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У статті розглянуто особливості жіночого письма на матеріалі текстів Н. Кобринської. 

Інтерпретовано окремі феміністичні ідеї письменниці крізь призму соціальних і культурних 

перетворень ХХІ віку. Показано  європейськість поглядів Н. Кобринської у полі 

інтертекстуальності, зокрема через поза-часовий і над-часовий діалог/дискусію візій модерну 

і оцінок постмодерної доби (творчість австрійської письменниці Е. Єлінек).  
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Н. Кобринська (1855 – 1920) – популярна жіноча постать української 

культурно-історичної панорами кінця ХІХ – початку ХХ століття. Жодна 

наукова розвідка про українську модерну прозу, піонерок жіночого 

громадського руху чи про ранні хвилі українського фемінізму не обходиться 

без називання цього імені як ключового в осмисленні проблем жінки і 

суспільства на зламі століть. Попри широку цитованість її творчої спадщини в 

академічних текстах, українському літературознавству бракує цілісного образу 

цієї особистості для справдешньої повноти уяви про презентабельність жінки-

інтелектуалки-феміністки в європейському культурному просторі. Про це вже 

тоді писав І. Франко, акцентуючи, що «в Галичині на перший план виступає 

Н. Кобринська <…> що силкується втягти наше жіноцтво в сферу ідей та 

інтересів передового європейського жіноцтва»1.  

 Її творчий доробок зусебіч аналізований, із застосуванням 

інструментарію багатьох методологічних перспектив (В. Агеєва, С. Геник, 

О. Гнідан, С. Гупало, І. Денисюк, І. Жовтуля, В. Качкан, І. Кейван, М. Легкий, 

В. Панченко, Ф. Погребенник, А. Швець та ін.). Однак є необхідність 

                                                 
1 Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку / Іван Франко. Зібрання творів : У 50 т. [ред. кол. М. Беренштейн та 

ін. ] – К. : Наукова думка, 1984. – Т. 41. – С. 501 – 502.  



детальніше розглянути особливості її жіночого письма, своєрідність її 

фемінодискурсу, що реалізує проект входження жінки на територію чоловічого 

логосу з метою знайдення і (о/при)своєння власних вербальних можливостей. 

«Жіноче питання» у літературі – ось з чого почалася Кобринська як 

фемінолюбка і фемінографка. Організація жіночого руху в Галичині, 

заснування «Товариства руських жінок у Станіславі», видання жіночого 

альманаху «Перший вінок» (1887), упровадження «Жіночої бібліотеки» з трьох 

книг альманаху «Наша доля» – все це є промовистим свідченням того, що 

емансипація – «не лише поширення ідей фемінізму, це також спроби 

становлення творчої істоти жінки»2.   

 Кобринська-діячка виросла з Кобринської-авторки, бо щоби дієво 

трансформувати суспільний лад, треба спочатку заявити про себе як про 

творчиню ладу з хаосу, такого собі «хаосмосу»3 жіночого письма (Г. Сіксу), у 

якому обезглавлена фалічним мечем Персея Медуза намагається регенерувати 

своє тіло, свою мову, свою історію і свою пам'ять. Творчу манеру жіночого 

письма Кобринської можна справді назвати процесом «регенерування пам’яті», 

повертанням жіночо-національної себе-пам’яті, що була частково/цілковито 

амнезована кількома факторами: імперським колоніальним імперативом, 

патріархально-світоглядним імперативом народницького стереотипу жінки-

невидимки, імперативом фемінноутробним – маргіналізований суб’єкт у 

пошуках само-себе-сутності. Відтак важливим досягненням жіночого руху в 

Україні, на думку самої письменниці, був вже сам факт, що «інтелігентна жінка 

наша почулася рівночасно русинкою і чоловіком, упірнулася о свої права 

національні і громадські»4. Імпульсом реанімування жіночої свідомості у 

площині буття-письма, на думку Н. Кобринської, мав бути сам «дух часу», бо 

ті, що матимуть інший час – матимуть інший дух. Хоча темпоральність 

жіночого самоусвідомлення і самоутвердження не може бути лише поетапним 
                                                 
2 Томчук Л. Знакова подія в історії літератури / Любов Томчук // Актуальні проблеми сучасної філології : 

Літературознавство :  [зб. наук. праць ; ред. кол. Я.О. Поліщук та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2008.  – Вип. ХVІІІ. – С. 

83.  
3 Cixous Н. Le Rire de la Méduse et autres ironies. [Préface de Frédéric Regard]/ Hélène Cixous. – Paris: Galilée, 2010. 

– Р. 59.  
4 Кобринська Н.І. Вибрані твори / Н.І. Кобринська. – К. : Дніпро, 1980. – С. 287.  



прогресуванням з вектором руху, трапляється іноді циклічні (у цьому власне і 

їх натуральність) повтори і повертання, покликані переосмислити вже-пере-

жите у його новій суб’єктивації і масштабності.  

 Жіноче письмо – феномен теоретичної видимості 70-х рр. ХХ ст. 

(Г. Сіксу, К. Клемент, Л. Ірігарай, А. Леклерк, Б. Дедьє). У ХІХ столітті воно 

врешті виборює свою повновартісну статусність як унікальна практика себе-

презентації у світі, де існують категоричні подвійні стандарти. Український 

модерн з жіночим обличчям: це доводиться і значною кількістю жіночих імен у 

тодішньому літпроцесі, і діапазоном фемінотематизму. Виникає навіть міф 

модерної письменниці в еталонному наслідуванні Жорж Санд – екстравагантна 

і авторитарна особистість, що копіює чоловічу манеру дії/слова, себто в 

модернізмі існують, як вказала М. Моклиця,  «два великі річища: творців нових 

міфів і дослідників власного міфологізму»5. Творці нових міфів – очевидно 

жінки, тому й переконливо і загальнопроблемно звучить підназва культової 

книги О. Забужко – «Українка в конфлікті міфологій»6. Пишуча жінка одразу ж 

опинилася в конфлікті міфологій: її творчість сприймалася як пародія, гротеск, 

самоіронія, імітація, копіювання, травестія і навіть кітч.  Існувала тенденція, як 

слушно зауважила Т. Гундорова, «дорікати жінкам-авторкам за «вузьку» 

проблематику їхніх творів та переважання лірики, сентиментальної 

чуттєвості»7, позаяк українська критика послуговувалася для порівнянь-

штампів не образом Жорж Санд, а Марліт (саме за «марлітівський стиль» часто 

докоряли О. Кобилянській). Імперський дух «німеччини» – ще один міф 

українського модерного жіночого письма: варто згадати ранні німецькомовні 

проби пера О. Кобилянської, гібридну ідентичність і бікультурне німецько-

українське балансування Уляни Кравченко. Бунт проти рідної патріархальності 

і бунт проти колоніальної німецькості (а ще: проти польськості, російськості) у 

синтезі давав жінці-авторці плацдарм боротьби письмом і у письмі за себе саму, 

                                                 
5 Моклиця М. В. Модернізм як структура : Філософія. Психологія. Поетика : [монографія] / М. В. Моклиця. – 

Луцьк : Ред-вид. відд. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1998. – С. 54.  
6 Забужко О. С. Notre Dame d’ Ukraine : Українка в конфлікті міфологій [3-тє вид., виправлене] / О. С. Забужко. 

– К. : Факт. – 2007. – 640 с.  
7 Гундорова Т. І. Кітч і Література. Травестії : [монографія]   / Т. І. Гундорова. – К. : Факт, 2008. – С. 128.  



оскільки, як зауважила Кобринська у «Передньому слові» до альманаху 

«Перший вінок», «ми не гадаємо відчужуватися від мужчин на полі загальних 

стремлінь і ізолювати жіноче питання від інших суспільних задач <…> ніхто 

ліпше від нас самих не може знати про наші терпіння, недостатки і вимоги»8. 

Чи не всі героїні Кобринської – шукають межі своєї свободи, щоби переступити 

їх («Дух часу»), вжитися в них («Задля кусника хліба», «Ядзя і Катруся»), 

повірити в їх ілюзорність («Душа»), захотіти повернутися в них («Рожа»), чи 

врешті зламати всі межі не-дозволеного («Хмарниця»). Можна  говорити навіть 

про модерний скрипторський феміноволюнтаризм, адже письмо у своїй 

першооснові, за Ж. Дерріда, це «воля писати, а зовсім не бажання писати, бо 

йдеться не про потяг, а про свободу та обов’язок»9.      

 Белетристичний талант Кобринської формувався у маскулінному 

середовищі тодішньої інтелігенції (І. Франко, М. Павлик, О. Терлецький), що 

певним чином маскулінізувало образ самої авторки, виявило необхідність 

взоруватися на чоловіків, шукати певного покровительства. У листі до Івана 

Франка (від 23.07.1884) вона зізнається: «питання жіноче <…> буває звичайно 

поставлене на посліднє місце. А особливо у нас, в Галичині, не можна навіть о 

тім голосно говорити <…> Я знаю докладно хиби моїх мізерних творів. Знаю, 

що форма не гладка, язик шорсткий, а ходить мені лиш о провідну ідею і 

психологічні обсервації; отож прошу передусім на ті точки звернути свою увагу 

<…> на нічим мені так не залежить, як щоби тим пекучим питанням живіше 

зайнялися дужчі від мене сили»10. Ідея сили, зокрема жіночої сили з різними 

конотаціями виступає в багатьох текстах (слабкість сили пані Шумінської 

перед змінами («Дух часу»); Галині пошуки у собі жіночої сили («Задля 

кусника хліба»); сила не піддаватись спокусі (Марина) і божественно жіноча 

сила (Мати Божа) («Рожа»); сила стихії, що ототожнена з жіночим «я» 

(«Хмарниця» (1898). Уперше це оповідання надруковане у збірці «Казки», 

однак близьке читання дозволяє побачити у цьому творі щось більше, ніж 
                                                 
8 Кобринська Н.І. Вибрані твори / Н.І. Кобринська. – К. : Дніпро, 1980. – С. 284 – 285.  
9 Дерида Ж. Письмо та відмінність / Жак Дерида ; [пер. з фр. В. Шовкун, наук. ред. пер. О. Шевченко]. – К. : 

Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 25.  
10 Кобринська Н.І. Вибрані твори / Н.І. Кобринська. – К. : Дніпро, 1980. – С. 390.   



просто оповідку про грозу. На наш погляд, це історія про те, як жінка 

намагається прорватися на заборонену (чоловічу) територію (тут: поле), як 

стихійно прагне ввірватися в культурний простір, щоби бути по-чутою. Її 

бояться (страхи в образах канонічної «переляканої жінки» і її чоловіка  

селянина Михайла Федіва (маскулінного цензора), що біжить до старої дзвіниці 

у пошуках рятунку), її хочуть прогнати (образ дзвону як фалічного критика-

опонента). Діалог хмарниці і дзвону презентує намагання жінки/авторки ввійти 

на поле культури/письма: «– Пусти! Пусти мене! – Не пущу! Не пущу! – гудів 

поважно дзвін <…>  – Пусти хоть на кусник поля! – Не пущу на поле, іди 

лісом. – Я хочу поля! – ревіла хмарниця. – Лісом, лісом, – відповідав дзвін <…> 

А дзвін приказує голосно, остро, неумолимо: – Лісом! Лісом!»11. Дика 

Хмарниця Н. Кобринської дуже схожа до некультурної Параски 

О.Кобилянської, що обрала собі вічне мандрування лісом, топосом, у якому 

вона може залишатися сама собою. Міфологема «Дикої жінки», наявна у 

текстах двох письменниць, це втілення первісної жіночої суті, що, за                        

К.-П. Естес, «безмовна, наділена даром передбачення й інстинктивна <…> це 

дикарка <…> вона не залежить ні від культури, ні від епохи, ні від суспільного 

устрою»12. Чужинка, вигнана з публічного простору значимості, шукає собі 

місце усамітнення, як у фіналі оповідання Кобринської: «з розбитою грудею, з 

покорченими руками, з повикручуваними пальцями, з роздертим на шмати 

нутром, хмарниця то підносилася, то спадала в долину, витягала голову, як 

птах, коли хоче летіти. Нараз засвистала вітром, аж земля затряслася, і 

поволі піднесла тяжкі, як олово, крила, і навернула вбік, понад гори»13. Бунт 

Хмарниці, як і бунт Параски триватиме в горах.      

 Кобринська усвідомлювала, що своїм творчим-і-громадським 

бунтівництвом знайде кількох прихильників, а цілу армію противників, адже 

суспільству «треба жінок, виховуючих дітей, а не забавляючихся в літературу» 

                                                 
11 Кобринська Н.І. Вибрані твори / Н.І. Кобринська. – К. : Дніпро, 1980. – С. 244.  
12 Эстес К.-П. Бегущая с волками : Женский архетип в мифах и сказаниях / Кларисса Пинкола Эстес ; [перев. с  

англ. Т. Науменко]. – М. : ООО Издательство «София», 2013. – С. 14.  
13 Кобринська Н.І. Вибрані твори / Н.І. Кобринська. – К. : Дніпро, 1980. – С. 244 – 245.   

 



(із листа до І. Франка від 17.09.1885 р.)14. Німецький ідеал Frau у світі трьох 

«К», вихід за рамки якого вважався загрозою родинній безпеці і претензією 

маргінального на центральність розквітав у лоні Австро-Угорщині, хоча і туди 

дісталися нові феміністичні віяння з великої Європи. Часті поїздки у Відень 

показали Кобринській широту емансипаційного руху: в одному з листів до М. 

Коцюбинського (від 26.04.1902 р.), де Н. Кобринська аналізує образ Соломії з 

повісті «Дорогою ціною», що для українських читачів «засміла, заенергічна 

<…> зав’язок типу жінок, що вміє боронити себе», письменниця розповідає – 

«була тепер через три місяці у Відні, слідила за найновішими проявами в 

малярстві, літературі та й питанні жіночім. Не диво, се питання у Відні дуже 

сильно заступається – сильніше, ніж це мож з часописей добачати»15.  

 Відень Кобринської – 80-х рр. ХІХ ст. і вже інший Відень, місто Фройда 

через 100 років – у 80-х рр. ХХ ст. І знову – жіноче питання. І знову – жіноче 

письмо з мотто: «Жінка покаже вам, на що хворіє чоловічий світ»16. 

Австрійська романістка, драматург, поетка і літературний критик Ельфріда 

Єлінек (1946), лауреатка Нобелівської премії з літератури (2004) зажила собі 

слави однієї з найбільш провокаційних письменниць ХХ віку, та й, як зауважив 

А. Белобратов, «для своєї країни це автор не дуже простий і не дуже 

зручний»17. Її «незручна» постмодерна творчість доводить: все, що нібито 

виборювали і вибороли феміністки минулого часу – справжнісінька фікція, 

вона руйнує визрілий у ХХ столітті «міф про рівноправ’я чоловіка і жінки»18. 

Жінка у пошуках свободи ніколи не стане історизмом чи архаїзмом у парадигмі 

культурного контексту. І те, що писала Кобринська, – що «бачать жінку лиш 

дома і на забаві, то й уважають її потрібною лиш для домашньої вигоди або для 

хвилевої розривки. На полі умственного розвою і його здобутків мужчина не 
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надибує жінки, то там її й не шукає <…> чим більше цінить себе мужчина задля 

культурних вимогів, тим більше жінка до вартості гроша спадає»19 – вустами 

своїх пост-пост-модерних героїнь ретранслює австрійка Єлінек. Звертаючись до 

праці Р. Барта «Міфології», авторка веде де-міфологічні інтертекстуальні ігри, 

адже інтертекст стає засобом «руйнування звиклих образів, стереотипів 

мислення»20. Стереотип берегині домашнього вогнища у щасливому і 

взірцевому німецькому сімействі руйнується у найскандальнішому її романі 

«Хіть» (1989), що є направду «пародією на порнофільм»21, нагадуючи 

«перевернутий варіант євангельської притчі»22, у якому жіноча сексуальність 

зводиться до непристойності, а жіноче тіло стає предметом маніакальних 

збочень чоловіка, бо «його хіть завше з ним»23. Єлінек показує, що «жінка в 

сучасному суспільстві все більше «уречевлюється»24, адже 

тотальноспоживацька епоха творить «міф власника», відтак володіти майном і 

володіти жінкою для чоловіка – два показники його достойності й 

самодостатності (зауважмо, ім’я головного героя, директора фабрики в 

альпійському містечку, Герман – Herr – пан і Mann – чоловік (з нім.). Не жінка-

особистість, а фрагменти матерії-оболонки псевдо-Герті присутні у романі як 

«безмовне царство [її] власного тіла»25, тому вона нібито є-і-нема, вона може 

дихати, їсти, віддаватися чоловікові, натомість вона не має думки, душі, 

переживань, своєї історії, своєї пам’яті. Вона – то велика порожнеча, у яку 

часто ховається її чоловік, щоби відпочити від світу, бо ж чоловік «почувається 
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в нас, у жінках, як вдома. Навряд чи для нього вдасться відшукати кращу 

місцинку»26.    

 Е. Єлінек по-новому осмислює топос «дому». Якщо у ХІХ столітті «дім» 

– це інтимний простір буття жінки, який вона береже і прагне мати маленьку 

«власну кімнату» (метафора існування у В. Вулф), щоби зберегти свою 

інтимність від опублічнення у великій вітальні. Тому то  своя «кімнатка» у 

великому чоловічому домі – перший локус відчуження. Згодом жінка розуміє 

всю крихітність і крихкість мрії про «власну кімнату»: почуваючи себе 

зачиненою у інтро-просторі, йде з дому, як Нора Ібсена, щоби її прийняли до 

екстра-простору. Додамо, в окремій статті «Про «Нору» Ібсена» (1900) 

Н. Кобринська зазначила, що Нора «заперта в стінах дому батька, а потому 

мужа <...> так мало розвинена духовно, що навіть не відчуває, що муж не 

трактує її як би собі рівну істоту»27. Як пише Н. Кобринська, чоловік «бажає, 

щоб жінка ніколи не виростала з дитинства, вічно крилася в слимачій 

шкаралупці і носилася лиш усюди з своєю хаткою»28. Єлінек зауважує подібне: 

чоловіки «оберігають жінку від світу, щоб вона не визирала з вікна, не 

прямувала життям й не прагнула змін у ньому»29.  

Таку собі «прирослість» до дому хоче здолати Герті у романі «Хіть»: «її 

завжди щось вичавлювало назовні з тюбика житла»30, бо для неї дім – територія 

монархічної вседозволеності її чоловіка, саме в домі відбувається фізичне і 

символічне ґвалтування жінки. Водночас дім – це і її тіло, дім для Германа, дім, 

у якому він живе: «своє тіло власник знає краще за інших, він краще за всіх 

знає свою домівку»31. Оселя-дім і тіло-дім однаково не належать Герті – «жінка 

лежить на підлозі, розкрита навстіж, відкрита усьому світу <…> 
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розпоряджається нею тільки чоловік, розпоряджається нею тільки він один»32. 

Герті наслідує Нору і тікає, бо надто дорого платить вона за родинний достаток 

– вічними психосоматичними муками «задля кусника хліба». Герті покидає 

абсолютну фалічну монархію Германа, та все, що зустрічає вона, здавалося б, у 

демократичному багаточоловічному світі – це нове насилля над собою. Панівна 

хіть студента Міхаеля і знову жодного слова про почуття. «Ця жінка кохає і 

сама позбавлена кохання, і в цьому вона анітрохи не відрізняється від інших»33. 

Вона вертається додому-до Германа і повертає Герману його дім-його тваринну 

нірку-своє тіло, бо «кожен із нас любить жити для себе і тримати в схованці 

самих себе, як власних мирних тварин»34. Пастка, клітка, схованка – дім 

Германа для Герті. Сама ж вона ніколи не почуватиметься вільно і затишно, 

сама ж вона не матиме дому: «Жінці ніколи не доведеться відчути себе як 

удома на цій землі»35.   

 Роман побудований як довга мандрівка жінки до себе, у свою 

справжність, хоча наприкінці твору несподівано виявляється, що ніякої 

справжності у неї/у ній вже не лишилося. Текст нагадує дуже щільну канву 

швидкого інформаційного буття ХХ віку – структурований лаконізм сюжету, 

без відступів, роздумів, ретроспекцій чи проспекцій,  де «хотіти» – ключове 

слово в довжелезних реченнях, і жодного діалогу, жодного вимовляння імен 

жінки/чоловіка. Як зрезюмував Тимофій Гаврилів, «Хіть» – це роман, в якому 

править секс і репресія, тоді як герої зазвичай неспроможні правильно написати 

слово «кохання»36.              

  Отже, жіноче письмо ХІХ і ХХ ст. вочевидь дуже різні явища, щоби 

уніфікувати проблематику присутності жінки в текстах модерністок і 

постмодерністок. Те, про що як про ілюзію щасливого жіночого майбутнього 
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натякала Н. Кобринська і її послідовниці, дух часу ХХ віку трансформував у 

новому ключі. На зміну старим гендерним міфам прийшли нові, хоча жінка і 

досі, і тепер, в чоловічій уяві ХХІ століття, залишається на полі 

історії/культури/письма підвладною і покірною бездомною чужинкою. 

Емансипаційне ХІХ ст., феміністичне ХХ ст., нео-феміністичне ХХІ ст. 

доводять, що самостійність жінки аж ніяк не дорівнює сепарації дво-статевого 

тандему, про це міркує і смілива провокаційна бунтарка Е. Єлінек: «Не будемо 

забувати, що люди, бажаючи доскочити чогось, шукають прихистку одне в 

одному, щоб дихання атома не зачепило нас і не перетворило нас на руїни»37.   

 

Жаркова Р. Женское письмо Наталии Кобрынской в интертекстуальном измерение 

ХХІ века: диалог/дискуссия модерна и постмодерна 

 В статье рассмотрено особенности женского письма на материале текстов Н. 

Кобрынской. Интерпретировано некоторые феминистические идеи писательницы сквозь 

призму социальных и культурных перевоплощений ХХІ века. Показано европейскость 

взглядов Н. Кобрынской в поле интертекстуальности, в особенности сквозь не-временный и 

над-временный диалог/ дискуссию взглядов модерна и оценок постмодерного века 

(творчество австрийской писательницы Э. Елинек).  
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 In the article the features female writing are regarded on the material of Kobrynska. Some 

feminist ideas were interpreted in the prism of social and cultural transformation of the XXI 

century. Kobrynska’s Europeanness views are showed in the sphere of intertextuality, including 

through extra-time and over-time dialogue / discussion visions of modern and postmodern era guest 
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