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ТЕМА СОЦІАЛЬНОГО «ДНА» В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ І. ФРАНКА: 

СОЦІАЛЬНИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 

 
Темою дипломного дослідження є "соціальне дно" у соціологічному та психологічному вимірі в роботах І. Франка 

(«Тюремні оповідання», «Дилогія про Борислава» («Boa constrictor» і «Борислав сміється»), романи «Лель і Полель», 

«Для домашнього огнища»). Крім того, простежуються зміни у розумінні письменником причин зниження 

персонажів до периферії суспільного життя з урахуванням його психічних та етичних, соціальних та психологічних 

аспектів. Специфіка психології персонажів-злочинців усвідомлюється в психоаналітичному вимірі, використовуючи 

такі поняття як «маргінал», «маргінальність», «поведінкова девіація» тощо, що дає можливість виявляти 

індивідуальні психологічні характеристики та біопсихічний стан персонажів. Крім того, серед важливих факторів, 

що впливають як формування особистості, розглядається генезис, мотиви злочину, проблеми спадковості. 
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Постановка проблеми. Здійснення швид-

кого та комплексного аналізу теми соціально-

го «дна»  в творчості І. Франка  не лише крізь 

призму психологічних і соціальних проблем. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Ми намагалися простежити за змінами в розу-

мінні дослідниками обраних нами як об'єкт 

аналізу творів. На початку ХХ ст. вони розгля-

далися лише в контексті загальних біографіч-

них даних про митця. Накінці 1950-х рр. конс-

татуємо кількісне зменшення вульгарно-соціо-

логічних оцінок, і, навпаки, посилення тяжіння 

до цілісного розгляду написаного. У 70—80-ті 

роки значних змін у формулюваннях дослідни-

ків  теми, проблематики,  жанрової приналеж-

ності не відбулося. Естетика світобачення 

обраних творів з початку ХХ і до початку ХХІ 

ст. визначалася реалістичною. Щодо обраного 

нами аспекту дослідження — тема «соціально-

го дна», — то, на нашу думку, йому не приді-

лено достатньо уваги. Використовували дос-

лідження В.Коряка, О.Дорошкевича, В. Сімо-

вича, С.Єфремова, М. Степняка, Л. Рублевсь-

ка. Для визначення поняттєвого апарату ко-

ристуємося визначеннями Т. Шипунової, Є. 

Змановської, В.Коробчанського, І.Атояна.  

Мета статті. Метою роботи є комплексне 

дослідження особливостей оприявнення теми 

соціального «дна» в творчості І. Франка. 

Основні результати дослідження. Худож-

ньою стихією, що надихає пізнавати й відкри-

вати нові грані творів, є спадщина І. Франка. 

Безперечно, вона вивчена достатньо глибоко, 

різноаспектно, проте все ж залишаються недо-

статньо або й  практично зовсім недосліджені 

окремі її елементи. До таких належить і тема 

соціально «дна». Частково її інтепретували Т. 

Гундорова, І. Денисюк, М. Ткачук, А. Швець, 

однак переважно в контексті інших, спеціаль-

но її не акцентуючи. Відтак уважаємо за необ-

хідне поглибити й розширити окреслений ра-

курс за рахунок використання напрацювань  

соціології та психології (студії О. Змановської, 

Н. Ківенко, Ю. Клейберга, В. Коробчанського, 

Т. Шипунової). 

Найперше йдеться про девіантні форми по-

ведінки, тобто такі, які не узгоджуються з 

загальноприйнятими в певному суспільному 

середовищі нормами. Хоча й саме поняття 

"норма" є відносним.  

Поведінкові девіації різноманітні, тому кла-

сифікуються досить широко, хоча мають і од-

накові, типові риси, передовсім – деструктив-

ність, руйнівність. Відтак виділяють три ос-

новні види девіантної поведінки: антисоціаль-

на, асоціальна та аутодеструктивна (саморуй-

нівна) поведінка,  які, в свою чергу, відповід-

но, поділяються за типами: деліквентна (про-

типравна), залежна (адиктивна), суїцидальна 

поведінка.  

Науковці пояснюють і поняття маргіналь-

ності, визначення якого є багатоаспектним, що 

обумовлено складністю цього феномену, 

виразниками якого  є маргінали. 

Названо й об'єктивні детермінанти девіант-

ної поведінки, що зумовлені зовнішньою необ-

хідністю, впливом соціального середовища, та 

суб'єктивні, які, в свою чергу, можуть мати не 

тільки соціальну, а й суто біологічну, фізіоло-

гічну (нейрофізіологічну) основу.  
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  Названі чинники взаємопов'язані: соціа-

льне виникає з біологічного через психічне, а 

потім, за принципом зворотного зв'язку, саме 

через психічне впливає на біологічне – соці-

альні умови можуть змінювати біологію люди-

ни і, відповідно, ця перетворена природна ос-

нова згодом упливає на психічний і моральний 

стан людини . 

Отже,  йдеться про наступний понятійний 

апарат: соціальна норма, соціальне "дно", 

девіантна поведінка, маргінальність, маргіна-

ли, соціальна патологія (аномія), соціальна де-

віація (відхилення), за допомогою якого спро-

буємо виділити й вивчити особливості худож-

нього втілення теми соціального "дна" в опові-

даннях І. Франка "тюремного циклу" ("На дні", 

"Панталаха", "До світла", "В тюремнім шпита-

лі"), романах "Boa constrictor", "Лель і 

Полель", "Для домашнього огнища".  

 Розробка теми соціального "дна" пов'язана 

насамперед із біографією митця, оскільки 

внаслідок тяжких життєвих перипетій (три 

арешти) він пізнав життя злочинців та маргіна-

лів "на дні" суспільної вертикалі. Відтак тема 

соціального "дна" проходить крізь усю його 

творчість – прозову, поетичну, драматичну. За-

галом митець не має спільної схеми для творів, 

у яких розробляється окреслений нами ракурс, 

художньо різноманітно зображуючи прошарки 

«дна» суспільності: в’язні, безпритульні діти, 

злочинці патологічного типу, наглядачі, повії .  

Серед маргіналів у творах письменника за 

статтю превалюють  чоловіки, вік яких коли-

вається від 24 (Бовдур "На дні") до 80 років 

(Семко Туман "Лель і Полель"),  вік жінок – 

від 20 (повії "Для домашнього огнища") до 40 

(Рифка "Boa constictor"), вік  дітей – від 9 

(брати Калиновичі "Лель і Полель") до 16 

років (Йосько Штерн "До світла").  

Іншими проявами девіантної поведінки є 

асоціальна та  аутодеструктивна (саморуй-

нівна) поведінка — загрозлива поведінка для 

цілісності й розвитку самої особистості.   

До асоціальної поведінки відносять суїци-

дальну поведінку, зумовлену втратою сенсу 

життя через смерть близької людини, розлу-

чення, втрату роботи, погіршення здоров'я. Як 

правило, це усвідомлені дії, що скеровуються 

уявленнями про необхідність позбавити себе 

життя. 

Науковці пояснюють і поняття маргіналь-

ності, яке, на думку Є. Змановської, не є про-

явом девіантної поведінки, оскільки  маргінали 

не завдають шкоду людині чи суспільству 

загалом, а протиставляють себе більшості, роз-

ширюючи межі соціальних норм [13:37]. Нато-

мість В. Коробчанський переконаний, що мар-

гінальність є результатом соціокультур-них 

суперечностей, які, зокрема, й мотивують де-

віантну поведінку [52:70]. Термін «маргіна-

льність» (лат. —marginalis — той, що знахо-

диться на краю), позначає периферійність, 

проміжність по відношенню до яких-небудь 

соціальних спільнот. Водночас цей термін має 

ширше значення через те, що  в поле його дії 

потрапляють й емігранти, мігранти з села до 

міста, представники етнічних, релігійних мен-

шин, інваліди та ін., а також ті «зайві люди», 

які захоплюють нашу уяву винятковістю, 

вишуканістю [15:45].   

Визначення поняття «маргінальність» є 

багатоаспектним, що обумовлено складністю 

цього соціального феномену. По-перше, в 

класичному розумінні маргінальність являє 

собою результат порушення узгодженості 

ціннісних і нормативних систем у свідомості 

індивіда, що виникають через соціокультурні 

трансформації й  «запускають» у дію механізм 

маргінальності; по-друге, маргінальність є 

наслідком радикальних трансформаційних 

процесів у суспільній системі, пов'язаних пере-

важно з економічними, полі-тичними змінами, 

що призводять до виключення індивідів, соціа-

льних груп із процесів соціального виробницт-

ва, розподілу праці; по-третє, маргінальність є 

станом дезадаптації соціальних суб'єктів, що 

виражається у формуванні альтернативного 

стилю мислення; по-четверте, маргінальність 

характеризується втратою почуття приналеж-

ності до конкретних соціальних груп, відходу 

від реальності й спробами  створити власний 

альтернативний соціокультурний світ. Відтак 

маргінальність — феномен, що має яскраво 

виражену суб'єктивно-об'єктивну природу 

[12:70].  

Іншими проявами девіантної поведінки є 

асоціальна та  аутодеструктивна (саморуйнів-

на) поведінка, які, відповідно, тлумачаться як 

поведінка, що відхиляється від виконання мо-

рально-етичних норм; поведінка, що відхиляє-

ться від медичних і психоло-гічних норм, заг-

розлива для цілісності й розвитку самої осо-

бистості [10:33].  Залежна поведінка тісно 

пов'язана зі зловживанням чимось або кимось 
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із боку особистості з метою саморегуляцій, 

адаптації, в спеціальній літературі визначаєть-

ся як  адиктивна поведінка й  пояснюється тех-

нічнім прогресом у харчовій промисловості, 

фармацевтичній індустрії або проявом групо-

вої динаміки [11:117—119].  

До асоціальної поведінки відносять суїци-

дальну поведінку, зумовлену втратою сенсу 

життя через смерть близької людини, розлу-

чення, втрату роботи, погіршення здоров'я. Як 

правило, це усвідомлені дії, що скеровуються 

уявленнями про необхідність позбавити себе 

життя. На думку П. Сорокіна, саме суспільство 

є потужним генератором самогубств. 

Науковці пояснюють і поняття маргіналь-

ності, яке, на думку Є. Змановської, не є проя-

вом девіантної поведінки, оскільки  маргінали 

не завдають шкоду людині чи суспільству за-

галом, а протиставляють себе більшості, роз-

ширюючи межі соціальних норм. Натомість В. 

Коробчанський переконаний, що маргіналь-

ність є результатом соціокультурних супереч-

ностей, які, зокрема, й мотивують девіантну 

поведінку. Термін «маргі-нальність» (лат. —

marginalis — той, що знаходиться на краю), 

позначає периферій-ність, проміжність по 

відношенню до яких-небудь соціальних спіль-

нот. Водночас цей термін має ширше значення 

через те, що  в поле його дії потрапляють й 

емігранти, мігранти з села до міста, представ-

ники етнічних, релігійних меншин, інваліди та 

ін., а також ті «зайві люди», які захоплюють 

нашу уяву винятковістю, вишуканістю [4].   

Визначення поняття «маргінальність» є ба-

гатоаспектним, що обумовлено складністю 

цього соціального феномену. По-перше, в 

класичному розумінні маргінальність являє со-

бою результат порушення узгодженості цін-

нісних і нормативних систем у свідомості ін-

дивіда, що виникають через соціокультурні 

трансформації й  «запускають» у дію меха-

нізм маргінальності; по-друге, маргінальність є 

наслідком радикальних трансформаційних 

процесів у суспільній системі, пов'язаних пере-

важно з економічними, політичними змінами, 

що призводять до виключення індивідів, соціа-

льних груп із процесів соціального виробницт-

ва, розподілу праці; по-третє, маргінальність є 

станом дезадаптації соціальних суб'єктів, що 

виражається у формуванні альтернативного 

стилю мислення; по-четверте, маргінальність 

характеризується втратою почуття приналеж-

ності до конкретних соціальних груп, відходу 

від реальності й спробами  створити власний 

альтернативний соціокультурний світ. Відтак 

маргінальність — феномен, що має яскраво 

виражену суб'єктивно-об'єктивну природу [3].  

Висновки та пропозиції. Отже, пріоритет-

ним є психологічний ракурс показу характеру, 

виявом якого є художньо втілений комплекс 

органічно пов'язаних між собою фізіологічних, 

психологічних, морально-етичних і, врешті-

решт, соціальних причин. 

Подальші дослідження передбачатимуть 

звернення до поетикальних особливостей роз-

криття теми соціального "дна" (психологія 

злочину, характерні типи злочинців, моделі 

поведінки, характеротвірні засоби), що від-

криватиме нові площини її (теми) вивчення: 

компаративні, архетипні, змісто- й формотвір-

ні тощо. 
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Сорокина Н.В.  

ТЕМА СОЦИАЛЬНОГО «ДНА» В ИНТЕРПРЕТАЦИИ И. ФРАНКО: СОЦИАЛЬНОЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

Темой дипломного исследования является "социальное дно" в социологическом и психологическом измерении в 

работах И. Франко («Тюремные рассказы», «Дилогия про Борислав» («Boa constrictor» и «Борислав смеется»), 

романы «Лель и Полель», «Для домашнего очага»). Кроме того, прослеживаются изменения в понимании писателем 

причин снижения персонажей к периферии общественной жизни с учетом его психических и этических, социальных 

и психологических аспектов. Специфика психологии персонажей-преступников осознается в психоаналитическом 

измерении, используя такие понятия как «маргинал», «маргинальность», «поведенческая девиация» и т.п., что дает 

возможность выявлять индивидуальные психологические характеристики и биопсихическое состояние 

персонажей. Кроме того, среди важных факторов, влияющих как формирование личности, рассматривается 

генезис, мотивы преступления, проблемы наследственности.  

Ключевые слова: И. Франко, маргинал, проза, литература, социальное дно 

 

Sorokina N.  

THE THEME OF THE SOCIAL «BOTTOM» IN THE INTERPRETATION OF  I. FRANKO: SOCIAL, 

PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT 

The topic of the given diploma paper is “underworld” in the sociological and psychological dimension in the works of I. 

Franko (Prison stories, dilogy about Boryslav («Boa constrictor» «Boryslav is laughing»), novels «Lel’ and Polel’», «Dlia 

domashnoho ohnyshcha»). Moreover, the writer’s changes in understanding the causes of lowering of characters in the 

"bottom" of social life taking into account the mental and ethical, social and psychological aspects of life are traced. The 

specificity of the psychology of the criminal characters is comprehended in the psychoanalytic dimension using such notions 

as «marginal», «marginality», «behavioral deviation», etc., which makes it possible to identify individual psychological 

characteristics and biopsychic state of the characters. In addition among the important factors that affect as the formation of 

personality so the genesis, the motives of the crime, the problems of heredity. 

Keywords: I. Frako, marginal, prose, literature, social bottom 

 

 

 

 

 


