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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Як відомо творення літературних образів 

обумовлене не тільки творчою манерою письменника, а й літературними 

стратегіями, що домінують у конкретній історичний епосі, на яку припадає 

діяльність митця. Тривалий час в українській літературі пріоритетною при 

моделюванні жіночих образів була патріархальна традиція. Аксіоматичною 

для неї залишалася вимога оберненості на фольклорні здобутки, за якими 

жіночі образи втілювали етичний та естетичний ідеали. Стратегії 

сентименталізму, романтизму, реалізму ускладнювали «жіночі» образні 

кліше, доповнювали їх новими атрибутами, адаптували відповідно до 

соціокультурних вимог часу. Водночас вимагає констатації той факт, що від 

початків модернізму в українській літературі стрімко зросла 

презентативність жіночої нарації, у якій жінці належить особливе місце. 

Феміністичний дискурс модернізму артикулював різноманітні моделі 

«жіночого я», що апробуються в сучасній українській літературі. Відтак 

особливої значущості набуває творчий здобуток сучасної письменниці, пост 

феміністки Софії Андрухович. Не зважаючи на популярність і знаковість 

постаті письменниці в сучасному літературному процесі, її творчість 

залишається недостатньо дослідженою, зокрема аналізу потребує роман 

«Фелікс Австрія».  

Об’єкт дослідження – роман «Фелікс Австрія» Софії Андрухович. 

Предмет дослідження – типологія жіночих образів у романі 

«Фелікс Австрія» Софії Андрухович. 

Мета дослідження – типологізувати жіночі образи в романі «Фелікс 

Австрія». 

Для реалізації мети виконано наступні завдання: 

- розглянуто типологію жіночих образів в українській літературі; 

- осмислено творчість Софії Андрухович у контексті розвитку сучасної 

української прози;  
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- створено типологію жіночих образів, а саме: «рожева пані», «темна 

жінка»; 

- з’ясовано взаємозалежність між жінками у творі (Стефа та Аделя), 

прослідковано колізії їхніх стосунків. 

Методи дослідження. Комплексний характер дослідження передбачає 

інтеграцію різних наукових методів. У роботі застосовані методи аналізу, 

синтезу, зіставлення та порівняння. 

Огляд літератури за темою дослідження. Підчас роботи 

використовувалися погляди: С. Павличко [24], яка досліджувала модернізм в 

українській літературі, зокрема її бачення «історії» українського фемінізму, 

творчості Ольги Кобилянської та Лесі Українки; О. Бажана [2], 

Н. Білецької [3], Н. Білоус [4], О. Теліги [31] – які виділяють різні типи 

жіночих образів в українській літературі; рецензії, погляди читачів на 

творчість Софії Андрухович; інтерв’ю, коментарі та зауваження самої 

письменниці щодо своєї творчості. 

Практичне значення роботи. Результати роботи можуть використані 

при подальшому дослідженні творчості Софії Андрухович.  

Структура дослідження: робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків та списку використаної літератури (32 джерела). Загальний обсяг 

роботи становить 30 сторінок, із них – 26 сторінки основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1. ТИПОЛОГІЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В 

УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИСКУРС 

Роль жінки в суспільстві у різні часи трактувалася по-різному. 

Відповідно, на творення образів-типів жінок у літературі впливали історичні 

обставини, «історичне» ставлення до жінки у соціумі, а також менталітет 

того чи іншого митця, його національність загалом. Н. Білоус зазначає, що «у 

фольклорних творах народний геній» створює образ жінки відповідно до 

власних традицій, цей образ відповідає етичному та естетичному ідеалам «від 

побутових, щоденних уявлень до глибинних рівнів індивідуальної та 

колективної свідомості» [4, с. 6-7]. Таким чином, вже у міфології, у творах 

релігійного характеру оприявнені образи-типи жінок, архетипним серед них є 

образ жінки-матері. На думку цієї ж дослідниці, у творах давньої української 

літератури жіночий характер, як такий, практично відсутній, адже релігійна 

література «має моралізаторське спрямування, то жіночі постаті у ній – 

досить схематичні» [4, с. 7]. Н. Білоус виділяє такі типи жіночих образів у 

літературі релігійного характеру: «Це або сварливі, нерозумні жінки, які 

незабаром попадуть прямісінько у пекло, або богобоязливі, милосердні 

подвижниці віри» [4, с. 7]. 

У літературі романтизму образ жінки доповнюється новими 

особливими рисами, переважає ідеалізована героїня, наприклад у прозі 

П. Куліша, зокрема «Орися», «Гордовита пара», сильна, смілива жінка, 

здатна до боротьби, у творах М. Старицького, І. Карпенка-Карого. У 

літературі реалізму, на думку Н. Білоус: «…зустрічаються і тип жінки-

селянки (їх найбільше, у цьому письменники продовжили традиції Г. Квітки-

Основ’яненка, Марка Вовчка, Т. Шевченка), і жінки з родини священика 

(твори І. Нечуя-Левицького, Наталі Кобринської), і міської бідноти (твори 

І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного), і тип інтелігентної, освіченої жінки 

(“Товаришки” Олени Пчілки, “Над Чорним морем” І. Нечуя-Левицького) 

останній, фактично, новостворений тип, який розвиватиметься у літературі 
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рубежу століть» [4, с. 10]. У прозі І. Нечуя-Левицького дослідниця виділяє 

два типи жіночих характерів – активний (Кайдашиха, Мотря «Кайдашева 

сім’я», Марина з «Бурлачки») та пасивний. З модернізмом відбувається 

переосмислення образу жінки у літературі, витворюється дещо інша 

типологія.  

Цікавою є класифікація жіночих образів Н. Білоус за критерієм 

«відносини жінки і чоловіка»: «1) до першої групи належать образи залежної 

від чоловіка жінки, а саме художній тип жінки-страдниці, рабині, повії, 

коханки, сексуальної жінки; 2) до другої групи віднесемо образи незалежної 

від чоловіка жінки, яка навіть вивищується над ним. Сюди належать тип 

жінки-амазонки, фатальної жінки, жінка-вамп, активна жінка, жінка-товариш 

(за О. Телігою), вольова особистість, емансипантка; 3) третю групу 

рівновартісних з чоловіком жінок утворюють такі типи: жінка-мати, Ангел, 

Берегиня, ідеальна супутниця чоловіка, яка оберігає його і в той же час є його 

вірним союзником у боротьбі за життя» [4, с. 14]. 

Досліджуючи жіночі образи в творчості Марка Вовчка, Ганни Барвінок, 

Тараса Шевченка, О. Бажан у своїй статті окреслює наступні типи жінок, 

«моделі характеротворення»: «1) берегиня роду – жінка, що здатна 

пожертвувати собою заради дитини, батьків, коханого (потенційн – 

подружжя), кревного родича; 2) демонічна жінка (модифікація – жінка-звір) – 

жінка, тілесно приваблива, жорстока щодо оточення, здатна на сильне 

почуття; 3) жінка нового типу – незалежна жінка, в якій можуть бути 

присутні типи двох перших моделей, проте її світогляд позначений 

прогресивними рисами, вона сумнівається у справедливості існуючого 

світоустрою (ця жінка з’явилася саме у творчості Ганни Барвінок та Марка 

Вовчка, а саме в художньому світі Тараса Шевченка вона відсутня)» [2, 

с. 132]. Здійснюючи аналіз жіночих образів в українській літературі ХІХ 

століття, на думку О. Бажана, «важливою є реалізація в ній значущих 

архетипних або ж концептуальних образів» [2, с. 125]. Він зазначає: 

«… протягом ХІХ ст. у літературі з’являється новий образ жінки, яка прагне 
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волі, незалежності та впевнено прямує до поставленої мети» [2, с. 125]. До 

таких дослідник відносить архетип жінки – Великої Матері. Тим самим 

констатується, що жіночі образи в українській літературі, внаслідок власної 

еволюції, впливу руху за емансипацію жінки, наповнюються новим змістом. 

Як підсумок, дослідник виокремлює апробовані в українській літературі 

«образ жінки-страдниці, характерний для народницької парадигми в 

українській літературі, та образ незалежної жінки, витворений 

модерністичною та феміністичною парадигмами» [2, с. 124].  

Суттєві зміни у творення жіночих образів в українській літературі 

здійснені Ольгою Кобилянською, яка була феміністкою за своєю натурою. 

С. Павличко зауважує те, що наприкінці ХІХ на початку ХХ століття 

зіткнення було не лише між народництвом та модернізмом, а існувала «ще 

одна ключова опозиція – жіночого і чоловічого, або феміністичного і 

патріархального» [24, с. 77-78]. Про Ольгу Кобилянську та Лесю Українку 

дослідниця говорить: «Той факт, що саме дві жінки пробували зруйнувати 

панівну ідеологію у сфері культури не здається випадковим. Так само не 

здається випадковим, що серед їхніх опонентів, серед тих, хто сприйняв 

модернізм, інтелектуалізм, європеїзм з пересторогою, упередженням чи 

повним запереченням, були майже виключно чоловіки» [24, с. 78]. 

Український fin de siècle С. Павличко називає «викликом, який кинули 

жінки-письменниці домінуючій чоловічій традиції» [24, с. 78]. Дослідниця 

зазначає: «Але й для Кобилянської … зміст поняття “модернізм” передовсім 

пов’язувався з емансипацією і фемінізмом» [24, с. 79]. І далі: «Ольга 

Кобилянська відтворила вихід на історичну сцену жінок, яких Елейн 

Шовалтер у своїй монографії називає “новими” … у літературі – жіночі 

характери, позбавлені романтичної імперсональності, властивої жіночим 

образам у чоловічій народницькій літературі» [24, с. 80]. 

«Нові жінки» були рішучими, здатними йти супроти суспільства, 

морально, психологічно, інтелектуально сильнішими навіть за чоловіків, 

більше того, вони протиставлялися чоловікам, за словами С. Павличко, такі 
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жінки були дуже «емоційні й наділені могутньою, важко стримуваною 

сексуальністю» [24, с. 80], що було просто неприйнятним для 

«патріархального», «народницького» суспільства. Лесю Українку, наприклад, 

«хвилює й приваблює постать сильної жінки, майже амазонки, котра 

перебирає не тільки чоловічі функції (бореться, воює, не погоджується, 

повстає проти несправедливості, невільництва народу), а й відповідну 

маскулінну мову (сили й зброї)» [24, с. 82]. С. Павличко підкреслює особливу 

закономірність поведінки жіночих образів Лесі Українки та Ольги 

Кобилянської: «Вони, з одного боку прагнуть істинного, вільного кохання, з 

іншого – бояться його, хочуть і не хочуть любити» [24, с. 81]. 

Дослідниця говорить про страх жінок зв’язувати своє життя з 

чоловіком, відносини з яким можуть стати нерівноправними, тому для них 

альтернативою кохання до чоловіка «може бути зв’язок жінок, як-от у “Valse 

mélancolique”. Крім того, стосунки жінок рівноправні, не будовані за 

моделями експлуатації чи залежності» [24, с. 81]. Реакція чоловіків на 

фемінізм, жіночу емансипацію здебільшого мала негативний характер, що й 

змушувало прогресивно налаштованих жінок бути у своїх поглядах ще більш 

рішучими. С. Павличко страх чоловіків перед О. Кобилянською та 

фемінізмом пояснює тим, що письменниця «торкнулася сфери, яка не 

існувала для патріархальної культури. Йдеться про сексуальність» [24, с. 86]. 

Дослідниця називає Кобилянську «першим психологом в українській прозі», 

жіночі образи якої «свідомі чуттєвості, потреб тіла, які можуть суперечити 

потребам духу, вимогам інтелекту» [24, с. 86]. О. Кобилянська навіть шокує 

тим, що завуальовано натякає на взаємну любов жінок, на думку 

С. Павличко. Письменниця «ховає» сексуальність за «символами еротизму» –  

природою і музикою. «Музичний фон у “Valse mélancolique” недвозначно 

підкреслює чуттєвий характер між усіма трьома героїнями оповідання» [24, 

с. 88]. «Valse mélancolique» – одне з найцікавіших оповідань в українській 

літературі, з погляду жіночої типології, адже у ньому зображені три різні 

типи жінок, зв’язок між ними, колізії їхніх стосунків, «усі троє жили в 
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атмосфері музики, живопису, відгородившись від суспільства та ігноруючи 

його норми» [24, с. 90]. С. Павличко говорить, що твір «показує стосунки, 

точніше трагічну любов його героїнь, яка виходила за традиційні рамки» [24, 

с. 90]. Розчарування у стосунках з чоловіками «породжує жіночий 

сепаратизм, а почуття, яке призначалося особі іншої статі, віддається жінці, 

єдиній людині, здатній його прийняти й оцінити» [24, с. 90].  

О. Теліга виділяє в українській літературі образи жінки-рабині та 

жінки-вамп. Вона вважає: «Обидва, не дивлячись на свою нібито 

протилежність, властиво кажучи, є тим самим типом жінки, що з’являється 

лише джерелом хвилевої насолоди й увигіднення життя в 

найпримітивнішому розумінні того слова. І рабиня, і “вамп” виключають 

пошану до жінки» [31, с. 65]. Зазначає дослідниця і те, що існує ще й третій 

тип жінки «різка, енергійна, позбавлена сентименту, “жінка-товариш”» [30, 

с. 65], проте, стверджує О. Теліга: «Ця відміна має переважно так мало 

жіночости, що – викликаючи пошану – ніколи не викликає любови й 

адорації» [31, с. 66]. У статті О. Теліги відчувається невдоволення тим, що в 

українській літературі переважає саме тип покірної жінки-рабині, про 

творчість Є. Маланюка вона говорить: «Жінка-українка в його творах – 

завжди самиця, для якої поза її тілом не існує нічого іншого» [31, с. 66]. 

Негативним на думку дослідниці є те, що подекуди в українській літературі 

трапляється «брутальне ж і цинічне відношення до жінки, як основна 

прикмета мужности і крицевости» [31, с. 67]. Проте О. Теліга констатує і 

позитивні речі, тобто появу нового типу жінки, який «вже народився в 

Україні і непереможно, силоміць починає вдиратися до її літератури»  [31, 

с. 70]. Дослідниця робить висновок: «В хаосі жіночих образів нашої 

літератури, в плутанині перехресних бажань, між прокльонами рабинь і 

амазонок, і захопленнями тими й другими, українська жінка все ж таки 

зуміла створити собі ідеал, найбільш відповідний добі, і простує до нього 

невпинно. Вона вже не хоче бути ні рабинею, ні “вампом”, ні амазонкою. 

Вона хоче бути жінкою» [31, с. 76].  
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У сучасній літературі постмодернізму цікавою є постать Оксани 

Забужко, яка позиціонується «феміністкою нашого часу». О. Задорожна 

говорить про такі типи жінок у її творчості, як жінка аристократка, жінка-

романтик, жінка-феміністка. «У творах письменниці зображені жінки-

інтелектуалки, неординарно мислячі особистості, наділені гострим 

критичним розумом, для яких характерним є багатство духовного та 

емоційного світу» [14, с.230].  

Отож, жіночі типи, образи в українській літературі пройшли своєрідну 

еволюцію, поступово «емансипуючись», вони стають все більш розкутими з 

кожним кроком уперед. Еволюцію жіночих образів у літературі модернізму, 

постмодернізму спричинили зміни у свідомості людей, фемінізм, який і 

сповідував ідею емансипації жінки, котру, в свою чергу, прогресивно 

налаштовані жінки-авторки сублімували у своїй творчості, витворюючи нові, 

подекуди шокуючі для української літератури, типи жінок. 
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РОЗДІЛ 2. «ФЕЛІКС АВСТРІЯ» СОФІЯ АНРУХОВИЧ: ТИПОЛОГІЯ 

ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ 

2.1.  Творчість Софії Андрухович у контексті розвитку української 

прози постмодерного часу 

М. Ревакович вважає, що творчість Софії Андрухович «укладається в 

концептуальні рамки тенденції, що її на Заході окреслюють, як 

постфемінізм» [26]. Дослідниця термін постфемінізм визначає «як 

соціокультурний простір, у якому жінки (особливо молодшого покоління) 

сприймають ґендерну рівність або як річ уже досягнуту, або як щось, що їм 

законно належить, і уникають активізму, характерного для руху за права 

жінок, що його пропаґував фемінізм другої хвилі: тепер здається, їм уже 

просто немає такої потреби» [26]. Недарма Софію Андрухович називають 

постфеміністкою, адже вона й сама у своїх інтерв’ю неодноразово говорила 

про ґендерну рівність, ґендерні стереотипи, про вплив іменитого батька: 

«Насправді в мені яскраво виражена ця проблема – яка є водночас і моєю 

перевагою, особливістю, тим, що робить мене мною і дає мені сили. Останніх 

два роки відчуваю, як в мені відбувається бурхливе становлення, і я починаю 

більше розуміти, рефлексувати і бачити, як і що робить з мене людину і 

особистість. Власне, мені дуже пощастило, що я народилася жінкою, бо я 

думаю, якби у свого батька я була сином, то з писанням мені було б набагато 

складніше… я відчуваю свою впевненість і відмінність і від свого батька, і 

від чоловіка» [9]. 

У рецензії на повість «Літо Мілени» І. Скиба зазначає: «Казковість і 

міфічність її твору надлегка. Це не спроба втечі в ірреальний світ, не 

висміювання через цю ірреальність оточуючої дійсності, не аналіз якихось 

глибинних, міфологемних та архетипічних шарів підсвідомості. Це саме 

казка. Казка з неймовірно легким смаком» [27]. Читачі порівнюють Софію 

Андрухович із Габрієлем Гарсією Маркесом, називаючи авторку 
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«ожіночненим» і значно помолоділим варіантом письменника, натякаючи на 

магічний реалізм твору.  

О. Ірванець вказує на те, що Софія Андрухович еволюціонує у своїй 

творчості, зокрема про повість «Старі люди» він каже: «Не можна не 

відзначити, як зростає рівень письма молодої авторки, в порівнянні з першою 

книжкою. Тужавішою, дружнішою робиться фраза, вона сміливішає, 

розгортається, включаючи в себе все складніші періоди. Текст робиться для 

Софії Андрухович рідним, вона вже не наближається до нього з побожним 

острахом, а рішуче-сміливо береться до його творення…» [15, с. 2]. Він 

стверджує, що художній світ авторки видозмінився, подорослішав, як і сама 

письменниця.  

В. Наріжна у рецензії на книгу «Жінки їхніх чоловіків» пише: «Якщо 

чесно, то для мене це найглибше літературне потрясіння останнього часу. Ці 

одинадцять оповідань породжують кількість думок, явно завелику для однієї 

голови» [21]. Читачка наголошує, що розуміти книгу Софії Андрухович 

однобічно категорично не можна, адже у книзі є практично все, що є у світі. 

Помітно, що у багатьох рецензіях на твори письменниці переважає 

позитивна реакція, особливо на перші спроби пера авторки. Проте, 

наступний роман Софії Андрухович «Сьомга» викликав чимало бурхливих 

обговорень, неоднозначну реакцію. Для української літератури цей роман є 

дуже сміливим, певною мірою, навіть епатажним. Зокрема, В. Панченко у 

своїй статті про роман відгукується досить таки негативно, називаючи усі 

сторінки твору «текстом НІ ПРО ЩО!» [25]. Автор статті вказує на 

низьковартість, неестетичність роману, на те, що він створений лише для 

піару письменниці, аби підігріти інтерес читачів, змусити їх зайвий раз 

заговорити про авторку. Варто зазначити, що С. Андрухович певним чином 

«емансипує» українську літературу, продовжує традицію позбавлення її 

консерватизму. Сама ж авторка про свій роман говорить: «“Сьомга” – це 

спроба скласти людину з міріадів детальок, зі значних і незначних подій, зі 

спогадів, з ран, образ, травм. Скласти докупи – а потім розбити вщент, щоб 
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мати змогу складати знову і знову, щоразу додаючи щось нове, повністю або 

трохи змінюючи» [13]. Письменниця намагається дати можливість читачам 

прожити чиєсь життя, відчути щось нове. 

«Фелікс Австрія» – роман, котрий відрізняється від попередніх творів 

письменниці. Звісно, він є «скромнішим» за змістом, якщо порівнювати його 

з романом «Сьомга», але дуже атмосферним. «Фелікс Австрія» став книгою 

року за версією BBC Україна, отримав спеціальну відзнаку Форуму видавців 

у Львові, а також книжкову премію порталу «ЛітАкцент» (2014 рік). 

 

2.2. Жіночі типи в романі «Фелікс Австрія» Софії Андрухович 

 

2.2.1.  «Рожева пані»: жіночий аристократичний код  

Жіночий аристократичний код у романі представлений героїнею на 

ім’я Аделя. Аделя – дочка доктора Анґера, панянка, котра у своєму житті 

мала практично все, чого тільки могла забажати. Мала служницю, чоловіка, 

на перший погляд – звичайне життя звичайної панянки кінця ХІХ – початку 

ХХ століття на Галичині за часів Австро-Угорської імперії. Але в її житті був 

один цікавий нюанс – служниця Стефа, яка є за сумісництвом і сестрою, і 

подругою.  

Аделя – натура неглибока, вона звикла отримувати те, що хоче, бути в 

центрі уваги, сприймає усе, як належне, не замислюючись над тим, як воно 

до неї потрапляє, але разом із тим чутлива і дуже вразлива натура, яка 

потребує опіки, захисту, котра сама не в змозі доглядати за собою. Здавалося 

б, Аделя не здатна вижити у світі самостійно, адже вона не змогла б 

пристосуватися до несприятливих обставин, якби втрапила у ситуацію, що 

вивела б її із зони комфорту. Вона повністю відповідає «стандартам» 

панянок, починаючи із зовнішності і закінчуючи внутрішнім світом. Як 

говорить Стефанія (від її імені і ведеться оповідь у романі): «Це було смішно: 

ми з Аделею – як небо і земля. Аделя – бліда напівпрозора, з хмарою 

русявого волосся, тонкого, мов пух, делікатна, мов ніжна бабка зі збитих 
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вершків, замріяна, ранима і тонкосльоза. Аделю хочеться берегти, пеленати, 

як дитину…» [1, c. 28]. Тобто, панянка створює враження такої собі 

тепличної квітки, якою треба милуватися, оберігати і нічого більше. Аделя є 

наївною жінкою, «Вона хоче вірити в чудеса, вічна дитина» [1, c. 20] – це 

прозоро простежується у ситуації на виставі, де Стефа намагається своїм 

критичним розумом відгадувати усі фокуси ілюзіоніста, шукаючи підступ, 

пастку, на відміну від Аделі, яка ж навпаки заперечує слова служниці і хоче 

вірити у чисту магію, чудеса. Це говорить про тонку душевну організацію 

панянки, яка є творчою особистістю, мрійливою, занадто віддаленою від 

низької, подекуди жорстокої рутинної реальності. Така людина завжди 

шукатиме диво, намагатиметься уникнути «тверезого» критичного мислення, 

приземленості, відгороджуючись від «земного» у своїх мріях. 

Цілком можливо, що мрійливість Аделі передалася їй на рівні 

генетичному, адже навіть її дід, батько доктора Анґера, був непоправним 

мрійником, який у своїй колонії намагався здійснити зміни, «реформувати», 

зрушити застигле життя місцевих людей, інша річ, що самі люди не хотіли 

нічого змінювати, не хотіли шукати нових можливостей, «Не вірили в них – а 

отже, цих можливостей і не мали» [1, c. 30], люди боялися виходити за межі 

звичного їм відомого життя, яким вони рухалися просто рефлексивно, за 

інерцією. Аделя – жінка імпульсивна, емоційна, як і дід, який, несподівано 

для всіх вирішив залишити колонію Нойдорф, переїхати до Станиславова і 

стати миловаром, а потім знову несподівано повернутися. 

Незважаючи на свою «тепличність», Аделя все ж була здатна 

домагатися того, чого вона хоче, маніпулювати людьми. Панночка не могла 

витерпіти того, що нею захоплюється не кожен. Ілюструє це епізод, коли 

Стефа, ховаючись у шафі, чула розмову Аделі та Йосифа. Пані, розуміючи, 

що служниця все бачить, знаючи усі особливості стосунків Стефи і Йосифа, 

цілує його, цим самим демонструючи служниці, хто тут головний. Стефа 

довгий час тримала образу на Аделю, вони не розмовляли місяць, панночка 

заперечувала те, що хотіла образити Стефу, називала свою витівку невинним 
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жартом. Судити про те, що цей вчинок панночки був підступно спланованим 

до деталей не можна, адже це була імпровізація, але з іншого боку, варто 

зазначити, що Аделя, можливо навіть на підсвідомому рівні не хотіла 

програвати служниці, сама того до кінця не розуміючи, нагадала Стефі про її 

реальне становище і роль у своїй сім’ї. Цей вчинок Аделі дійсно був 

жорстоким по відношенню до Стефи, адже для панночки Йосиф особливої 

цінності не мав, але сприйняти поразку від служниці Аделя не могла. Сама 

Стефа у той момент робить висновок: «Знала, що я була для неї тільки 

прислугою, яка виносить за нею ноцник… Про мене ж думати не міг 

ніхто… – та хоч який би був, а не мав жодного права закохатись, не в Аделю, 

а в її прислугу. Не було йому цього дозволено» [1, c. 184] – тобто бажана 

настанова, інформація до Стефи була донесена, можливо тому й Аделя не 

надавала великої уваги своїй витівці, сприймаючи її як жарт, тому що 

виконала своє «завдання» ідеально.  

Нагадування Стефі з боку Аделі про її роль служниці в цьому домі 

помітне навіть у роки дитинства, адже у своїй сповіді отцю Йосифу Стефа 

розповіла історію про те, як колись панночка, не вагаючись, холоднокровно 

звинуватила її у крадіжці батькового годинника. Стефа констатує: «Тон її, 

холодний і владний контрастує з м’яким дитячим голосом» [1, c. 119] – це 

вказує на те, що ще будучи дитиною, Аделя відчувала свою вищість над 

Стефою, і будь-що, намагалася цю вищість, сама для себе, навіть не для 

служниці, підкреслювати і доводити. Аделя навіть почала ревнувати Фелікса 

до служниці, коли відчула, що дитина тягнеться саме до Стефи, а не до неї. 

Панночка намагалася купити дитячу увагу подарунками, але хлопчик, все ж 

мав більшу приязнь саме до служниці, можливо він відчув нещирість Аделі, 

можливо він бачив у Стефі споріднену душу, так чи інакше – особливий 

магічний зв’язок дитини зі служницею заперечити не можна.  

«Панську натуру» підкреслюють і поведінкові моделі Аделі, вона знає 

усі манери, яких повинна дотримуватися аристократична леді, Аделя вміє 

гідно триматися у спілкуванні, за словами Стефи, вона мала звичку кокетки, 
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котра здатна безповоротно заманити практично будь-кого у свої тенета. 

Помітна й егоїстичність панянки, певною мірою, навіть розбещеність. 

Однозначно трактувати образ Аделі важко, адже вона, як і кожна 

людина, не може бути стовідсотково доброю або злою – все залежить від 

ситуації. Образ Аделі ілюструє жіночий аристократичний код, якому і 

належить імпульсивність, мрійливість, емоційність, здатність на спонтанні 

вчинки. Щодо типу темпераменту, то швидше за все, у неї переважає тип 

холерика, вона у більшості випадків не здатна приховувати свої емоції, 

злиться – якщо має образу, плаче – якщо їй боляче, але й може бути 

підступною у ті ж самі моменти, щирість, відкритість межує із замкненістю – 

відчувається своєрідна роздвоєність. 

Тонку творчу натуру Аделі заперечити важко, адже вона небайдужа до 

всіляких жіночих дрібничок, Стефа говорить: «Аделя – майстриня тонких 

візерунків. Рухи її білих пальчиків заворожували мене з дитинства, 

приковували до себе мій погляд і розчиняли думки» [1, c. 35]. Тобто Аделя є 

витонченою, філігранною жінкою, котра завжди була доглянутою, акуратно 

одягненою: «А вже Аделя, як напарадилась! Сукня ніжно-бузкового кольору 

у грецькому стилі, з вишитими власноруч вставками…» [1, c. 192], недарма 

нею захоплювалась молода дружина отця Йосифа, Іванка. Аделя стала для 

неї своєрідним ідеалом, кумиром, зразком для наслідування. 

Не завжди Аделя показувала свою вищість, не завжди піддавалася 

своїй «панській егоїстичній половині», здатна вона була і терпіти не зовсім 

ідеальні умови, до яких не звикла. Показовим у цьому контексті є візит до 

Іванки, у дім, де панував «хаос і бруд» [1, c. 195], де було неприбрано: «Тож 

Аделю тепер, я бачила, нудило страшенно: від того, що шматки сухого 

болота хрумкотіли під ногами, вдавлені у ворс тканих килимків із 

френзелями; що в кутках під стелею висіли темні клубки павутини… Коли 

ми ввійшли на кухню, навколо нас запурхали сонмища молі…» [1, c. 195]. 

Але панночка навіть тоді не показувала своє розчарування, невдоволення та 

огиду, вона намагалася бути тактовною, ввічливою. Цей момент у романі 
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одночасно демонструє і манери леді-аристократки – яка за будь-яких 

обставин повинна триматися належним чином, повинна бути тактовною, і 

разом із тим силу Аделі, яка все-таки була «білоручкою», стриматися, не 

розкритикувати і не накинутися на Іванку за те, що її дім, м’яко кажучи, не 

пристосований до прийняття гостей. 

У рецензіях на роман зустрічаємо кілька цікавих і неоднозначних 

потрактувань образу Аделі, простежується як позитивне, так і негативне 

ставлення (О. Будлянська говорить: «Аделя – немов оранжерейна квітка, на 

яку дмухнеш, і вона впаде» [5], Т. Джулайко вважає Аделю «мовби з хмарки 

витканою» [10]), проте більшість рецензентів все-таки роблять спільний 

висновок: вона – аристократична, витончена,  «рожева пані». 

 

2.2.2. «Темна жінка» або тип служниці-жертви 

Ще однією головною героїнею роману є Стефа – формально, служниця 

Аделі, практично її подруга, яку ще в дитинстві врятував доктор Анґер, 

забравши її до себе після пожежі, в якій загинули її батьки. Стефа стала 

сиротою ще дитиною, тому цілком закономірним є те, що вона мала особливу 

прив’язаність до сім’ї Анґерів. Постійно перебуваючи у їхньому середовищі, 

Стефа відчувала вдячність, у неї сформувалося почуття провини, боргу, який 

вона збиралася повернути. О. Грищенко влучно зауважив: «Самовідданість 

сім’ї Анґер заклало початок кінця. Дівчина не бачить себе поза домом, наче 

живе в закритому приміщенні й віддаляється від світу, як такого» [8]. 

Подекуди це почуття боргу є хворобливим, адже Стефа у будь-якій ситуації 

намагалася догодити своїм господарям, незважаючи на своє приниження. 

«Я, Стефанія Чорненько – жилава, смаглява і бистра, міцна, як хлоп, 

зовсім негарна» [1, с. 28] – ось як характеризує себе сама Стефа. Ці слова 

показують сутність героїні. Вона сама називає себе некрасивою, нежіночною. 

Навіть прізвище її натякає на те, що вона «темна жінка». Стефанія – повна 

протилежність Аделі, і так як Аделя відповідає «стандартам» панночок, то 

Стефа, у свою чергу, ідеально пасує для ролі служниці. 
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Але не такою вже й «темною» є Стефанія. Хоча б через те, що вона 

мала освіту, нічим не гіршу від Аделі, адже здобували вони її разом. Доктор 

Анґер, будучи рідним батьком Аделі, став ще й батьком для Стефи, або ж 

навіть більше, ніж батьком, він був для неї практично найближчою людиною. 

Помітно, що в дитинстві Стефанії не вистачало батьків, людей їй насправді 

рідних, тому вона й екстраполювалася на сім’ю Анґерів: «Серед моїх дитячих 

фантазій найулюбленішою була мелодрама про те, як я випадково довідуюсь, 

що доктор Анґер насправді мій рідний батько, що він мав короткий зв’язок із 

моєю матір’ю, коли та готувала для пані докторової сніжну бабку зі збитих 

вершків. Довгі години я проводила перед люстром, дошукуючись у себе з 

Аделею спільних рис, які б одягнули в плоть мою мрію» [1, с. 28]. 

Будучи служницею у Аделі, Стефа подекуди навіть перевершувала 

свою господиню. Незважаючи на, здавалося б цілковите визнання Стефою 

своєї «нижчості», вона знала і свої сильні сторони. «Гарне у мене тільки 

волосся: лискуче, міцне і пряме, у тіні темне, як кора дерева, на сонці 

спалахує мідними іскрами. Якщо я не заплетена, то волосся моє схоже на 

коштовну шовкову тканину або на водоспад з оливи. Гріх казати, але я не раз 

бачила, як Петро милувався ним – та він цього і не приховував» [1, с. 18]. 

Цікавим було ставлення Стефи до Петра, вона не хотіла, аби він 

одружувався з Аделею, можливо тому, що ревнувала господиню до нього, а 

може й тому, що ревнувала його до господині. Адже вона, як і кожна жінка, 

хотіла бути коханою, почувати себе красивою, відчувати на собі увагу. Як 

говорила Стефа: «Хотіла б я розгледіти, що він бачить, коли дивиться на 

Аделю… Кого він бачить на її місці – якесь язичницьке чудовисько, сирену, 

русалку? Богиню з левиним задом і торсом та головою жінки? Ангела, 

цнотливого й напівпрозорого?... І кого він бачить у мені – сколопендру, 

плюскву, блощицю? Якусь нав’язливу присутність, яка замість того, щоб 

безшелесно полегшувати життя, не допускаючи у нього дрібних 

неприємностей – кіптяви, несвіжої білизни, несмачної їжі – непрохано 

вторгається у його існування… Чому він проходить повз мене, ніби повз 
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порожнє місце, де заносить неприємним душком? Чому уникає до мене 

звертатись напряму, передаючи свої розпорядження Аделею? [1, с. 56]. 

Стефанія – людина розумна, мисляча, дещо схожа на Ліззі з «Гордості 

та упередження» Джейн Остін, «змалку цікава до природи різних чудес, до 

того, що звуть магією і чародійством» [1, с. 12]. Кожен, хто йшов  на виступ 

шевальє Ернеста Торна мав різні цілі: Аделя – дивитися і просто, не 

роздумуючи, насолоджуватися виступом, захоплюватися магією і чудесами; 

Стефа – насолоджуватися виступом, одночасно обдумуючи його, 

розгадуючи. «Особливо в наші часи, коли світ уже майже розгаданий, ці 

темні згустки манять мене, запрошують проникнути до самої суті, знайти 

відповідь» [1, с. 12] – казала Стефа, що свідчить про критичність, глибину її 

мислення. Була Стефанія і творчою особистістю, зі жвавою уявою, 

відчувається це у її милуванні красою міста, його вулиць.  

Незважаючи на свою, можливо зовнішню грубість, не таку 

витонченість, як у панянок, Стефа все-таки вразлива. Вона тонко відчуває, 

переживає усе, що відбувається у її житті. Про вразливість Стефанії, її 

жіночність говорить, наприклад ситуація із Велвеле, який дивним чином 

вплинув на неї: «Його погляд справляє на мене якесь незрозуміле містичне 

враження: я раптом холону, серце починає битись часто й тривожно, 

зволожуються і тремтять долоні» [1, с  67] – це був момент хвилювання, 

Стефанія чи не вперше відчула почуття, яке вразило її. 

Подекуди іронізуючи над панським світом, відчуваючи свою вищість, 

Стефа бажає жертовності заради нього: «Якщо ж мені судилося не 

повернутися нині додому і замість того, щоб привезти живих линів на обід 

для отця Йосифа, самій стати поживою для линів і безславно загинути – так 

тому і бути. Малоймовірно, що хтось на нашій віллі зі скляною стелею 

помітить мою відсутність» [1, с. 62]. 

В одному із своїх інтерв’ю Софія Андрухович зазначить: «Моя героїня 

Стефа дискримінована не лише соціальним середовищем, але й сама 

собою» [9] – тобто Стефа сама зробила себе жертвою. 
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Образ Стефи у романі рухомий. З появою у її житті нових людей Стефа 

починає змінюватися. Особливий магічний зв’язок у неї виник із Феліксом, 

який тягнувся до неї, відчував у ній споріднену душу. Велику роль відіграв у 

житті Стефанії отець Йосиф. Спочатку вона сліпо служить сім’ї Анґерів, 

Аделі і Петру – але з поверненням у її життя Йосифа, у ролі священика, у 

Стефи ніби відкриваються очі, прозріння приходить поступово. Після розмов 

із отцем Йосифом у Стефанії з більшою інтенсивністю виривається назовні її 

гідність, вона починає відчувати себе повноцінною, незалежною людиною, а 

не служницею, частиною Аделі, «гібридно» до неї прив’язаною. Кожного 

разу, зустрічаючись із ним, Стефа переживає піднесення, Йосиф – став для 

неї «другою кухнею», ще одним місцем на землі, де вона могла бути щирою 

сама із собою. Стефанія повністю відкрилась йому, розповіла і визнала навіть 

те, у чому сама собі не хотіла зізнаватися – героїня нарешті починає 

розуміти, що закохана, і закохана вже давно, ще з того часу, коли вперше 

познайомилась із Йосифом підчас його візитів до доктора Анґера і 

намагалася себе від нього відштовхнути: «Не можу я брехати, що він зовсім 

не цікавив мене. Коли він приходив, я відчувала піднесення і ловила себе на 

тому, як гупає моє серце. Я завжди таємно пишалася, коли чула, як доктор 

Анґер схвально реагує на Йосифові слова. Але ніколи, ніколи не показувала 

цього. Навіть собі самій» [1, с. 97]. 

У фіналі роману, розчарувавшись у собі, в оточуючих, Стефанія 

розповіла усім, про стосунки Аделі та Йосифа. Але неочікувано для себе, 

вона дізналася правду, що її ніхто не зраджував, що Аделя дивом завагітніла, 

а отець Йосиф молився за неї, збирався хрестити дитину. Виникло страшне 

непорозуміння, Стефанія неправильно зрозуміла побачене. У межовій 

ситуації Аделя і Стефа нарешті сказали одна одній правду, лише тоді Стефа 

зрозуміла себе, побачила своє життя, ніби знову народилася: «То ось чому 

мені тепер так легко. Пташка вилетіла зі своєї клітки. Камінь упав з душі» [1, 

с. 279]. Зауважимо, що О. Грищенко справедливо називає Стефу 

ілюзіоністкою, яка «вводила в оману й себе, й публіку» [8]. 
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2.2.3. Історія переплетених жіночих доль: взаємозалежність, 

мазохізм, садизм 

У романі «Фелікс Австрія» детально змальовано образи Стефанії та 

Аделі. Як зазначала в одному із своїх інтерв’ю письменниця, у неї краще 

виходить глибоко зображати саме жіночі образи: «Я – жінка, я бачу свою 

відмінність, я чую свій інший голос» [9], хоча й чоловічі образи у романі 

зовсім не випадкові, а відіграють важливу роль, дозволяють увиразнити 

образи головних героїнь.  

«У романі проявлено різні види любові: сестринська, еротична, 

батьківська, релігійна. Я намагаюсь дослідити, яким чином почуття, здатне 

дарувати найбільшу свободу, перетворюється на пастку та в’язницю, не 

даючи учасникам зв’язку жити нормальним життям. Це болісна і складна 

історія двох героїнь. Одна – Аделя, господиня в багатій родині, наполовину 

полька, наполовину німкеня. Інша – Стефа (від її імені ведеться розповідь) 

формально її служниця, українка. Ці жінки росли як сестри мало не від 

самого народження» [28] – слова письменниці. 

Напевно, варто почати з того, що зв’язав долі цих двох жінок батько – 

біологічний для Аделі і моральний для Стефи, зігравши фатальну роль – 

штучно схрестивши їх, зробивши гібридними сестрами. Доктор Анґер і сам 

зрозумів свою помилку: «Я помилився і нашкодив. Нашкодив насамперед 

власній доньці, про чиї інтереси повинен був дбати найдужче. Нашкодив 

також і тій несвідомій бідолашці, яка миттєво оволоділа мистецтвом 

бачити все тільки так, як їй зручно. Я занедбав їх обох, … Залишив на 

поталу одна одній. І вони – такі різні, з різними долями, з різними 

походженнями, різними життєвими ролями, м’які й податливі, і геть 

нерозумні, пустили одна в одну коріння, як у м’який родючий ґрунт. Сплелися 

стовбурами» [1, с. 258]. Зробивши Стефу та Аделю хворобливо залежними 

одна від одної, доктор Анґер називав свій вчинок егоїстичним, гарячковим і 

намагався цю помилку виправити, врятувати їх обох, роз’єднати дивний 
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союз, сказавши Стефі перед смертю: «Подумай про неї, подумай про своє 

життя. Стефцю, тобі буде важко, але дослухайся до мене: ти мусиш Аделю 

лишити» [1, с. 260]. 

На перший погляд між жінками звичайні стосунки, типу «керучий і 

підлеглий», адже Стефа виконує будь-які забаганки господині, вона готова 

сліпо служити Аделі. Почуття боргу, яке керує Стефанією призводить до її 

хворобливої, мазохістської залежності від Аделі. Стефа стає катом для себе 

самої, і для своєї господині, не розуміючи того. Стефанія практично все своє 

життя виносила Аделиного ноцника, з чого навіть кепкував Петро, але, як 

казала сама Стефа: «Ми звикли до цього з дитинства: я піднімалася з постелі 

перша і спорожнювала нашу спільну посудину… Ми з Аделею були разом … 

ще від створення світу. Ще тоді, коли жоден змій не насмілювався 

вистромити з-під землі своєї підступної голови. Найбільша поступка, на яку я 

погодилась, – це осібні ноцники… Ми з Аделею виросли разом. Завжди були 

разом, ніколи не розлучались» [1, с. 37]. Це сліпе служіння стало 

хворобливою звичкою для Стефи, вона навіть у весільній подорожі ревнувала 

Аделю до її законного чоловіка. Найбільш адекватним, напевно, у цій 

ситуації був Петро, який помітив надмірну увагу Стефи, намагався щось 

змінити, але у відповідь отримував лише: «Не так легко мене налякати, 

Петрику, ні» [1, с. 36] із вуст Стефи, яка сприймала це як боротьбу, змагання 

за прихильність господині, а кожна перемога була для неї найвищою 

насолодою. 

Величезною помилкою Стефа вважала те, що дозволила Петру 

з’явитись у житті Аделі. Стефанія ні на хвилину не хотіла залишати 

подружжя наодинці, а якщо і залишала, то не за власним бажанням, а 

вимушено і в такі моменти вона скаженіла, намагаючись шукати розради на 

кухні. Стефа навіть у найпотаємніших думках боялася уявляти своє життя 

окремо від господині: «Отож, обслуговуючи Аделю з усією старанністю, так 

смиренно і покірно, ніби вся істота моя складається з одного лише служіння, 

сама я почувала – ні, не радість, … –  але заспокоєння» [1, с. 49], Аделя стала 
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наркотиком для Стефи, і чим далі, тим ця залежність ставала хворобливішою 

і страшнішою. 

Для Аделі – така собі служниця-подруга Стефа, також стала звичкою, 

певною мірою, навіть зручною річчю, якою можна було скористатися у будь-

який момент. Стефа виконувала її забаганки, коли треба – була подругою, з 

якою можна поговорити, у певних ситуаціях – служницею, яка приготує їсти, 

поприбирає, винесе ноцник. Звикнувши до служниці, Аделя сама зовсім не 

готова відпустити Стефу, не готова розуміти, що їхні стосунки – це хвороба.  

Стосунки цих жінок подекуди нагадують модернізовану форму 

рабства, але рабства двостороннього – адже вони обидві були одна для 

одної – то поневолювачами, то кріпаками, цікаво навіть те, що Аделя 

напівполька, напівнімкеня, а Стефа – українка. «Нібито найщиріша любов 

переплітається з не менш щирою ненавистю» [11]. Ось що говорила Стефа: 

«Тепер я знаю, як треба: спокійно заковтувати в себе цю гіркоту, цю пекучу 

отруту – і далі робити свої справи. Зрештою, я тут не для того, щоб панувала 

справедливість. А для того, щоб полегшувати Аделі життя» [1, с. 73]. 

Щодо сестринських відносин між Аделею та Стефою, варто зазначити, 

що певна форма дружніх стосунків мала місце, адже вони були набагато 

більше, аніж служниця і господиня. Стефа вміла поводитись із Аделею, вони 

могли говорити на різні теми, здавалося б – рівноправні стосунки, адже 

кожен мав змогу висловити свою думку, Стефа навіть давала поради 

господині, і Аделя до цих порад дослухалась, Стефанія кепкувала над 

Аделею. 

Можемо припустити, що, між цими двома жінками було дещо більше, 

аніж дружба, сестринські чи ділові стосунки, а й, певною мірою закоханість. 

Адже вони були настільки прив’язані одна до одної, «Важке безсилля 

накрило мене темною рядниною, нудотно лоскотало в ямці від дурної 

ніжності, яка підступно вилізла невідь-звідки… хоч якою бездушною й 

інфантильною, себелюбною та марнославною була б ця жінка, я не дозволю й 
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волосині впасти з цієї коханої голівоньки. І від усвідомлення того, як я 

люблю її безмірно і всеосяжно…» [1, с. 75] – говорила Стефа.  

О. Щур у рецензії вдало назвала роман «Фелікс Австрія» ілюстрацією 

до теорій психоаналізу: «Заторкнутий ще в “Меланхолійному вальсі” 

Кобилянської мотив інтимного зв’язку неподібних жінок, витонченої 

панянки, й іншої, земної, тут розвинено і загострено. Служниця Стефа все 

життя мазохістськи-віддано турбується про панночку Адель, але водночас і 

змагається з нею: за батьківську любов, за прихильність чоловіків, зрештою, і 

за дитину, яка несподівано з’являється хтозна-звідки… Темна проста Стефа 

протиставляє себе білошкірій «рожевій панні» Адель і безтямно любить її 

покійного батька» [32].  

Кожен образ, введений у роман вносить зміни у «герметичні» стосунки 

Стефи та Аделі, хитає їхній, звичний для обох, ілюзорний світ: Петро, Йосиф, 

Фелікс. Що цікаво, усі вони – чоловіки, за яких, хоч і не відкрито, на 

підсвідомому рівні змагаються між собою пані та служниця, вибиваючи 

прихильність кожного з них. 

Стосунки між жінками постійно еволюціонують, піддаючись впливу 

оточуючих, їхній закритий світ поступово починає тріщати по швах, а 

критичним моментом стає фінал роману: межова ситуація для обох, коли 

обидві дізнаються правду, коли вони, нарешті, є щирими одна з одною –  усі 

маски було знято: «Але як я втомилась від тебе, Стефо… Я страшенно 

втомилась. Все надто заплутано. Я не знаю, хто ти: сестра, служниця, мама, 

моя наглядачка? ... Якщо ти служниця, Стефо, … то чому я щоразу думаю, 

перш ніж сказати щось, щоб тебе не образити? Чому я боюсь того, що ти 

можеш подумати? Чому боюсь тебе принизити?... Якщо ти сестра, то чому 

ми не робимо все разом? Чому ти завжди висміюєш мене… Я завжди так 

ревнувала, що батько любить тебе, так само, як і мене»    [1, с. 274-275] –  

слова Аделі. «Навіть з протилежного боку Землі, схожої на глобус із кабінету 

доктора Анґера, моя любов доходитиме до неї. Моя любов – надійна, 

незмінна, вічна. Вічна і непорушна… Я сама собі стала ілюзіоністом, який 
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вводить в оману, і публікою, що з охотою піддається гіпнозу. Тепер можна 

молитись – і для цього не потрібні чудодійні ікони. Молитва – це дим від 

спалених ілюзій, який розчиняється в небі»[1, с. 277-278] – слова Стефи. У 

кінці твору наступає прозріння для обох, але навіть тоді жодна з них на сто 

відсотків не змогла визначитись, яку роль грає у їхньому тандемі, спільним 

було те, що вони обидві зрозуміли свою залежність одна від одної, 

прив’язаність, навіть любов. «Насправді, така історія могла бути написана 

про пару коханців, які вдвох лише тому, що звикли; про подружжя, яке 

тримається на почутті обов’язку; про батьків, які душать дитину надміром 

опіки. Спільною ж залишилася б псевдо любов, “благі наміри”, якими 

вистелена дорога в пекло» [11]. 

Софія Андрухович про Стефу говорить: «Я робила це умисне, для того, 

щоб показати природу її способу життя, хворобливої залежності, 

прив’язаності до іншої людини, неспроможності відірватися і бути собою. 

Героїня має всі можливості, для того, щоб від’єднатись. Вона могла б жити 

інакше, ніж дозволяла собі – навіть в тих історичних умовах. Але вона сама 

насолоджується своєю неповноцінністю, приймає свою залежність, як 

джерело мазохістичної радості, як щось непорушне, незмінне. … Антитеза 

Стефі із запереченням себе – людина, котра може розвиватися і бути 

собою» [9]. Можливо, авторка навмисне залишає фінал твору відкритим, щоб 

кожен вирішив для себе – зможуть «сплетені стовбури дерев» розплестися, 

чи ні, чи буде сила для кожної з них піти своїм шляхом, позбутися 

«наркотичної» залежності, реабілітуватися, реалізувати себе і почуватися 

повноцінно, захищено і безпечно без допомоги одна одної у світі. 
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ВИСНОВКИ 

Пропоноване дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 

- в українській літературі пріоритетною при моделюванні жіночих 

образів була патріархальна традиція, що мала опертя на фольклорні 

уявлення, за якими жіночі образи оприявнювали етичний та 

естетичний ідеали; стратегії сентименталізму, романтизму, реалізму 

ускладнювали «жіночі» образні кліше, доповнювали їх новими 

атрибутами, адаптували відповідно до соціокультурних вимог часу; 

феміністичний дискурс модернізму артикулював різноманітні моделі 

«жіночого я», що апробуються і в сучасній українській літературі; 

- Софія Андрухович належить до письменниць постфеміністок, в текстах 

яких моделюється жіночий простір як фемінінний, а, отже, відкритий, 

щирий, самоіронічний, що відрізняє його від чоловічого, який 

герметичний за своєю суттю; письменниця створює подекуди 

провокативний за змістом текст, вона здатна епатувати читачів, однак, 

так само здатна порушувати важливі, принаймні для жіноцтва, 

проблеми: жіночої дружби, вибору партнера, любові й вірності, 

жіночих комплексів; 

- роман «Фелікс Австрія» побудований навколо двох жінок, які 

переживають власний «мармулядовий апокаліпсис» [19]; Стефа й 

Аделя – образи-антиподи, доля котрих переплетені взаємозалежністю, 

садо-мозохістською моделлю взаємодії; 

- Стефа – тип «темної жінки» або служниці-жертви, що має комплекс 

Електри щодо батька своєї господині, а також моделює власну історію 

як одночасна жертва й кат, виміром для цих іпостасей стає тотальна 

любов й вірність; 

- Аделя – «рожева пані», котра імпліцитно маркує жіночий 

аристократичний код: витонченість і вишуканість, безпорадність і 

непристосованість з одночасною схильністю до маніпулювання. 
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