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The purpose of the collection is to highlight the issue of depression from the 

perspective of the science of health and the humanities. This calls for a division into 
two parts, in which through depression optics as the main subject of analysis is re-
vealed through the knowledge of nutrition optics, the position of psychology (Part 
I) and humanitarian sciences (II p.). Separate intelligence is relevant to current re-
search within modern Poland and Ukraine, often enriched with historical parallels 
and projections for the future. Due to the fact that human development opportuni-
ties depend on the social system, the opportunities for developing countries, includ-
ing Poland or Ukraine, depend on social consciousness. An important component of 
the latter is the culture of life, the greatest threat to which there is always depression. 
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INTERPRETACJA ŚMIERCI DZIECKA  
W TEKSTACH KOBIECYCH LAT 20. XX WIEKU

W ostatnim półwieczu literaturoznawstwo aktywnie włącza pojęcia 
z innych dyscyplin, zamieniając je w narzędzia ekstrapolacji ludzkiego 
doświadczenia i wpisując w teksty literackie. Jedną z tych koncepcji 
było trauma – wynik doświadczenia istotnych emocjonalnie niepożą-
danych zdarzeń, które są poza normalnym ludzkim doświadczeniem i 
zakłócają zwykłe funkcjonowanie psychiki. W psychologii mówi się o 
traumie od czasu badań Sigmunda Freuda, który, zgłębiając histerię, 
doszedł do wniosku, że dla większości pacjentów z urazową nerwicą 
typowa jest niezdolność do uporządkowanego wyrażenia opisu swoje-
go życia, w szczególności poprzez „luki” w pamięci, gdy ważne etapy 
traumy zostaną utracone, ocenzurowane lub wyparte (Fragment ana-
lizy pewnej histerii, 1905). Później, analityk dochdzi do wniosku, że 
bez możności wspomnienia tego co wyparte, chory nie przekonuje się 
o poprawności przekazanych mu konstrukcji, stąd powtarza wyparte 
doświadczenie jako teraźniejszość, zamiast wspominać je jak prze-
szłość. W ten sposób trauma determinuje opowieść, przekształcając się 
z „luki” w symbolicznej strukturze („niepowiązana historia”) w zasadę 
tworzącą strukturę (obsesyjne powtarzanie)” [Ушакин 2009, s. 11].

Interpretując doświadczenia pierwszej wojny światowej Freud 
sformułował tzw. energetyczną koncepcję traumy, zgodnie z którą 
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