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Художня література, зокрема, її трансляційна та ідентифікаційна роль 

щодо навколишньої дійсності, суттєво видозмінюються упродовж століть. І це 

стосується не лише дескрипції окремих тем чи проблем, а цілої системи 

очікувань від самих можливостей цієї дескрипції – як автора, так і читача.               

З кінця ХІХ ст. спостерігається особливий процес «фемінізації» літератури, 

опроявлений не лише прогресуючою кількістю жінок-авторок, а й сукупністю 

тих ідей, які проголошуються ними як саморепрезентантками жіночого світу.  

З другої половини ХХ ст. у ядрі гуманістики відбувається певне 

розщеплення традиційних констант, пов’язаних із питаннями статі та ґендеру, 

починають активно застосовувати фем-маркери, серед яких – феміністична 

література, феміністична критика, феміністична педагогіка. Позаяк з’являються 

альтернативні феміністичні прочитання тих культурних феноменів, які раніше 

«випадали» з наукових дискурсів через свою маргіналізованість. Такі 

прочитання «можуть ставити під сумнів нормативну суворість магістрального 

напряму спеціалізованих академічних досліджень шляхом драматизації 

автобіографічної вразливості їхнього походження» [3, c. 68].  

Феміністична критика тексту (літературного й культурного, напр. медіа-

тексту) тісно пов’язана з феміністичною критикою суспільно-політичних 

обмежень, соціокультурних стандартів патріархальності, науково-освітніх 

імперативів наказовості й замкненості. Відкриття доступу жін(ок/кам) до 

загальної освіти у ХХ ст. і реорганізація жінками самої сфери науково-освітніх 



пошуків у ХХІ ст. – надто різні явища, хоча й взаємозумовлені. Поява 

навчальних курсів на факультетах жіночих досліджень з узагальненої назвою 

«Women’s Studies» доводить факт фемінізації освіти, відповідно йдеться про 

«потреби жінок мати власне місце для розвитку своєї освітньої культури з 

метою «знаходження свого голосу» й росту без страху перед чоловічим 

насильством (фізичним та/або символічним)» [1, c. 94].  

Художня література чи не найвиразніше резонує на такі жіночі прагнення 

і це підтверджується тим, що прописаний образ педагога-чоловіка в літературі 

– раціонального, точного у формулюваннях, авторитарного й авторитетного, 

без надмірного словесного та емоційного самовираження – замінюється 

образом педагога-жінки – амбітної, експресивної, емпатичної, харизматичної, 

лідерсько-демократичної, здатної вирішити найгостріші конфліктні ситуації.

 Американська письменниця, онука видатного Шолом-Алейхема, Бел 

Кауфман створила блискучий роман про непросте учительське життя «Вгору 

сходами, які ведуть вниз» («Up the Down Staircase») (1965) [2]. Головна героїня 

– вчителька англійської літератури Сільвія Баррет відчайдушно намагається 

знайти порозуміння зі своїми учнями, допомогти їм відкрити у собі кращі 

людські якості. У своєму вчительському патріархальному щоденні вона 

стикається з багатьма бюрократичними проблемами, з нерозумінням колег і 

керівництва школи, з відразою учнів до самого навчального процесу. Роман 

надзвичайно оригінально написаний – у формі документів, уривків записок, 

фрагментів щоденників та листів [2] – це робить твір близьким читачеві. Цей 

напів-біографічний роман (адже Белла Койфман (справжнє ім’я авторки) після 

закінчення Колумбійського університету працювала у школі) демонструє, як 

непросто бути педагогинею-новаторкою в середовищі застою, як 

демонструвати глибину літературного аналізу, коли не всі учні спромоглися 

прочитати заданий твір. Це навіть більше історія про те, як треба жінці 

боротися за своє право бути собою, бути педагогинею, бути людиною – в 

часопросторі глухоти й  нівелювання цінностей індивідуальності, знання та 

гуманізму.  



В українській літературі, до порівняння, схожу проблему накреслює 

модерністка Леся Українка в нарисі І. «Школа» (1895) [4] з так і не дописаного 

циклу «Волинські образки». Письменниця малює образ своєї товаришки – 

«учительки в церковноприходській школі» [4, c. 126], до якої завітала в гості, 

щоби, кажучи, «подивитись на твою академію, як то ти тут людей просвіщаєш» 

[4, c. 127]. Натомість авторка дізнається про будні учительського життя, усі 

реалії учительського побуту: «на мене вдарило холодною вільгістю, мов з 

льоху. Шкільна кімната була немощена, з нерівною долівкою, […] посеред неї 

ряди шкільних лавок, в кутку чорна дошка, з слідами крейди […] межи двома 

тьмяними вікнами чимала географічна карта, стара і немов закурена» [4, c. 128]. 

На питання про результати науки вчителька лише виправдовується: «от щоб 

навчились читать, писать без великих помилок […] та лічби трохи» [4, c. 129]. 

Молода вчителька втрачає інтерес до навчання, оскільки змушена 

боротися не лише з побутовими труднощами, браком добрих книжок, а й 

частим «викручуванням» заробітної плати у попа та громади. І хоча Леся 

Українка змальовує образ зневіреної та загнаної обставинами жінки-педагогині 

наприкінці ХІХ ст., все ж зауважуємо спільність тих питань, яких торкається 

Бел Кауфман у ІІ пол. ХХ ст. – підпорядкування освіти позаосвітнім 

структурам, які всесторонньо чинять тиск на учителя, на учня, на систему 

освіти. Окрім патріархального цензора – попа, перед яким змушена звітувати 

вчителька про науку і гроші, є ще «Комитет грамотности» (просвітительська 

організація у тодішній Росії, що моніторила процес педагогічної діяльності). 

Героїня Лесі Українки, церковноприходська вчителька, не в силі чинити опору 

«системі», тому й вирішує завершити своє вчителювання зі словами «Та ні, 

поїду, обридло вже…» [4, c. 132].  

Героїня Бел Кауфман Сільвія, незважаючи на всі непорозуміння з 

адміністрацією й інспекторами, все таки продовжує вчителювання, принаймні 

вважає своїм обов’язком завершити цей період своєї педагогічної практики. 

Вона справді виростає з переляканої «училки», як її називають у перші дні 

бешкетники класу, у безстрашну педагогиню, упевнену у своїй правоті і тій 



методиці співпраці з «проблемними учнями», яку вона уміло застосовує. 

Сільвія усвідомлює, що піти – це не виправдати надій тих небагатьох дітей, які 

їй повірили, які їй довірились – «Як їх виправляти і що виправляти – правопис, 

пунктуацію, чи самотність, що блукає між рядків?» [2, c. 180].  

Ідея «східців, якими ступають» до знань і до себе самих – чітко прописана 

у романі вже у його назві. Але це не лише знак, що вказує на поетапність 

пізнання, не лише ступенева освіта, яка допомагає людині розвивати свої 

здібності, свій потенціал. Це дорога до себе – як того, хто навчає, так і того, хто 

вчиться. І головний меседж твору в тому, що ця дорога може бути згубною, 

завести в нікуди, зруйнувати твої мрії, коли вектор руху узятий неправильно, 

мимохідь, спонтанно, коли той, хто рухається (у Бел Кауфман – це ті, хто 

рухаються) не зважає на етико-естетичні орієнтири буття, не тому, що їх 

ігнорує, а часто тому, що просто їх не знає. Проекція Сільвії – це образ фемінно 

цілісної педагогині, яка амбіційно обирає шлях вгору, проявивши дещо 

маскулінну стійкість до різних внутрішніх суперечностей та зовнішніх 

подразників, піддатися яким означало би – ступати дорогою вниз.    
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