціально-побутової поетики на прикладі аналізу одного зразка
романного жанру.
Об’єктом дослідження є роман Анатолія Дімарова «І будуть люди», а
предметом – риси соціально-побутового роману, реалізовані в аналізованому творі
письменника.
Мета роботи – виявити та з’ясувати жанрові особливості твору «І будуть люди»
як соціально-побутового роману.
Так, за «Літературознавчим словником-довідником» [8] Гром’яка соціальнопобутовим є такий основний різновид реалістичного роману, що утвердився в ХІХ
столітті і для якого характерним є ідеологізація приватного життя, побуту
персонажів, охоплення життя усього суспільства та епохи, відтворення конфлікту
між людиною та суспільством [8, с. 598]. У жанрі соціально-побутового роману
творили Стендаль, О. де Бальзак, Г. Флобер, Ч. Діккенс, В. Теккерей, Дж. Лондон,
Е.-М. Ремарк, Е. Хемінгуей, Б. Прус, І. Тургенєв, Л. Толстой, в українській
літературі – І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, У. Самчук, М. Стельмах,
Ірина Вільде та інші.
Основними його рисами є:
–
зображення широкої панорами дійсності;
–
змалювання життя героїв на тлі важливих соціальних зрушень;
–
показ представників різних соціальних прошарків;
–
створення певного соціального типу;
–
соціальна трагедія героя;
–
протиставлення світлого поривання людей і жорстокої дійсності;
–
відтворення побуту та епізодів сімейного життя;
–
високий викривальний пафос.
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У системі художніх пошуків періоду 60-х років ХХ століття належне місце
відводиться роману Анатолія Дімарова «І будуть люди». Має рацію Віталій Дончик,
що в контексті набутків у «цьому тематичному відгалуженні нашої прози, неодмінно
слід ще раз згадати про трилогію кінця 60-х років А. Дімарова «І будуть люди»
[4, с. 364].
Трикнижжя Дімарова «І будуть люди» охоплює великий проміжок часу – від
передреволюційних і революційних років, перехідного періоду в умовах лікнепу й до
голодомору, колективізації та перших років Радянської влади.
У першій книзі роману автор подає передісторію українського дореволюційного і
революційного села. Тут відсутні картини фронтових подій і драматичних воєнних
баталій, а переважають зазвичай «мирні картини». Прихід революції перевертає
старий світ, ламає віковічні закони суспільства, розхитує підвалини віджилих понять
і звичок. Перша частина роману присвячені в цілому небагатьом героям: Тетяні і
Федору Світличним, Оксену й Івану Івасютам, Василю Ганжі. Зображення сімейної
хроніки Світличних, історії куркулів Івасют, що діють здебільшого у часопросторовій площині топосів села Тарасівка і хутора Іваськи, власне й становлять
основну подієвість та фабулу першої книги роману Дімарова.
Друга розгортає перед читачем формування нового ладу на селі, лікнеп. Основний
кістяк сюжетики складають такі суспільно-історичні та соціально-побутові події як
боротьба радянської влади із «куркульськими елементами» в особі «хазяїв» Оксена
Івасюти та Івана Приходька, історія життя Ганни Мартиненко, Григорія Гінзбурга,
Миколи Гайдука, отця Діодорія та інших, боротьба Володі Твердохліба із
учителюванням «попівської дочки» Тетяни Світличної, суперечка отців Віталія та
нечестивого Діодорія щодо місії священика і призначення церкви, гоніння та смерть
о. Віталія від руки Миколи Приходька, погоня за бандами та мандрування степами
України «червоного кавалериста», протестанта і звитяжця Федора Світличного, втеча
Тетяни Світличної з хутора Іваськи.
Ефект зображення широкої панорами дійсності останньої, третьої, частини
епічного полотна Дімарова досягається зверненням автора до таких явищ
ХХ століття як лікнеп («А от що робити з дорослими? З отакими, як Непідкований,
котрого Таня мала охопити навчанням у лікнепі разом із десятьма іншими
неписьменними?» [3, с. 644]), розкуркулення («Непрошені гості приперлися вранці
(…) Прийшла ціла комісія: Володимир Твердохліб, Іван Приходько, Петро Нешерет і
Протасій Непідкований. Всі з щупами – довгими залізяками з припасованими
трубочками на кінці, щоб можна було знайти під землею зерно» [3, с. 559]),
колективізація («Уже двісті тридцять хазяйств об’єдналось в артілі. Лишилося
сімдесят. Найупертіших. Найзатятіших» [3, с. 722]) і голодомор («Село лежить, наче
вимерле, і моторошно мерехтять у небі зірки, зціджуючи на землю рештки
нужденного світла. І в тому тьмяному світлі, в непевному тому мерехтінні повзають
голодні тіні. Шамотять попідтинню, попід хатами, простягають до дверей опухлі
руки» [3, с. 729]). Картини-візії Страшного Суду в кінці роману, коли перед
Всевишнім і невинно погубленими тираном людьми постає Сталін, розширюють і
поглиблюють панорамність відтворених подій.
Письменник у своєму творі змальовує представників різних соціальних
прошарків, серед яких найбільше вихідців з «низів». Такими, до прикладу, є Тетяна
Світлична, Василь Ганжа, Іван та Микола Приходьки, Ганна Литвиненко, дід
Хлипавка. Представниками соціальної верстви вищого керівного чину є Володимир
Твердохліб – секретар комсомольського осередку, Григорій Гінзбург – секретар
повіткому, Іван Суслов – секретар райкому, Соломон Ляндер – начальник ДПУ
Хоролівського повіту, Федір Світличний – начальник пожежної охорони, Василь
Ганжа й Петро Нешерет – сільські голови. Як окремий соціальний клас можна
виділити так званих «ворогів народу»: «куркульку» і «шльонку» Тетяну Світличну,
на котрій висить тавро дочки попа і жінки куркуля, «псевдогосподарів» Оксена
Івасюту та Миколу Приходька, «зрадника» комуністичних ідей Григорія Гінзбурга.
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Також слід наголосити на таких соціально-професійних групах як духівництво (отці
Віталій та Діодорій) та шкільництво (учителька Тетяна Світлична, завуч школи
Ольга). Можна класифікувати героїв Дімарова в соціальні верстви й за принципом
відстоювання/засудження радянської влади, християнських поглядів героїв, їх
життєвих пріоритетів, вікових особливостей, перебування в часо-просторових
площинах тощо.
У низці персонажів роману «І будуть люди» відбита певна соціальна трагедія.
Приміром, заборона Тетяні Світличній займатися педагогічною діяльністю в рамках
освітнього перетворення лікнеп, поширювати освіту в неписьменні сільські маси,
декларованої маніфестом партійних чиновників «Геть куркульку від бідняцьких
дітей!» [3, с. 348], символізує трагедію усього народу села Тарасівки як втрату
очікувань позитивних змін від лікнепу.
Жорстока дійсність доби у трилогії Дімарова протиставляється світлому
пориванню народу. Тут яскравим прикладом слугує образ діда Хлипавки. На жаль,
деякі літературознавці, як-от Дмитро Гринько, поверхово й однобічно трактують
цього персонажа, а саме як «набридливий вже стереотипний образ (…), виписуючи
якого, автор вдається до зайвої натуралістичності, до перекручення слів, що має
підкреслити його відсталу свідомість, низький рівень культурного розвитку»
[2, с. 197]. А все ж благородними мотивами керується цей чоловік, коли вирішує
вирушити в далеку дорогу, в Москву до Сталіна, котрий «…нічого не відає. Що
досить добратися до нього, розкрить йому очі, як він одразу ж заступиться за свій
народ. Накаже нагодувати його і зігріти» [3, с. 737]. Нехай і дещо наївними
видаються переконання діда Хлипавки, та саме в цьому образі відбилося оте світле
поривання українського народу, що протиставляється жорстоким реаліям революції,
колективізації та голодомору, втілених в особі людини, «до якої дід ніс чисте серце,
велику надію, гарячу молитву за весь свій народ, а вона безжально відштовхнула
його од себе» [3, с. 744]. І вже в картинах Страшного Суду, одній із
найсимволічніших сторінок дімарівської трилогії, де Всевишній поставив «діда
Хлипавку по праву руку, Сталіна – по ліву» [3, с. 745] від себе, де «стоятиме Сталін,
чорний од злочинів, і хлюпотітиме під ним кров невинно погублених людей»
[3, с. 745], яскраво проглядатиметься дилема світлого і темного, добра і зла.
У цьому плані показовими є й інші герої, котрі заплатили високу ціну заради
реалізації своїх ідей. Так, жорстока політика лікнепу не дозволила Тетяні Світличній
втілити давню мрію – учителювати. Бажання Григорія Гінзбурга щодо добровільного
входження в колгосп наразилося на цілковите несприйняття місцевою владою, що,
зрештою, і призвело до самогубства останнього. Намагання Оксена Івасюти
приховати роками нажите майно стало наслідком його депортації далеко за межі
рідного дому. А непохитне відстоювання отцем Віталієм християнських чеснот стало
причиною його вбивства апологетом атеїзму.
Опис побуту, інтер’єру та екстер’єру теж є однією з ознак соціально-побутового
роману як жанру, що в аналізованому творі Дімарова підкріплюється прикладами
зображення оселі («За якийсь тиждень обжили Гайдуки свою нову оселю так, що вже
й не впізнати було нещодавньої землянки, яка дихала пусткою. Прилаштували двері,
прорубали невелике віконце, наносили на постіль сухої трави, натягали дров – хоч
усю зиму топи, – і майже затишно було довгими осінніми вечорами, коли в залізній
печі весело тріскотіли дрова і вогонь кидав гарячі полиски на стіни, на стелю, на
трьох мовчазних людей» [3, с. 218]), обікраденого панського маєтку («Все тягли, що
можна було відколупнути чи одірвати, висадити на воза або на плечі. Навіть кахляні
печі розібрали дощенту, паркети із кольорового дерева, не кажучи вже про залізний
дах, про вікна та двері. Все попливло в навколишні села, пірнуло, як у болото, щезло
безслідно. І стоять тепер лише голісінькі стіни пишного колись палацу…» [3, с. 573]),
пожежні («І на тихому, сонному досі дворі пожежників закипіла робота.
Розбиралися, змазувалися поіржавілі насоси, на розсохлі бочки набивалися нові
обручі, мінялися колеса, а самі виїзди покривалися червоною фарбою. Зійшлися
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жінки пожежників, прибрали у хаті, вибілили усередині й зовні. За тиждень
невпізнанно змінилася пожежня. Двір старанно підметений, будинок побілений, у
великому сараї аж горять начищені насоси, радують свіжою фарбою два справжні
виїзди» [3, с. 619]), переліку майна («І коли Оксен та Ліда повідкривали шафи та
комоди, повисовували шухляди, то в них аж очі розгорілися. Фарфоровий посуд,
срібні набори ножів та виделок, білосніжні стоси простинь та скатертин, дорогі меблі
з полірованого червоного дерева, інкрустовані жовтою та червоною міддю, стільці,
крісла й дивани, обтягнені червоним невитертим хромом…» [3, с. 432]) тощо.
Тема сім’ї завжди цікавила А. Дімарова і, як відомо, була апробована в романах
«Його сім’я» та «Ідол». До неї письменник частково звертається і в епічному полотні
«І будуть люди». По суті, твір і починається «як сімейна хроніка Світличних» [9, с.
128]. Актуалізація сімейної теми пов’язана з проблемою батьківства, материнства і
дитинства, співвіднесенням категорій любові, шлюбу і сім’ї, епізодами спільного
життя Тані Світличної та Оксена Івасюти, Федора Світличного й Олесі, Ониська й
Ганни Мартиненків, подружжя Приходьків та ін.
Одна з найпромовистіших характеристик роману «І будуть люди» належить В.
Дончику, для котрого «компактна трилогія» Дімарова відкриває «нові джерела в цій
темі, нові можливості соціально-побутового роману» [4, с. 318], якому притаманні
такі домінанти, як «вільний плин живого життя», «характери, що діють за своєю
індивідуальною (…) а не нав’язуваною їм соціальною схемою», «єдність соціального
і психологічного, історичного і побутового, органічна розповідна інтонація…»
[4, с. 318].
Схожу думку висловлює дослідник Іван Зуб у розвідці «В епічних вимірах» [5].
«І будуть люди», як зауважує рецензент, «написані в плані соціально-побутової
хроніки» [5, с.200], яка відзначається показом сімейно-побутових справ, детальною
та розтягнутою біографією героїв, відступами та ретроспективно-докладними
екскурсами в «історію роду», гумористичною та іронічною тональністю оповіді.
Відомо, що соціально-побутовий роман є одним із головних жанрів реалізму як
методу. Стаття «Стильові особливості творчості Анатолія Дімарова, реалізовані в
романі «І будуть люди»» [6] дослідниці Марини Корецької є спробою виокремлення
характерних особливостей поетики реалізму, а саме: прагнення автора до
«панорамного розкриття життя», хронікального принципу побудови, переміщення
акцентів «з актуальних проблем сучасності, з гострих соціальних конфліктів на їх
осмислення і сприйняття людиною», зображення широкого діапазону «суспільноісторичних подій (…) від революції до голодомору, в межах одного полтавського
села» [6, с. 41], «відбиття революції, колективізації, розкуркулення на долі кожного з
героїв роману», проникнення в «питання буття» з елементами «соціального тону (…)
епічності» [6, с. 42], суспільної детермінованості життя, «соціально-економічних змін
у суспільстві» [6, 45], об’єктивності у зображенні героїв, «опосередкований
(зовнішній) психологізм» [6, с. 46].
У статті «Пролог» [7] Анатоль Костенко вказує на таку характерну в поетиці
соціально-побутового роману «І будуть люди» рису як вплив на героя середовища.
На переконання літературознавця, «у стосунках з суспільством», діючи в певному
оточенні, змінюються «вчинки героїв (…) етичні й моральні принципи, однак зміст,
ідейна основа їхньої дії лишаються непорушні» [7, с. 204].
Інший дослідник Віктор Грабовський у статті «Перепуття долі народної» [1]
згадує про багатоплановість, часопростір твору. «Тарасівка – Полтавщина – Вітчизна
від Прикарпаття до Підмосков’я, – відзначає дослідник, – ось (…) три плани, що
розгортає перед нами роман» [1, с. 5].
Підсумовуючи, відзначимо таке: характерними особливостями епічного полотна
Анатолія Дімарова «І будуть люди» як соціально-побутового роману є зображення
широкої панорами дійсності та охоплення великого проміжку часу
(передреволюційні і революційні роки, період лікнепу, голодомор, колективізація),
змалювання представників різних соціальних прошарків (соціальні «низи»,
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посадовці, «куркулі», шкільництво, духівництво), антиномія жорстоких реалій доби і
світлого поривання народу (бажання Тетяни Світличної учителювати, Григорія
Гінзбурга – добровільно входити в колгосп, намагання Оксена Івасюти приховати від
влади нажите роками майно, відстоювання отцем Віталієм засад християнської
моралі), побутовізм (опис оселі, панського маєтку, пожежні, перелік майна), акцент
на важливих соціальних подіях, соціальна трагедія героя, зображення розлогої
картини життя села, риси сімейної хроніки та інші.
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