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У статті досліджено «соціальне дно» у соціологічному та психологічному вимірі в романі В. Крестовського 

«Петербурзькі нетрі».   Специфіка психології персонажів-злочинців  усвідомлюється в психоаналітичному вимірі, 

використовуючи такі поняття як «маргінал», «маргінальність», «поведінкова девіація», «емоція», «почуття»,  «стан» 

тощо, що дає можливість виявити індивідуальні психологічні характеристики та біопсихічний стан персонажів.  
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Постановка проблеми. Російська 

література, як і будь-яка інша література, 
характеризується особливими естетико-філо-
софськими парадигмами, і, відповідно, відмін-
ним способом художнього зображення епохи та 
людини в ній.  Так, В. Крестовський  у романі 
«Петербурзькі нетрі» по-своєму сприймав 
життєві явища, зображував і  викривав перед 
читачем їхні різні сторони, що, своєю чергою, 
зумовлювало й специфіку розбудови криміна-
льних сюжетів,  добір засобів і прийомів 
психологічного аналізу, їхнє комбінування в 
художній тканині твору. «Если книга эта заста-
вит читателя призадуматься о жизни и участи 
петербургского бедняка и отверженной парии 
— трущобной женщины; если в среде наших 
филантропов и в среде административной он 
возбудит хотя малейшее существенное 
внимание к изображенной мною жизни, я буду 
много вознагражден сознанием того, что труд 
мой, кроме развлечения для читателя принесет 
и частицу существенной пользы», — писав 
російський художник слова [6:105].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Сьогодні спадщина митця продовжує 

залишатися об'єктом вивчення в  ґрунтовних 
монографіях та статтях, однак, незважаючи на 
це, значна кількість змісто- й формотвірних 
елементів, зокрема й обраних як об'єкт вивчен-
ня студій творів, залишаються невисвітленими. 
Конкретизації основних принципів психологіч-
ного аналізу в творчості  В.  Крестовського 
сприяли праці М. Гололобова,  Г. Кудрявцевої, 
І. Шишкіної тощо.                    

Мета статті. Метою роботи є комплексне 
дослідження особливостей оприявнення 
ідейно-тематичного навантаження обраного 
нам як об’єкт дослідження роману крізь призму 
глибокого розуміння психології людини «дна» 
(не тільки соціального, а й духовного) в 
більшості її проявів: соціальному, морально-

етичному, свідомому й безсвідомому, 
загальнолюдському й індивідуальному. 

Основні результати досліджень. 
У полі зору письменників опиняються 

представники різних соціальних кіл: 
аристократія, середній клас,  люди з 
соціального «дна». Як це не парадоксально, але  
незважаючи на суспільнийй контраст, статусу 
маргінальності набувають як «низи» 
суспільства, так і «вершки». Відтак цікаво 
простежити, як художньо репрезентують певну 
модель буття на «дні» представники різних 
соціальних прошарків. 

Звернімося безпосередньо до художнього 
матеріалу.   В. Крестовський  у романі «Петер-
бурзькі нетрі» звертає увагу на зображення 
окремої людини,  її внутрішнього світу, 
намагається з’ясувати причини змін морально-
етичних категорій. Зауважимо те, що ста-
новлення характерів персонажів  можна безпо-
середньо співвіднести з конкретними історич-
ними подіями, політичними і культурними про-
цесами, які мали місце у Росії  у другій по-
ловині ХІХ ст: «На устах у всех и каждого то и 
дело вертелись слова «Великоросс», «Молодая 
Россия»... Время казалось тревожным» [5:87].  
Щоправда, на нашу думку, соціальні конфлікти 
поступаються місцем морально-психологічним.  

Відтак у романі «Петербурзькі нетрі» вба-
чаємо  поглиблення психологізму, що є явищем 
закономірним, адже  розлади психічної сфери 
людини, душевні недуги вже у ХІХ столітті 
давно вийшли за межі медичної практики, пе-
ретворившись  на факти історико-культурні 
[6:107]. 

З одного боку, у творі наявна низка 
персонажів, що належить до «дна» соціального, 
спільною рисою яких є те, що кожен із них 
намагався виборювати право  бути визнаним 
суспільством,  реалізувати свій життєвий  
потенціал, але, зрештою, не зміг, з іншого боку 
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— персонажі, що належать до дна «духовного»  
й сповідують лицемірство, аморальність, 
жорстокість. «Вершки» і «низи» суспільства — 
люди байдужі до свого морального життя, до 
свого людського призначення,  вони чинять 
зло, переступ морально-етичний чи криміналь-
ний відповідно. В образах таких персонажів ми 
вбачаємо безпосередній зв’язок між соціаль-
ною, моральною деградацією та духовної 
смертю особистості.  

На нашу думку, детального осмислення у 
романі «Петербурзькі нетрі» потребує образ 
жінки, репрезентований, з одного боку, через 
представлення особливого погляду письменни-
ка на специфіку психіки останньої, з іншого — 
через суспільне призначення, форми і способи 
соціалізації (проблему шлюбу і вільного кохан-
ня). Як відомого, суспільні умови, в яких опи-
нялася жінка ХІХ століття, робили її заручни-
цею уже вироблених і сталих суспільних відно-
син, у яких провідну роль відгравали чоловіки.  

В. Крестовський творить таку жінку, шлях 
опускання на «дно» якої, детермінований, 
насамперед, конфліктом із суспільством. У 
буржуазному світі «жінка для чоловіка 
насамперед предмет насолоди; невільна в 
економічному і суспільному відношенні, вона 
мусить розглядати шлюб як засіб для 
існування, вона залежить від чоловіка і стає 
частиною його власності» [5:88]. Княгиня Анна 
Чечевинська, не виборовши право на особисте 
щастя,  втративши дитину,  бачить єдиний 
вихід із ситуації, що склалася, у «самопродажі» 
— проституції.   Раптова втрата попереднього 
статусу, соціальних зв’язків, соціального сере-
довища спричиняють дезорієнтацію, трансфор-
мацію ціннісних орієнтацій.  Надалі протягом 
розвитку сюжету роману вбачаємо посилене 
психологічне заглиблення у різні психічні 
стани жінки та мотивацію її дій. На нашу 
думку, йдеться про жінку з характером жертви, 
що переживає самоприниження, внаслідок 
якого  посилюється внутрішній конфлікт 
особистості, а відтак і динаміка почуттів. 

Почуття тривоги, страху, апатії змінюються 
самоосмисленням, зважаючи на яке  відтепер 
єдиною метою Анни стає пошук можливостей 
зреалізувати своє призначення як турботливої 
матері. Проникаючи у внутрішній світ Анни 
Чечевинської,  вбачаємо складну психомоти-
вацію дій останньої — прагнення знайти дити-
ну призводить до дисгармонії, моральної нес-
тійкості особистості і, зрештою, до божевілля: 
«Жажда видеть свое дитя дошла в ней наконец 
до какого-то отчаяния, почти помешательства» 

[3:587].  Відтак феномен божевілля, зумовле-
ний втратою близької людини,  провокує 
розрив з реальністю, «хворобливу» свідомість, 
невротичність. Крім того, наступний нервовий 
розлад персонажа, на нашу думку, зумовлений  
усвідомлення того, що дівчина, яку жінка 
врятувала від самогубства, це її дочка. 

Винятковими  психічними ознаками 
вирізняється й Маша Повєтіна, що виявляється 
в притаманних їй рисах «тривожної» особис-
тості.  Після розлуки  з опікунами  Маша пере-
живає важке психічне випробування свідомості 
й, відчуваючи себе самотньою, прагне знайти 
прихисток в обіймах коханої людини [2:79].  
Разом із тим, психологічний тип Маші Повєті-
ною вибудований на основі  генетично зв’язку 
дитини з матір’ю. 

Стосунки з чоловіками роду Шадурських,  
результатом яких є опускання жінок на «дно», 
стає своєрідною дорогою життя, по котрій  в 
одному напрямі йдуть матір і дочка. Анна 
Чечевинська та Маша Повєтіна  змарнували 
свій життєвий потенціал господині, дружини, 
матері, адже у гонитві за примарним щастям 
віддалися аморальним чоловікам. 

На кожному кроці життєвої дороги Маші 
приховані нові психологічні переживання, що 
акумулюються в її моральній свідомості, 
спричиняючи зміну етичних і духовних ідеалів: 
«Ну, в публичный, так в публичный! Я и на это 
согласна… Мне все равно теперь! – с угрюмым 
отчаянием решительно махнула рукою Маша» 
[4:305].  Намагаючись вчинити самогубство, 
Маша Повєтіна перебуває в стані психічного 
афекту. 

Зауважимо й те, що проституція може мати 
різни вияви й різну мотивацію.  У романі 
«Петербурзькі нетрі» В. Крестовський показує, 
як по-різному може виявлятися опускання 
людини на «дно» в  психічній свідомості 
останньої та її вчинках. На нашу думку, 
характерологічною константою Анни 
Чечивинської є  психологічна слабкість, тоді як 
для Маші Повєтиної характерні експресивні 
форми, хоча  і психологічна слабкість, і 
експресивність у будь-якому разі обумовлені 
почуттям ненависті, помсти, тривоги. Це свого 
роду внутрішня помста жінок за свою знищену 
долю [2:77].   

Щодо Амалія фон Шпільце, то це тип 
кримінально активної жінки, що здійснювала 
свої злочини  задля матеріальної наживи, 
корисних власницьких інтересів й досягала 
відповідної мети обманом, підступом, лицемір-
ною поведінкою та певною злочинною страте-
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гією.  Визначальною риси психологічної пове-
дінки Амалії Потапівни є  меркантильність, що 
свідчить про  усвідомлення жінкою своїх праг-
нень. Маючи свій «злочинний» почерк, фон 
Шпільце для реалізації різних афер  хитро про-
думує усі етапи злочину, в основі якого найчас-
тіше лежить намагання різними способами 
задобрити свою жертву, використавши її у май-
бутньому. Щодо реакції жінки на власні злочи-
ни, то її жодним чином не мучить сумління.  
Причину останнього вбачаємо у змінах, що 
відбулися у психологічній структурі останньої, 
зумовлені своєю чергою  трансформацією 
ціннісних орієнтацій, потреб, переконань.   

У романі «Петербурзькі нетрі» В. Крестов-
ський розкриває  діапазон міської атрибутики, а 
Петербург стає тлом і дією твору.  Місто 
Петербург із часів свого заснування асоціював-
ся у свідомості мешканців Російської імперії, 
провінції, малоросів-заробітчан та ентузіастів з 
містом-колискою влади імперії, містом 
європейського кшталту розкоші, архітектури, 
образотворчого мистецтва, літератури, театра-
льного мистецтва тощо. Натомість В. Крестов-

ський  репрезентує Петербург  як  таке місто, у 
якому панує злочинне начало, раціональні  
взаємини й розрахунки  його жителів.  Відтак 
хронотопна функція Петербурга  полягає у 
формуванні психологічної контрастності: ми 
бачимо іншу історичну правду —  паразитичне 
життя міста, бездуховність [1:27—28]. 

Висновки. Отже, в обраному нами як об’єкт 
дослідження романі «Петербрузькі нетрі» В. 
Крестовський  звертає увагу на зображення 
окремої людини, її внутрішній світ, намагається 
з’ясувати причини змін її (людини) морально-
етичних категорій. Зауважимо й те, що 
становлення характерів персонажів  можна 
безпосередньо співвіднести з конкретними 
історичними подіями, політичними й 
культурними процесами, які мали місце в Росії  
в другій половині ХІХ століття. 

Такий напрям дослідження нам видається 
перспективним з огляду на можливість глибше, 
переконливіше простежити за  психологічними 
змінами в характерах персонажів, а відтак 
вийти на рівень адекватного задумові митця  
пояснення поведінкових мотивацій.  

 
Список використаних джерел: 

1. Боклах  Д. Метафізичний модус відтворення топосу міста: інтерпретація міського простору 
Петербурга  в поемі «Сон» («У всякого своя доля...») Т. Шевченка [Електронний ресурс]. Науковий вісник 
МНУ імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство). 2017.                              С. 25—33. 
Режим доступу до ст.: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/4.20.17.pdf 

2. Зубцов Д. Депресія: визначення та симптоматика [Електронний ресурс].  2016. № 1.  С. 77—81. 
Режим доступу до ст.: Nvmdups_2016_1_1520.pdf 

3. Крестовский В. В. Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных: в 2 кн. Кн. 1. Ч. 1—4. 
Минск: Полымя, 1993.  671 с. 

4. Крестовский В. В. Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных: в 2 кн. Кн. 1. Ч. 1—4. 
Минск: Полымя, 1993. 797 с. 

5. Максимів І. І. Історичні передумови виникнення жебрацтва: соціально-психологічний аспект 
[Електронний ресурс]. 2009.  С. 85—89.  Режим доступу до ст.: 
http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo02/part_1/18.pdf 

6. Шишкина И. Е. Русский роман-фельетон в 60-х годах ХІХ столетия:  «Петербургские трущобы»  В. 
В. Крестовского [Электронный ресурс]. Вісник Маріупольського державного університету. Серія:  
філологія.  2012.  Вип. 7.                  С. 104—108. Режим доступу к ст.: https://cyberleninka.ru/article/v/russkiy-
roman-felieton-v-60-h-godah-xix-stoletiya-peterburgskie-truschoby-v-v-krestovskogo 

 
Cорокина Наталья Владимировна 
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РОМАНА «ПЕТЕРБУРЖСКИЕ ТРУЩОБЫ» В. КРЕСТОВСКОГО 
В статье исследованы «социальное дно» в социологическом и психологическом измерении в романе В. Крестовского «Петербургские 
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Sorokina Natalia Volodimirivna 
PSYCHOANALITY MEASURE OF ROMAN "PETERSBURG NITRIES" BY V. KRESTOVSKY 
The article explores the "social bottom" in the sociological and psychological dimension in the novel by V. Krestovsky "Petersburg Streets". The 
specificity of the psychology of the criminals is perceived in the psychoanalytic sense, using such concepts as "marginal", "marginal", 
"behavioral deviation", "emotion", "feeling", "state", etc., which makes it possible to identify individual psychological characteristics and 
biopsychic state characters 
Key words: V. Krestovsky, marginal, social bottom, prose, prostitute 


