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Жінка-авторка, що долає традицію мовчання і замовчування у вакуумі 

невидимості, ступає на шлях самосебетворення з допомогою письма. Художній 

текст набуває ознак інтимізованої (мікро-/макро-)портретності, яка у 

публічному просторі стимулює рецептивне вчитування і відчитування. 

Модерністична проза Уляни Кравченко – це феномен не(до)-інтерпретованості, 

хоча її постать, поетична спадщина, а також взаємини з І. Франком 

перебувають у полі тривалих наукових інтересів (Д.Василюк, О.Дей, 

А. Каспрук, В. Качкан, В. Лесин, О. Мороз, П. Ящук), гіпотез (Г. Огриза, 

І. Скибак, В. Шалайський, Я. Царик), знахідок (І. Денисюк, В. Корнійчук), 

заперечень (П. Салевич), роздумів (Л. Боднар, Р. Горак, Я. Грицак, О. Довгаль, 

О. Коцюба), переосмислень (Г. Волощук).  

Аналізуючи палімпсестичне письмо Уляни Кравченко [1], зауважуємо, як 

мемуарна повість «Хризантеми», що, за визначенням Р. Завадовича, «не єдиний 

автобіографічний твір письменниці, зате найбільший і найповніший, інтересний 

зокрема для літературознавців, істориків і психологів ще й тим, що на 

широкому суспільно-побутовому тлі розповідає про дитинство та юність» [2, с. 

8], стає вербалізованим світом знаків-і-значень, у яких/серед яких формує себе 

жінка-письменниця. Гібридна ідентичність [3] або українсько-німецьке 

походження Юлії Шнайдер вибудовує письмо-балансування: між своїм і 

чужим, близьким і далеким. (С)прийняття себе-як-українки («русинка я!» [4, с. 

32]) іноді в тексті поєднується з мріями про інокультурну творчість чи іноземне 

визнання – «Бабуся з роду Гофман – і я тоді думала підписуватися на своїх 

майбутніх творах «Марта Гофман». І вже тоді снилися мені ці невидані мої 

твори в одній гарно переплетеній книжці з золотим написом: Inedita ‘Marta 



Hoffmann’» [4, с. 133]. Сни про мистецьку кар’єру доповнюються картинами 

суворої буденності, де жінка розуміє, що тільки «праця приносить радість, 

можна по своїй волі створити для себе новий світ, створити себе, різьбити 

душу й тіло» [4, с. 278]. Новий о-жіночнений світ авторки починається 

лабіринтом самопошуків і самовіднайдень, коли вона схвильовано визнає:  

«заблукана я, неначе в лісі, йду, знову вертаюся, дивлюся – шукаю стежини» [4, 

с. 192].  

Саме тут виявляється її інтро-фемінізм – намагання подолати свою 

іманентну жіночу пасивність. І єдиний засіб – це гедонізм творчості: «Творити! 

Все одно, що-небудь, але творити! Людина хоче краси, а коли її нема, творить 

її зі своєї туги […] Наші твори – втілення нашої туги» [4, с. 172]. Туга за 

пізнанням широти світу, туга за свободою творчості, врешті решт – туга за 

письмом, яке поки їй не належить, але якому вона може-і-хоче віддатися 

тотально – супроводжує Марту (героїню повісті) з дитинства, навіть тітка 

бачила, як «мала Марточка не сягала по ляльку, по голку, але брала писальне 

приладдя» [4, с. 341]. Символи патріархальної звичаєвості – лялька, голка – у 

творі спрофановані як знаки минувшини. Письмо стає рятівним, меделюючим, 

тактильно-креативним, а сама жінка-у-письмі порівнюється з глиною, з якої 

вона формує свій образ і свою (по-)стать [5].  

Світ у посудині (тіла письма/письма тіла) – це інтимний простір тривання 

та звучання, оскільки замкненість форми визначає її наповненість, себто 

повноту буття. Невипадково авторка зізнається: «Хочу пізнати себе й 

формувати своє «я», як тут мої земляки формують із глиняної маси посудину. 

Хочу творити себе саму для майбутнього твору» [4, с. 300]. За Т. Адорно, твір 

мистецтва, а ми додамо – взагалі кожна окрема особистість – це  «неадекватний 

і незавершений лише фрагмент свого потенціалу» [6, с. 283]. Відтак процес 

самосебетворення не можна означити, як завершально-статичний, оскільки 

глина потребує динаміки рук, постійної взаємодії зі суб’єктом творчого акту. 

Часові деформації дискурсу жіночого тіла-і-письма Уляни Кравченко [7] 

сприймаються як можливості зрілого стверджування (символічно: отвердіння 



глиняної форми), коли промовляння жінки пройшло шлях від запитальності 

(хто я?) до визнання (я є!) у вимірі вербальної й екзистенційної свободи. 

Такий процес Д. Стантон називає  «письмо про себе, створення себе (свого Я) в 

акті письма (graphing of the auto) […] акт самоствердження» [8, р. 14]. Усі деї 

самоосвіти і саморозвитку, викладені у мемуарних «Хризантемах» педагога-і-

письменниці Уляни Кравченко презентують світоглядні орієнтири 

феміноцентричної модерністки зламу століть.              
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