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жІнОча ПрОза як лІтературОзнаВча ПрОБлеМа:  
худОжньО-ПрагМатичний асПект

анотація. У статті розкриваються особливості виникнення та розвитку жіночої прози у тісному зв’язку з 
історико-культурними тенденціями розвитку суспільного життя кінця ХІХ–ХХ століття. У статті зверта-
ється увага на виникнення феміністичного руху як форми боротьби жінок за свої права і досягнення со-
ціальної рівності з чоловіками. У дослідженні зазначаємо, що даний рух був процесом складним і багато-
гранним та знайшов своє відбиття і в літературній творчості. У статті наголошуємо, що виникає особливе 
літературне письмо, змістовно-формальні домінанти якого-роль і місце жінки в житті соціуму. Головна 
увага у даному текстовому масиві приділяється протесту боротьби демократичних сил проти патріар-
хально-архаїчних поглядів на місію жінки в житті суспільства. Без сумніву, як підкреслюється у статті, 
дана література детермінує і літературознавчі течії її вивчення, і провідні науково-теоретичні концепти 
її функціонування. 
ключові слова: жіноча проза, феміністичний дискурс, культурне надбання, гендерна позиція, 
рівноправність, патріархальність.
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wOMen's PrOse as a lIterary PrOBleM: the artIstIc-PragMatIc asPect
summary. The article reveals the peculiarities of the emergence and development of women's prose in close 
connection with the historical and cultural tendencies of the development of public life of the late 19th-20th cen-
turies. First of all, the article draws attention to the emergence of the feminist movement as a form of women's 
struggle for their rights and the achievement of social equality with men. In the study, we note that this move-
ment was a complex and multifaceted process and found its reflection in the literary work. We emphasize that 
there is a special literary letter, content-formal dominants of any role and place of women in the life of society. 
The focus of this text is on protesting the struggle of democratic forces against patriarchal-archaic views on the 
mission of women in society. Undoubtedly, as it is emphasized in the article, this literature determines both 
the literary and scientific trends of its study and the leading scientific and theoretical concepts of its function-
ing. The article emphasizes that literary studies of the problem arose only at the end of the last century, but 
are characterized by an objective consideration of the features of women's prose and the identification of their 
characteristic features. First of all, according to the researchers, attention is drawn to the gender orientation of 
prose women's creativity, the expression in it of the women`s position in the struggle for their rights in protest 
against the patriarchal traditions of women's being. Considerable attention is also paid to the formal aspects of 
women's creativity: features of space itself, story organization, linguistic and stylistic design. Also attention is 
also drawn to the efforts of contemporary researchers to classify genre and content concepts of women's prose; 
this problem is also considered in the aspect of the gravity of the development of women's prose (George Sand, 
Marco Vovchok, contemporary women's prose). We also believe that the materials, systematized and gener-
alized in the article, will contribute to the development of theoretical study of the features of women's prose.
Keywords: women's prose, feminist discourse, cultural heritage, gender position, equality, patriarchy.
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Постановка проблеми. У кінці ХІХ ст. сві-
товий теоретико-термінологічний фактаж 

зафіксував появу інноваційного терміну – «еман-
сипація», тобто звільнення жінки від соціальної 
залежності, підлеглості, гніту, традиційних сте-
реотипів жіночої поведінки і надання їй рівності 
у суспільному та сімейному житті ринку праці 
тощо [5, с. 241]. На думку дослідників гендерної 
ідеології саме цей період стає добою перемоги 
перших феміністичних змагань – у більшості 

країн Західної Європи, у США, Канаді жінки 
отримують право голосу.

Жіночий рух знайшов яскраве відображення 
в художній літературі, адже це перша системно 
організована спроба жіноцтва ствердити повноцін-
ність власного буття у патріархальному суспіль-
стві. Феміністичний рух, долаючи на своєму шляху 
перешкоди, пройшов складний шлях становлення.

Він став основою для створення нової методо-
логічної системи у літературознавстві. З’явилася 
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потреба виявити, наскільки художні твори є но-
сіями упередженого погляду на життя та діяль-
ність жінок. Науковці, що за основу дослідження 
обрали феміністичну критику, прагнули реін-
терпретації класичної літератури, викриваючи 
звеличення чоловічої та приниження жіночої 
статі [6, с. 19–35].

Феміністична критика як метод літерату-
рознавчого дослідження визначає певні шляхи 
аналізу художнього твору, виходячи з ідейних 
засад феміністичних течій. Вони відображають 
історико-психологічні прагнення жінок (як но-
сіїв стереотипного мислення нації) утвердитися 
у людському суспільстві на паритетних основах. 
Філософія фемінізму – це явище, що у своїй сис-
темі має різноманітні течії. Кожна з них харак-
теризується певними поглядами на розв’язання 
проблем взаємин статей. Феміністична критика 
створює свою методологічну базу на основі їхньої 
ідеології. Саме тому вона – багатогранна, цікава 
і різноманітна за своїми позиціями та сприйнят-
тям творів мистецтва.

Як відомо, феміністичний дискурс на рубежі 
ХІХ – початку ХХ ст. охопив не тільки соціаль-
ну сферу (у формі широкого суспільного руху за 
права жінок), а й, що важливо, соціогуманітар-
не знання. Не лишилось осторонь ідей фемініз-
му й мистецтво слова. Апробація феміністичної 
проблематики у цій царині мала свою специфі-
ку, що була зумовлена, передусім, переакцента-
цією у художньому зображенні жіночих типів.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Традиційне письменство ґрунтувалося на заса-
дах, в основі яких лежало ототожнення людини 
і справді людських якостей тільки з чоловіками. 
Жінка в традиційній культурі співвідносилася 
винятково з тілом і його функціями (сексуальни-
ми, дітонароджувальними). Чи не єдиною фор-
мою вияву духовності жінки тут виступає кохан-
ня, яке, до речі, теж розумілося значно спрощено. 
У творах літератури, наприклад, ХVІІ–ХІХ ст., 
простежується опозиційність чоловічого і жіно-
чого. Якщо перше ототожнювалося з раціональ-
ним, інтелектуальним, логічним, культурою, 
філософією, то друге пов’язане з природою, нату-
рою, ірраціоналізмом, чуттєво-патологічним.

Літературознавець Т. Гундорова впевнено за-
являє, що «ґендерно відмінне письмо – культур-
ний факт», і водночас наголошує, що про виразну 
«статевість» письма можна говорити тоді, «коли 
у тексті особливий наголос робиться на тих озна-
ках, які традиційно пов’язані зі статтю» [3, с. 3], 
тобто виразно відчитуються «ґендерні модуляції 
письма», створюючи таким чином «фемінну» мо-
дель творчості [3, с. 19].

Цікавим виявляється твердження В. Вулф 
про те, що «твір, написаний жінкою, завжди 
є жіночим, але необхідно з’ясувати, що саме ми 
розуміємо як «жіночий» [3, с. 34]. А українська 
письменниця О. Кобилянська говорила про те, 
що жінка-письменниця здатна створити те, чого 
чоловік навіть не може собі уявити.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідники літературно-
го процесу сьогодення доводять, що між жіночим 
письмом як літературною практикою і жіночим 
письмом як феміністичною теорією існує тісний 
зв’язок, оскільки воно виникає із спротиву кори-

тися патріархальній традиції. Цієї думки дотри-
мується Х. Стельмах, яка зауважує, що жіноче 
письмо з’являється там, де письменниці відчува-
ють маргінальність свого існування [9, с. 6].

Порівняльний аналіз поглядів літературо-
знавців на дану проблему значно розкриє сенс 
теми і завдань дослідження, сфокусовуючи увагу 
на спільності і відмінності наукових розвідок фе-
міністичної творчої манери, також як на спробах 
сучасних дослідників класифікувати жанрові 
та змістоформальні концепти жіночої прози. Ма-
теріали, систематизовані і узагальнені в статті, 
сприятимуть розвитку більш детального теоре-
тичного вивчення особливостей жіночої прози. 

формулювання цілей статті. Для доціль-
ного розуміння понять «жіночого письма», «жіно-
чої прози» і взагалі створення художніх жіночих 
творів, необхідно в повній мірі розкрити особли-
вості виникнення та розвитку жіночої прози, що 
перебуває у тісному зв’язку з історико-культур-
ними тенденціями розвитку суспільного життя 
кінця ХІХ–ХХ століття. Насамперед, у статті по-
трібно звернути увагу на виникнення фемініс-
тичного руху як форми боротьби жінок за свої 
права і досягнення соціальної рівності з чолові-
ками, що і являє собою завдання дослідження. 
Значна увага приділятиметься і формальним ас-
пектам жіночої творчості: особливості само про-
стору, сюжетної організації, мовно-стилістичного 
оформлення. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Жінка-автор як генератор мистецьких образів 
спочатку прирекла себе бути феноменом культу-
ри, тобто об’єктом, явищем серед інших об’єктів, а 
згодом набула рівноправного статусу й утверди-
лася як суб’єкт творчого процесу. Жіноче письмо 
поглинуло таку болючу жіночу «іншість» для того, 
щоб згодом цю іншість, інакшість, особливість пе-
ретворити на власну перевагу. Однак, незважаю-
чи на вибуховий прихід на зламі ХІХ–ХХ століть 
жінок-авторок і неабияку продуктивність цих 
письменниць, їх доробки часто залишалися непо-
мічені, розкритиковані бомондом або ж сфальси-
фіковані. Шлях до публіки пролягав через чоло-
вічі радикальні напади, звинувачення у плагіаті, 
надмірне посягання на особисте життя. Дехто 
вдавався до рятівної гри, самоіронії, маскування: 
від Джейн Остін до Жорж Санд і Марка Вовчка. 
Як зазначає дослідниця творчості Жорж Санд Бе-
атріс Дедьє, «жінка-автор завжди боїться, через 
те, що вона не відмовляється бути жінкою. (…) 
Літературна критика бачила в Жорж Санд рад-
ше коханку де Мюссе чи Шопена, не помічаючи 
у ній письменниці. Проте, були і такі, як Бальзак 
і Флобер, що сприймали її талант як рівноцінний 
їхньому…» [10, с. 7].

Поява терміну «жіноче письмо» пов’язана із 
творчістю та діяльністю французьких літерату-
рознавців Елен Сіксу та Ксав’єра Готьє. Первіс-
ною характеристикою цього терміна була нео-
днозначність, але пізніше він почав набувати 
різних обґрунтувань та коментарів, які здебіль-
шого виникали в американській літературній 
критиці і надали цьому терміну нове звучання 
у вигляді терміну women’s writing [10, с. 4].

«Жіноче письмо» в українській науці про лі-
тературу та літературній критиці з’являється 
порівняно недавно з початком ґрунтовних до-
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сліджень феміністичної літературної традиції у  
90-х роках минулого століття. Вивченням про-
блем жіночого письма плідно займаються 
українські дослідники В. Агеєва, Т. Гундоро-
ва, Н. Зборовська, М. Кривенко, С. Павличко, 
Л. Таран та інші науковці та письменники, які 
розглядають поняття жіночого письма не тільки 
як наслідок теоретичних концепцій, але й як ре-
зультат розвитку певної літературної практики.

У статті «Жіноча проза: теоретичні засади ви-
значення та класифікація» Т. Шарова зауважує, 
що вживання поняття «жіноча проза» вказує 
перш за все на визнання факту існування цього 
літературного феномену, а його виокремлення 
здебільшого обмежується своєрідністю біологіч-
ної статі авторки [10, с. 167]. Українська пись-
менниця М. Кривенко пропонує вважати жіно-
чою прозу, написану жінкою [8, с. 8–11]. Тієї ж 
думки дотримується і Г. Улюра, зазначаючи, що 
«жіноча література – це художні твори, створені 
жінками. Отже, жіноча література вміщає різні 
за стилем, жанром, видом, ступенем і мірою та-
ланта та впливу на літературний процес тексти, 
котрі поєднані одним єдиним чинником – статтю 
автора» [8, с. 8], і єдиною проблемою із дефіні-
цією поняття «жіноча література» вбачає в тому, 
що тривалий час це словосполучення використо-
вувалося (а подекуди використовується і сьогод-
ні) в якості оціночної категорії [9, с. 9].

Сучасне літературознавство виокремлює цілу 
низку різних параметрів, специфічних ознак, які 
увиразнюють ґендерну своєрідність літературної 
творчості. Однак, як слушно зауважує Х. Стель-
мах, вони не є чимось усталеним, бо твір кожного 
автора вносить свої корективи у намаганні зо-
бразити світ «жіночим способом» [2, с. 6].

До ознак, що увиразнюють ґендерний аспект 
жіночого письма можливо віднести, наприклад, 
відкриту структуру тексту, здатність до розши-
рення, продовження, надмірну діалогічність, 
синкретизм у використанні літературних жанрів 
(так зване «зрощення жанрів»), тенденцію до імі-
тації усного мовлення на письмі (легкий ритм, 
постійне використання питань, вигуків тощо), 
акцентування внутрішнього мовлення героїв, 
потяг до натуралізму, автентичності у зображен-
ні жіночої фізіології, деструкцію часово-просто-
рових координат, ігнорування зовнішніх/внут-
рішніх меж в зображення закритих місцевостей 
або, навпаки, безкраїх просторів, поціновування 
внутрішнього часу (суб’єктивного, щоденного), 
протиставленого тривалості, протиставлення те-
перішнього майбутньому або минулому.

Слід також зауважити, що зацікавленість лі-
тературознавців та дослідників жіночою літерату-
рою спонукає їх до спроб розробити класифікацію 
цієї літератури, звісно використовуючи ґендерний 
підхід до літератури, як то, наприклад, свідоме 
чи несвідоме виявлення у тексті своєї жіночої від-
мінності, намагання наслідувати існуючу літера-
турну традицію («чоловічу» практику письма), або 
наголошення на створенні власної жіночої естети-
ки; розбіжності на ідейно-тематичному рівні або 
художньо-естетична своєрідність.

Так, Х. Стельмах розрізняє феміністичну 
жіночу прозу, яка наголошує на відмінності 
та послуговується феміністськими моделями 
жіночності; «вуманістичну» жіночу прозу, що 

позбавлена феміністичної домінанти, але нама-
гається артикулювати відмінність; та «універ-
сальну» жіночу прозу, що тяжіє до універсалізму 
у мовних зразках та способах відображення жі-
ночих образів, або «астетеву» прозу. При цьому 
дослідниця вказує, що твори «жіночого письма» 
знаходимо серед феміністичної та «вуманістич-
ної» прози, а «універсальна» проза, якщо керува-
тися фемінологічним підходом, є наслідуванням 
чоловічих норм письма [2, с. 7].

Іншим прикладом поділу жіночої літератури 
на групи є спроба Т. Шарової, основним чинником 
класифікації якої є урахування деяких розбіжнос-
тей на ідейно-тематичному рівні та художньо-ес-
тетична своєрідність текстів, яка дозволяє виокре-
мити три типи жіночої прози: феміноцентричну, 
андрогінну та квазі-жіночу [10, с. 168–169]. При 
цьому автор зауважує, що поділ між групами 
є умовним і опирається на такі визначальні влас-
тивості, як концепція особистості, або тип психоло-
гізму; моделювання художнього світу твору (хро-
нотоп); вираження авторської світоглядної позиції 
(модальність, пафос та ідея) та художня своєрід-
ність прози (жанрова специфіка, оповідні страте-
гії, співвідношення традиційного та новаторського, 
сюжет, композиція, архітектоніка тощо).

Визначальною для феміноцентричної жіночої 
літератури є концепція особистості жінки та про-
блематизація і концептуалізація статі. Як пра-
вило, героїня таких творів-неординарна творча 
особистість, бунтівниця проти несправедливого 
«чоловічого» світу. Основним конфліктом таких 
творів стає неможливість порозуміння між ста-
тями, обумовлена стереотипним патріархальним 
мисленням героїв – чоловіків. Феміноцентричні 
твори здебільшого порушують питання про люд-
ську/жіночу свободу як спробу її виборення у ко-
гось (зокрема, чоловіка) чи чогось (суспільства, 
обставин, долі, Бога). Психологічна насиченість 
таких творів здебільшого пов’язана із ліричністю 
світовідчуття, що проявляється у посиленій увазі 
до внутрішнього світу людини. До цієї групи мо-
жемо умовно віднести п’єси «Самогубство самоти», 
«Той, що відчиняє двері» Наді Нежданої, «Прода-
на душа» Лесі Дзюби, «Ельза» Лесі Волошин.

Андрогінна жіноча проза вирізняється тон-
ким психологізмом, ліро-епічним типом світо-
відчуття, винятково драматичною модальністю. 
Твори цієї групи насичені морально-етичними, 
ідеологічними, психологічними конфліктами, 
які драматизують оповідь. Картина конфліктів 
розгортається у філософській, етичній, соціаль-
ній площині. Жінка-автор та її герої розмірко-
вують про добро і зло, відповідальність, силу 
та слабкість, сенс життя, призначення людини, 
про споконвічну та невід’ємну свободу, якої мож-
на досягти через самопізнання та самоперебо-
рення. Для андрогінної жіночої прози нехарак-
терне пряме вираження авторської світоглядної 
позиції. Завдяки актуалізації неявних, «прихо-
ваних» конфліктів підтекст є одним із основних 
елементів цього типу творів і може залишитися 
непомічений за зовнішньою сюжетністю. При-
кладами такого різновиду жіночого письма мо-
жуть бути п’єси «Мільйон парашутиків», «І все-
таки я тебе зраджу» Неди Нежданої, «Пригости 
мене горіхами» Анни Багряної, «Я. Сиріус. Кен-
тавр» Лариси Паріс.
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Квазі-жіноча проза виокремлюється з-поміж 
інших типів жіночої літератури своєю ігровою, 
розважальною функцією. Жіночі персонажі за-
звичай зображені такими, якими їх хоче бачити 
чоловік. Тут замість реалістичних образів ви-
користовуються стереотипи, кліше, штампи, які 
«мандрують» із одного твору такого ґатунку в ін-
ший. Персонажі здебільшого статичні, позбавле-
ні внутрішньої динаміки та однозначні (виразно 
позитивні чи негативні). Конфлікти головним чи-
ном є зовнішні та служать ключовим елементом 
сюжету. Слід зазначити, що, оскільки така жіноча 
белетристика є скоріше літературним продуктом 
масового споживання, виготовленим за певними 
«рецептами», і не відтворює автентичне автор-
ське світовідчуття та світоглядну позицію, то вона 
мало чим відрізняється від аналогічної літерату-
ри, написаної чоловіками [11, с. 608].

Висновки з даного дослідження. Літерату-
рознавчі дослідження проблеми виникли лише 
в кінці минулого століття, але характеризують-
ся об’єктивним розглядом особливостей жіночої 
прози та виділенням їх характерних ознак. На-
самперед, на думку дослідників увагу звертає 
гендерна спрямованість прозової жіночої твор-
чості, вираження у ній позиції жінки у бороть-
бі за свої права в протест проти патріархальних 
традицій жіночого буття. 

Відтак, французька та українська жіноча лі-
тература набуває свого розвитку та популярнос-
ті з метою утвердження належного соціального 
та особистісного статусу жінки в суспільстві і на-
дає величезні можливості художньо осмислити 
нездоланні суперечності жіночого духу, її праг-
нення до самоідентифікації, самореалізації, по-
шуків гармонії свого буття.
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