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РЕФЕРАТ 

Мета. У статті на матеріалі оповідань і новел українських – Івана Франка «Грицева 
шкільна наука», «Олівець», «Schönschreiben», Бориса Грінченка «Дзвоник», «Екзамен» і 
польських – Болеслава Пруса «Антек», Генрика Сенкевича «Зі спогадів познанського вчи-
теля» – письменників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. аналізується система навчання 
у школі як психічна і фізична травма для дитини. Дослідницька методика. Послуговую-
чись літературознавчими практиками психоаналізу З. Фройда, зокрема теорією сновидінь, 
що витворює оніричний дискурс, досліджуються психологічні поведінкові характеристики 
дітей, які перебувають у критичному, межовому, психічному і фізичному стані унаслідок 
травми, спричиненої школою. Результати. Постійне залякування, тяжкі тілесні покарання, 
приниження власної та національної гідності дитини з боку вчителя, поверхова, схоластич-
на, неприйнятна для засвоєння система навчання – причини, що зумовлюють важкі пси-
хічні і фізичні травми школярів, репрезентованих у художніх творах. Наукова новизна. 
У роботі вперше через призму психоаналітичного методу проаналізовано класичні тексти 
української та польської літератур, окреслено дискурс травми як важливий чинник сюжето-
творення та елемент художнього світу персонажів. Практичне значення. Матеріал статті 
може бути використаний під час подальшого вивчення текстів у компаративістичному 
аспекті й за допомогою психоаналітичного прочитання.  
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ABSTRACT 

Oksana Prykhodko. Psychoanalytic and hermeneutic interpretation of trauma as a factor 
of literary world (in Ukrainian and Polish short stories of the second half of the XIXth – the 
beginning of the XXth centuries). 

Aim. In the paper, Ukrainian and Polish short stories and novellas of the second half of the 
nineteenth and early twentieth centuries (Ivan Franko’s «Grits’s School», «Pencil», 
«Schönschreiben», Borys Hrinchenko’s «Bell», «Exam», Boleslaw Prus’s «Antek», Henrik 
Sienkiewicz's «From the Teacher’s Memories») have been discussed. School system is analyzed in 
these texts as mental and physical trauma for a child. Methods. Based on S. Freud's psychoanalysis, 
in particular the theory of dreams, the psychological behavioral characteristics of children who are 
in the crucial mental and physical conditions in the result of the traumas caused by school have 
been studied. Results. Constant intimidation, severe physical punishment, humiliation of children 
and their national dignity by teachers and scholastic unacceptable teaching system have been 
spotlighted. Scientific novelty. In the work for the first time, through the prism of the 
psychoanalytic method, the classical texts of Ukrainian and Polish literatures have been analyzed, 
the discourse of trauma has been outlined as an important factor in plot creation and an element of 
the literary world of characters. Practical meaning. The material of the article can be used for 
further study of texts in a comparative perspective and through psychoanalytic approach. 

Key words: school as psychological trauma, school as physical trauma, psychoanalysis, 
onyric discourse. 

Проблема шкільництва як психічна і фізична травма є однією з 
наскрізних у творчості українських і польських письменників другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст., що засвідчує типологічна поява текстів 
такої тематики в українських та польських авторів окресленого періоду. 
Школа, що травмує дитину, постає як суспільна й національна проб-
лема в Україні та Польщі, які на той час були колоніями Австро-
Угорщини, Пруссії й Росії. 

На сучасному етапі розвитку літературознавчої науки новітні прак-
тики декодування художнього тексту реконструюють традиційні під-
ходи до висвітлення цієї теми у позитивістській парадигмі і репре-
зентують нове бачення системи освіти досліджуваного періоду. Досвід 
залучення психоаналітичних студій є плідним в аспекті осмислення 
літературознавчих проблем, зокрема пов’язаних із дослідженням особ-
ливостей художнього мислення. Важливим чинником категорії «худож-
ній світ» є світоглядно-філософські настанови й параметри персонажів, 
які формуються під впливом зовнішнього середовища. Особливо ак-
туальною ця проблема є в літературі др. пол. ХІХ ст., у якій оприявнені 
позитивістські тенденції. Персонаж реалістичного художнього твору 
розглядається в системі причиново-наслідкових зв’язків, які форму-
ються в результаті комунікації із навколишнім соціумом. «Рубіж ХІХ–
ХХ ст. в українській літературі можна вважати тою хронологічною 
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точкою, коли помітною стає увага до проблем деструктивного харак-
теру, до активізації тем смерті, розпаду, психологічної зневіри, відчу-
ження, втоми, хвороби, меланхолії як своєрідних способів репрезентації 
травматичного досвіду. Варто зазначити, що науковий дискурс травми 
народжується із початком досліджень неврозів „батьком психоаналізу” 
З. Фройдом. Австрійський психіатр, вивчаючи невротичні стани ветера-
нів Першої світової війни, запропонував концептуальну модель травми, 
яка на сьогодні слугує підґрунтям для визначення впливу травматич-
ного досвіду на поведінку і самосприймання особистості. За З. Фрой-
дом, історія про травму – це не тільки своєрідний результат оповідної 
дисгармонії, внаслідок провалів пам’яті, але й підсумкове свідчення 
хронологічної плутанини» [9, c. 517]. З огляду на такі особливості 
історико-літературної ситуації та відповідно до напрацювань психоана-
літичної школи, долучення до літературознавчого аналізу психоаналі-
тичних студій сприяє розкриттю специфіки поведінкових моделей пер-
сонажів і комунікативних ситуацій у літературному творі. Так, Марія 
Брацка у статті «Художні стратегії опису травми у творчості Павлина 
Свенціцького» досліджує художні стратегії опису травматичного 
історичного досвіду, який репрезентовано у творчості письменника 
середини ХІХ ст. Дослідницька увага авторки студії спрямована на 
виявлення посттравматичної свідомості персонажів П. Свенціцького. 
Науковець послуговується психоаналітичними підходами, наголошу-
ючи на їх особливій валідності для дослідження літератури другої пол. 
ХІХ ст., а також вказуючи на гібридизацію в дискурсі сучасної гумані-
таристики результатів психології й літературознавства: «Категорія трав-
ми, хоч апріорі належить до галузі психології та психіатрії, уже перене-
сена на ґрунт гуманітаристики в її широкому розумінні та результатив-
но використовується теоретиками літератури й літературознавцями. Це 
підтверджує висловлення історика ідей Д. Лакапри <…>. У літератур-
них дослідженнях це поняття дає широкі можливості аналізу деяких 
аспектів літературного твору, пов'язаних із суб’єктом висловлювання, 
проявами ідентичності, та має широкий спектр засобів вираження 
етичних і естетичних цінностей. Пам’ять травми, яка важко форму-
люється та можлива для опису лише в її наслідках, ставить питання про 
її приналежність, обґрунтування та право на вербалізацію. Ця категорія 
певною мірою уже використовувалась і опрацьовувалась у літературо-
знавстві для визначення травматичного досвіду, пов'язаного з конфлік-
тами та людськими втратами у світовому масштабі» [1, с. 324]. Поді-
ляючи загальну тенденцію поглядів М. Брацки, зазначимо, що аплікація 
категорії «травми» може бути використана для дослідження літератур-
ного матеріалу, у якому репрезентовано не лише «конфлікти й людські 
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втрати у світовому масштабі», а й життя пересічних людей (зокрема, 
дітей і підлітків), які в силу особливостей соціальних конвенцій, норм і 
правил, визначених ідеологічними чинниками, здобувають травматич-
ний досвід. Специфіка репрезентації системи освіти в літературних тво-
рах др. пол. ХІХ ст. дає підстави для залучення категорії «травми» в 
дискурс літературознавчих досліджень. У роботі М. Брацки окреслено 
ті суспільно-історичні зміни («втрата політичної незалежності Річчю 
Посполитою наприкінці XVIII століття та пов’язані з цим невдалі поль-
ські повстання за повернення держави на мапу Європи» [1, с. 324]), які 
вплинули на долю персонажів, а також визначено різні види травм. У 
нашій студії йдеться про травматичний досвід персонажів, детерміно-
ваний освітньою ситуацією, яка позначена не світоглядно-етичними й 
моральними імперативами, а ідеологічними чинниками. 

Адаптація учня до умов школи, зокрема втрата свободи, стосунки 
учня й викладача, взаємовідносини між самими учнями, складний про-
цес засвоєння знань як з боку обдарованих учнів, так і учнів абсолютно 
до цього непідготовлених та непридатних, примусове навчання не-
рідною мовою, деморалізація і денаціоналізація дітей колонізованих 
країн, образи учнів-жертв шкільної муштри, постаті вчителів-догма-
тиків, невігласів і садистів у центрі уваги майстрів малої прози другої 
половини ХІХ – поч. ХХ ст. Об’єктом текстуального аналізу в аспекті 
виявлення типів травмованості у школі стали оповідання й новели 
українців І. Франка «Грицева шкільна наука», «Олівець», «Schön-
schreiben»; Б. Грінченка «Екзамен», «Дзвоник»; поляків – Б. Пруса 
«Антек», Г. Сенкевича «Зі спогадів познанського вчителя». 

Джерелом текстів як українських, так і польських авторів часто є 
автобіографічні травматичні досвіди, закорінені в дитинстві й пов’язані 
зі школою та навчанням. Тому кожен із текстів доцільно розглядати як 
наратив, у якому автор має можливість репрезентувати травму, оприяв-
нюючи її в художній спосіб задля переведення в площину досвіду, а не 
безпосереднього травмувального джерела. Ми не ставимо за мету до-
слідження автобіографічного компонента в аналізованих оповіданнях, 
проте цілком правомірно зарахувати їх до наративу, який допомагає 
пропрацювати травму, уникаючи її негативного впливу. Дослідники 
психології звертають увагу на те, що «вміння вибудовувати історію 
власного життя як неповторний відкритий особистісний твір <…> спів-
відноситься з такою ознакою досвіду, як несуперечливість і створю-
ється завдяки захисній функції наративу. Ця функція дозволяє людині 
немовби відсторонитися від негативних переживань, перевести спогади 
про травмуючі події у зовнішню історію, тим самим трансформуючи її 
у більш продуктивну історію, узгоджуючи таким чином травматичні та 
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нетравматичні фрагменти досвіду, роблячи його несуперечливим» [10, 
с. 15]. Аналізовані в статті оповідання другої пол. ХІХ ст. доцільно роз-
глядати як тексти, у яких автори прагнуть здійснити ревізіювання трав-
ми, спричиненої освітньою специфікою зазначеного часу. Не зістав-
ляючи напряму фігури автора й персонажа (головного героя), зазна-
чимо, що художні наративи є не лише формою фіксації наявних освіт-
ніх і, як наслідок, психоемоційних проблем, а й чинником звільнення 
свідомості від травмувального досвіду переживань, детермінованих 
освітою. На думку науковців, «несуперечливість досвіду, що створю-
ється завдяки захисній функції наративу <…>. Якщо ж людина пос-
тійно «пережовує» одні й ті ж теми, використовуючи тільки ті інтерпре-
таційні схеми, котрі дозволяють створити область релевантності, що 
виключає травмуючі фрагменти досвіду, то досвід зовні може вигля-
дати як несуперечливий, однак, при цьому бути стагнуючим, таким, що 
перешкоджає особистісному розвитку людини, формуванню адекватної 
Я-концепції. Несуперечливість досвіду виражається у зв’язності та 
цілісності тексту наративу» [10, с. 35]. 

Отже, під травмою розуміємо подію чи переживання, що загрожує 
життю, цілісності свідомості, це досвід, який породжує страх, переляк, 
враження, що стрімко проникають у свідомість і тому до кінця не 
усвідомлені [6]. Л. Суворова наголошує на тому, що в сучасному дис-
курсі «поняття „травма” <…> починає фігурувати не лише в терміно-
логічній системі медичних наук, воно активно проникає у сфери 
соціального та гуманітарного спрямування, виступаючи засобом номі-
налізації хворобливих деструктивних станів, дисфункціональних нас-
лідків, негативного досвіду» [9, c. 516]. Водночас ми наголошуємо на 
тому, що освітня травма, зокрема в художній репрезентації є важливим 
об’єктом дослідження з позицій сучасного літературознавства.  

Система навчання у текстах українських і польських авторів – 
І. Франка, Б. Грінченка, Б. Пруса, Г. Сенкевича – репрезентована, на-
самперед, як психічна й фізична травма. Дитина, віддана до навчання, 
здебільшого до чужомовної школи, опиняється у незвичній і складній 
ситуації. Перед нею виникає проблема різного типу обов’язків, обме-
жень і правил: засвоєння матеріалу, дисциплінарних покарань і дозво-
лів, уміння спілкуватися з товаришами по школі, навчання нерідною, а 
відтак – складною і малозрозумілою мовою. Причому ці обов’язки ди-
тина собі не обирає, ніхто не бере до уваги її особисті бажання та інте-
реси, духовні й індивідуальні можливості. Для багатьох учнів цей про-
цес стає надзвичайно травматичним – важким, болісним, часто трагіч-
ним, що ламає і психічно, і фізично, оскільки дитина перебуває у стані 
постійного страху, стресу й переляку.  
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У дослідженні, аналізуючи травму, будемо послуговуватися лі-
тературознавчими практиками психоаналізу. Опис людської психіки 
З. Фройд вважав одним із зацікавлень будь-якого письменника, його 
своєрідною «вотчиною» [3]. Г. Сенкевич, Б. Прус, І. Франко, Б. Грін-
ченко у своїх оповіданнях і новелах, звертаючись до психоаналізу, 
дають виразні психологічні характеристики дітям, що перебувають у 
критичному (межовому) психічному і фізичному стані унаслідок трав-
ми, спричиненої школою. Спробуємо окреслити ті фактори, які травму-
ють дитину.  

Уже сама школа, власне, її приміщення та «умови», створені для 
навчання країнами-колонізаторами Пруссією, Австрією, Росією на оку-
пованих територіях, витворюють атмосферу неприйняття, відторгнення 
та придушення будь-якого бажання вчитися. Показовим у цьому плані є 
інтер’єр школи, змальованої в оповіданні Б. Пруса «Антек»: «Вона 
(школа. – О. П.) здалася йому майже такою ж гарною, як та кімната в 
корчмі, де стоїть шинквас… Тільки грубка тріснула і двері не зачи-
нялися, отож було трохи холодно. Обличчя в дітей були червоні, а руки 
вони ховали в рукави… А по кутках білів іній і витріщав на всіх свої 
іскристі очі» [7, с. 189]. 

За З. Фройдом, травматичний жах – це сновидіння, від якого лю-
дина прокидається у стані переляку, що є маркером травми, тому що 
страшним є не лише сон, а й пробудження [3]. Оніричний дискурс 
досліджуваних оповідань репрезентований жахними сновидіннями ма-
леньких учнів – як наслідок травмованості школою і навчанням. Пере-
буваючи у стані марення, коли так, як і уві сні, оприявнюється підсві-
доме, оголюючи страхи і переживання, Михась із оповідання Г. Сен-
кевича «декламував думу про Жолкевського з «Історичних пісень» 
Нємцевича, часом говорив шкільною викладовою мовою, а то 
відмінював різноманітні латинські слова» [8, с. 116]. «А баба галамага» 
… не раз навiть у снi з уст його (Гриця. – О. П.) вилiтало се дивовижне 
слово, що становило немов перший порiг усякої мудростi, якого йому 
не судилося переступити» («Грицева шкільна наука» І. Франка). 

Початкові симптоми психологічного вмирання – тотальна байду-
жість до всього, втрата дитиною інтересу до життя. Подібний стан психо-
логічної смерті дитини відтворено і в оповіданні Б. Грінченка «Дзвоник»: 
«Незрозуміла їй шкільна наука пригнітила їй мозок, упевнила її, що вона, 
Наталя, дурна, нічого не хоче сама розуміти й повинна робити одно тіль-
ки: питатися старших та їх слухатися… дуже вже пригнічена в неї голова 
була…І вона жила дивним життям: життям без своєї волі, без надії… 
В душі маленькій, дитячій глибоко й далеко від людського ока ховався 
тяжкий біль… І ніколи не переставало боліти» [4, с. 171]. Доведені до від-
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чаю – Михась помирає від душевного й фізичного виснаження, Наталя 
просить дозволу накласти на себе руки – втопитися в криниці.  

Наталя, сільська дівчинка-сирота, потрапляє в чуже і вороже для неї 
середовище міського сиротинця. Навчання нерідною російською мо-
вою, сільська, патріархальна модель поведінки дівчинки стає причиною 
поступового перетворення дитини на жертву – об’єкт глузувань і 
знущань. У результаті Наталя опиняється на маргінесі соціуму. Неприй-
нята жорстокими однолітками, які змогли пристосуватися до середови-
ща, і бездушною, індиферентною до дитячих страждань наглядачкою, 
дівчинка вирішує піти з життя. Маркером глибокої психічної травмо-
ваності дитини постає дзвоник, що не просто перетворюється на дже-
рело постійного страху і стресу, а породжує нав’язливі ідеї: «Їй стало 
здаватися, що він живий і що навіть начальниця слухається його… Її, 
Наталю, дзвоник знає і вмисне так вигукує, бо хоче їй дошкулити. Вона 
… не могла збутися тієї думки. І вона зненавиділа його. Ворог її, дзво-
ник, шістнадцять разів на день нагадував їй про його. Як він дзвонив, їй 
здавалося, що він так і вимовляє: топись! Топись! Топись! Він зучив її 
до цієї думки, і ця думка запанувала над нею цілком» [4, с. 170]. 

Оповідання Г. Сенкевича «Зі спогадів познанського вчителя» мож-
на умовно назвати еталонним у плані репрезентації травми і травмова-
ності дитини в результаті навчання. Майстер психологічного портрету, 
деталі, діалогу, Г. Сенкевич розгортає перед читачем трагічну історію 
навчання в гімназії одинадцятирічного Михася, який понад усе боявся 
розчарувати свою маму, котра покладала великі надії на успіхи сина в 
навчанні. Страх хлопчика перед матір’ю, любов до якої стала культом 
після смерті батька, є ще одним із факторів травмованості дитини, 
закоріненому у фройдівській теорії едіпового комплексу. Родинна си-
туація Михася, від природи вразливої, екзальтованої дитини, ще більше 
загострює конфлікт, що виникає між жорсткими вимогами схоластич-
ної чужонаціональної (прусської) гімназії і учнем (поляком), що понад 
усе прагне бути відмінником. Г. Сенкевич використовує композиційний 
прийом ретроспекції, інсталюючи в текст наратора (приватного учите-
ля-гувернера Михася), який виступає тонким психологом. Поступово 
змальовуючи історію психічного і фізичного знищення свого вихованця 
школою, він констатує причини, що призвели до смерті хлопчика: 
«моральний примус, таємна журба, неспокій, даремні зусилля, боротьба 
з труднощами, поступова втрата надії… до журби з приводу поганих 
оцінок долучився невимовно гіркий і глибоко закорінений моральний 
розлад» [8, с. 108]. 

Травмованість досягає апогею, коли дитина вмирає не лише фізич-
но (від запалення мозку): насамперед, вона знищена морально. Внаслі-
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док довготривалих і виснажливих дитячих переживань Михась фактич-
но переживає подвійну смерть: спочатку він знищений психологічно, 
фізична смерть є наслідком психічної: «Все рвалося в хлоп’ячих гру-
дях… Він гнувся, як колосок під вітром. Кінець кінцем обличчя одинад-
цятирічного хлопця набрало просто трагічного виразу: здавалося, що 
його безупинно душить ридання, а він силкується стримати сльози. Ча-
сом очі його дивились, як очі замученого птаха; потім пойняла його 
дивна задума й сонливість; рухи його стали наче безладні, а голос мля-
вий. Михась зробився незвичайно тихий, спокійний і механічно слух-
няний» [8, с. 112].  

Часто джерелом психічної і фізичної травмованості дитини поста-
ють учителі – користолюбні невігласи, пасивні й незацікавлені у своїй 
роботі, схоласти, самодури, хабарники і просто садисти, що виміщали 
на беззахисних дітях власні вади і комплекси чи своє невдоволене чес-
толюбство.  

Майже в усіх досліджуваних нами текстах фізичне покарання є 
квінтесенцією педагогічної системи. І важко визначити: якої травми – 
психічної чи фізичної – більше завдає тілесне покарання. Страх, пере-
ляк у постійному очікуванні фізичного покарання породжує глибоку 
психічну травмованість дитини. Ключовою фразою «педагога» з опові-
дання Б. Пруса «Антек» були слова «ось я тебе огрію (поб’ю. – О. П.)». 
Трагікомічний діалог відбувається між матір’ю і Антеком, після його 
першого візиту до школи:  

«– Ну що? Вчився? 
– Вчився. 
– А перепало тобі? 
– О, ще й як! Аж двічі. 
– За навчання? 
– Ні, щоб зігрітися. 
– Це тільки для початку. А перегодя битимуть і за навчання! – 

утішила його мати» [8, с. 191]. 
Змалювання тілесних покарань досягає найвищої точки в оповіданні 

І. Франка «Олівець»: «А професор ще не переставав бити! Вже бiдний 
Степан охрип, лице його посинiло з натуги, пальцi судорожне впилися в 
професорові колiна, ноги кидалися в повiтрi, але рiзка не переставала 
свистiти в повiтрi, а кожний її свист, кожний ляск на грубу полотняну 
сорочку Степана стрясав i здавлював тридцять дитинячих серць у класi, 
витискав новий крик болю i розпуки з груді Степана» [2, с. 191]. 

Незворотною психологічною травмою, що породжує комплекс мен-
шовартості, є приниження власної гідності дитини. «Осли» («Антек»), 
«свиняча почеревина», «олухи» («Олівець»), «тумани вісімнадцяті» 
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(«Грицева шкільна наука») – образлива лексика, що лунає на адресу 
вихованців із вуст учителя. Приниження національної гідності, що має 
на меті зденаціоналізувати й асимілювати дітей, – спрямоване на трав-
мування нації: «Німецькі вчителі вважали, що тільки та дитина добре 
поводиться, котра відповідає усмішкою на їхнє глузування з «польської 
відсталості», з польської мови і традицій» (Г. Сенкевич. «Зі спогадів 
познанського вчителя») [8, с. 114]. 

Таким чином, можна підсумувати, що система освіти в аналізова-
них текстах виявляється регламентованою ідеологічними, соціальними, 
національними та ін. факторами, постаючи джерелом психофізичної 
травми для персонажів зазначеної малої прози. Постійне залякування, 
тяжкі фізичні покарання, поверхова, схоластична, неприйнятна для зас-
воєння освіта – причини, що зумовлюють важкі психічні й фізичні трав-
ми школярів. Психоаналітичні підходи, зокрема фрейдистська теорія, 
мають особливу актуальність для вивчення малої прози кін. ХІХ – 
поч. ХХ ст. Переживання персонажів у досліджуваних прикладах малої 
прози є чинником сюжетотворення; травми, спричинені особливостями 
освітнього процесу, постають важливим елементом сконструйованої 
художньої дійсності, зокрема у психологічному аспекті. 
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РЕФЕРАТ 

Мета. Стаття присвячена дослідженню особливостей інтерпретації емансипаційного 
дискурсу Е. Ожешко й Н. Кобринської, з постатями яких у польському та українському 
письменствах пов’язують зародження і розвиток феміністичного світогляду. Мета – з’я-
сувати типологічно подібні й індивідуально авторські постулювання емансипаційних ідей в 
літературно-публіцистичному доробку письменниць. Дослідницька методика. Для зістав-
ного аналізу застосовано низку основних методів наукового дослідження, зокрема істо-
рико-літературний, типологічний, біографічний підходи. Результати. Здійснено спробу 
порівняльного аналізу художнього декларування паритетності статей крізь призму ранньої 
творчості обох письменниць. Окреслено авторське бачення особливої функції жінки в со-
ціальному, духовно-інтелектуальному, національному контекстах. Наукова новизна. У 
запропонованій роботі вперше шляхом компаративного зіставлення досліджено типоло-
гічні паралелі ідей жіночої емансипації в доробку Е. Ожешко та О. Кобилянської. Прак-
тичне значення. Основні результати дослідження можуть бути використані при подаль-
шому вивченні польського та українського літературних процесів другої половини ХІХ – 
початку ХХ століття, а також творчості Е. Ожешко і Н. Кобринської. 

Ключові слова: емансипація, публіцистично-літературний дискурс, ґендерна паритет-
ність, жіноче питання. 




