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ВСТУП 

Актуальність наукової роботи зумовлена позицією роману Н. Сняданко 

«Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки» як зразка поліжанрової 

жіночої прози, небезпечної й захоплюючої гри з національними, культурними, 

віковими стереотипами. 

Дослідження проблеми жінки в зазначеному творі викликає особливе 

зацікавлення, оскільки допомагає осягнути специфіку літератури 

постмодернізму й увиразнює новий погляд на роман, що під впливом 

соціально-політичних умов здійснює перехід до реалістичної прози. 

Мета роботи – дослідити поетику жіночого образотворення в романі 

«Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки», виявити новаторські 

риси письменниці в техніці жіночого письма. 

Реалізація поставленої мети полягає у розв'язанні таких завдань: 

1) з`ясувати роль жінки-письменниці у літературному процесі кінця XX – 

початку ХХІ століття. 

2) визначити  новаторські риси Н. Сняданко в жанрі роману; 

3) виявити художню своєрідність «чикліт-прози» як провідного прийому в 

романі «Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки»; 

4) з’ясувати особливості типізації персонажів у романі Н. Сняданко; 

5) сформувати систему феміністичних проблем, порушених у творі, з метою 

встановлення авторської концепції жінки в сучасній літературі. 

Об’єкт дослідження – роман сучасної української письменниці 

Н. Сняданко «Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки». 

Предмет дослідження – художня концепція жінки в прозі Наталки 

Сняданко. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є комплексне 

використання культурно-історичного, психоаналітичного та типологічного 

методів. Використовуються елементи системного методу, а також прийоми 

ідейно-естетичного аналізу прози Наталки Сняданко. 
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Теоретичною основою роботи є праці В. Агеєвої, Я. Голобородька, 

С. Павличко, С. Філоненко, І. Хабарової, К. Хижняк, Н. Холодної, І. Хоружного 

та інших, де не лише найбільш повно та глибоко розкрито феміністичну 

проблематику, а й окреслено середовищне підґрунтя її створення. 

Наукова новизна: дослідження є внеском в теорію дослідження як 

творчості Н. Сняданко в цілому, так і типізації персонажів і визначення певних 

елементів «чикліт-прози», феміністичного характеру її творів. 

Практичне значення: матеріали дослідження можуть знайти 

застосування на заняттях з історії сучасної української літератури, при вивченні 

творчості Н. Сняданко та української літератури епохи постмодернізму. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків та списку використаної літератури (25 позицій). 
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РОЗДІЛ І. Концепція фемінізму в українській літературі кінця XIX – 

початку XX століття 

I.1.Жінка в літературі і феміністичний рух в Україні 

Український літературний фемінізм здебільшого асоціюється у нас з 

добою модернізму, з європейськими орієнтаціями письменниць на рубежі 

століть. І хоча самі вони (зокрема Олена Пчілка, Наталя Кобринська, Леся 

Українка, Ольга Кобилянська) усвідомлювали тяглість власне української 

традиції, історія не включала в коло ідей «революційно-демократичних», 

«кирило-мефодіївських» народнолюбних п`ятдесятих-шістдесятих років XIX 

століття проблеми жіночої емансипації, жіночого самоствердження. 

Наприкінці XIX ст. активно розвивається український жіночий рух. Серед 

його лідерів немало письменниць, зрештою письменницька кар’єра була тоді 

одною з найдоступніших для обдарованої жінки. У 1884 році було засноване 

Товариство руських жінок. 1887 року зусиллями і коштом Наталі Кобринської 

та Олени Пчілки у Львові з`явився альманах феміністичного спрямування 

«Перший вінок». 1893 –1896 рр. Кобринська у видавництві «Жіноча бібліотека» 

випускає три книги альманаху «Наша доля» [1, 39]. 

Франкова стаття «Жіноча неволя в руських піснях народних» (1883р.) 

була однією з перших літературознавчих розвідок, присвячених аналізові 

жіночої проблематики і жіночої психології. Літературну й організаторську 

діяльність Кобринської письменник оцінював високо: «В Галичині на перший 

план виступає Наталя Кобринська, що кладе собі за мету розворушити наше 

жіноцтво, працює не тільки на полі белетристики, але робиться також 

публіцистикою і піонеркою жіночого руху у нас, організовує жіночі товариства, 

агітує за подавання петицій в цілі розширення жіночої освіти і жіночих прав, 

нав`язує зносини з жінками інших національностей, з німками і чешками, 

одним словом, силкується втягнути наше жіноцтво в сферу ідей і інтересів 

передового європейського жіноцтва» [18, 60]. 
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На сторінках «Першого вінка» представлені чільні літературні імена: 

Уляна Кравченко, Леся Українка, Дніпрова Чайка, Людмила Старицька-

Черняхівська…Олена Пчілка опублікувала тут повість «Товаришки», а Наталя 

Кобринська виступила не лише як прозаїк, а також і як авторка програмних 

статей «Про рух жіночий в новійших часах», «Руське жіноцтво в Галичині в 

наших часах», «Замужня жінка середньої верстви», «Про первісну ціль 

Товариства руських жінок в Станіславові» [6, 5]. 

Цей «емансипаційний» дискурс української прози п`ятдесятих-сімдесятих 

років був так ґрунтовно забутий, що, скажімо, публікація «Меланхолійного 

вальсу» Ольги Кобилянської викликала в критиці обвинувачення, нібито 

авторка перенесла з західноєвропейських літератур жіночі типи, яких немає в 

українському житті, до яких ніколи не зверталося рідне письменство. Між тим 

якраз «Меланхолійний вальс» композиційно дуже виразно співвідноситься з 

повістю Марка Вовчка «Три долі» (меншою мірою, але теж помітні 

інтертекстуальні перегуки з деякими творами старшої письменниці). Врешті й 

Маша з автобіографічної «Живої душі», може, мала не менше підстав твердити, 

що жінка є сама собі ціллю, і не менше зусиль витрачала на осягнення цієї 

самодостатності й самоцільності, ніж Наталка Верковичівна у «Царівні»[8, 79]. 

Вибір героїні «В глушині» (як і роману «Жива душа») – це вибір 

«чорнильних плям», а не рожевої кімнатки. Прикладом також є повість 

«Тюлева баба». Ця з епічним спокоєм розказана історія непримиренної війни 

між двома господинями – незрівнянне у своїй гостроті розвінчання ідеалу 

патріархальної  жінки, хранительки дому й пенат [1, 18]. 

У першій половині XIX ст. критики любили особливо наголошувати 

несамостійність жінок-авторок, вказували на спонукальний вплив родини, 

батька, чоловіка, брата, на покровительство когось із мужчин-письменників. 

Без такої опіки входження в літературний світ, майже цілковито чоловічий, і 

публікація творчості була, очевидно, зовсім неможливою. І саме жіноче 

авторство нерідко ставилося під сумнів, принаймі частково, бо редакторові-

мужчині, покровителеві-видавцеві приписувалися надзвичайно велика роль у 
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появі твору доти невідомої авторки. Більше того, топосом «скромності» 

визначалися для жінки такі умови, коли вона позбавлялася самого права 

шукати публічності, виносити для стороннього осуду свій особистий життєвий 

досвід. Наприкінці XX ст. все змінюється в кращий бік. Жінка може публічно 

виступати, не боятися свого самоствердження, як особистість [5, 299]. 

Із сучасних письменниць, які почали видавати свої твори наприкінці XX 

ст. ми можемо назвати: О. Забужко «Польові дослідження з українського 

сексу», твір став агресивно-визначальним в сучасному українському 

літературному процесі, Є. Кононенко «Без мужика», Н. Сняданко «Колекція 

пристрастей, або Пригоди молодої українки», С. Пиркало «Зелена Маргарита», 

«Не думай про червоне», І. Карпа «Фройд би плакав», «Перламутрове порно». 

Тенденцією останніх прямо чи опосередковано є феміністичні ідеї, які 

агресивно та іронічно малюють світ «без мужика». Чоловік у таких творах 

редукується, зводиться дорівня функції, стає непомітним, неважливим, 

другорядним, втрачає ознаки маскулінності. Натомість маскулінне стає 

ознакою жінки, яка змушена (чи хоче) бути сильною. Очевидно, поява подібних 

творів цілком закономірна у світі, де чоловіча інфантильність стає нормою [7, 

4]. 

Поняття «фемінізм», охоплюючи широке смислове поле, є вкрай 

неоднорідним і неоднозначним. Це не тільки соціальний феномен, але й 

феномен художній, науковий. Основне визначення поняття «фемінізм» –

широкий соціальний рух за рівність прав для жінок, що протистоїть соціальній 

системі, у якій положення людей різних статей нерівноправне [15; 126]. 

У діяльності жіночого руху сформувалися дві тенденції. Перша – 

традиційна тенденція жіночого руху пов’язана з активною діяльністю жінок, 

спрямованою на відновлення народних звичаїв, утвердження національної 

мови, моралі етносів, освіти. Вона визначається таким поняттям, як «берегиня». 

Цей термін став популярним в період перебудови і набув широкого вжитку 

після виходу книги «Берегиня» українського етнографа В. Скуратівського. 
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Друга – феміністична тенденція жіночого руху пов’язана з визначенням сфери 

жіночих інтересів та захистом їх [12, 6]. 

Отже, інтерес до зображення феміністичного впливу на буття особистості 

в літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття спричинений як політичними, так 

і соціальними явищами. Аналізуючи творчість сучасних українських жінок-

літераторів, необхідно розглядати проблему жінки-автора в сучасній 

українській літературі саме як у літературі постколоніальній. В українському 

письменстві завжди були присутні жінки, але вони у своїй творчості, не 

виходячи за рамки патріархального світогляду, традиційно не акцентували 

увагу на самобутності жіночого світу. 

 

I.2.Новаторство Наталі Сняданко у феміністичній проблематиці 

Багато творів сучасних українських митців, які пишуть про феміністичну 

проблематику, містять у собі критику тоталітарного режиму, що виявляється у 

різних судженнях, суворому трактуванні минувшини та патріотичних закликах. 

Наталя Сняданко пішла іншим шляхом. Як зазначають критики та відомі 

літературознавці, «для оповідань Наталки Сняданко характерний естетичний 

аналітизм і провокативність» [21, 165]. Цим вона підкреслює власну позицію 

щодо викладених у творах подій, відстоює свою думку відносно історичних 

обставин, людських вчинків, мотивацій.  

Майже всі її твори мають ознаки автобіографізму, що привносить до 

тексту раніше не знані, практично інтимні спогади, сакральне знання окремої 

людини стосовно світу, до якого вона належить. Для цієї письменниці не існує 

просто речей чи просто слів: і слова і речі мають здатність розтягуватися й 

звужуватись, обертатися всередину самих себе і вивертатися назовні, 

розвиватися, розчленовуватись і входити в нові сполуки. Кожне окреме життя 

має тут безліч варіантів, тому воно ніколи не закінчується як таке, бо події 
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стають оповідями, кожна нова оповідь – новим життям, та й життя загалом – 

тільки текстом [21, 168]. 

Тема тоталітарного минулого і зради як одного з його проявів є досить 

актуальною і для творів Н. Сняданко. У її прозі ця тема розгорнута в 

пострадянські часи і містить у собі велику кількість автобіографічного 

матеріалу. У «Колекції пристрастей, або Пригодах молодої українки» існування 

сучасної української культури розкрито в порівнянні з європейським досвідом. 

Авторка майстерно показала, наскільки відрізняється ступінь вітчизняного 

розвитку від розвитку світового, пояснивши різницю тоталітарним минулим 

українців. Часто персонажі, приїжджаючи на заробітки в інші країни, ідуть на 

будь-які приниження та зради, тільки щоб заробити гроші або отримати дах над 

головою, зраджуючи себе та знеславлюючи рідну країну [22, 5]. 

Персонажі творів Н. Сняданко завжди повно відчувають власну 

інакшість, відокремленість, усамітнення від навколишнього світу. Самотність у 

її творах – це майже завжди самостійний вибір персонажа, спосіб зберегти 

власну унікальність. Її  герої мислять не так, як інші, сприймають звичайні речі 

по-іншому, немов спеціально намагаючись скинути із себе огидне, чужорідне 

нашарування багатолітньої брехні. «Мені все частіше починало ставати 

страшно при думці, що можна прожити довге й одноманітне життя, у якому все 

буде «як у людей», і так ніколи по-справжньому й не відчути подих солоного 

морського вітру на щоці, і тільки кухонний запахпансіонатської їдальні з 

триразовими котлетами і вічно поламаним душем, що можна так близько жити 

від гір і не знати, як виглядає світанок десь на галявині поряд із Говерлою чи 

навіть у Славську, як не знаю я цього досі, хоча вже маю майже закінчену вищу 

освіту» [13, 106]. 

Письменниця зображує світ, у якому навіть за багато років після розпаду 

тоталітарної держави навіяна колись ідеологія змушує людей діяти «як усі», 

бути сірим, непомітним, самотнім, зрадити своїм мріям та обмежити уяву. 

Персонажі творів Н. Сняданко прагнуть уникнути такого життя. Саме це 
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небажання жити та чинити «як у людей» і штовхає героїнь Н. Сняданко на 

пошуки пригод [22, 12]. 

Зображення духовної трансформації героя в посттоталітарному світі є 

важливою частиною творів Н. Сняданко. Коли вона зосереджує погляд на 

персонажеві, то її насамперед цікавлять його передісторії, виписані настільки 

деталізовано, що стає зрозуміло: ці передісторії, які передують основній події 

для Наталки Сняданко є набагато насиченішими, інформативнішими, ніж 

виклад того, що могло стати або принаймі вважатися за основні події . Коли 

вона відчуває потребу увиразнити настроєву тональність тексту, то цього також 

досягає через нагнітання, культивування деталей, які в неї починають бриніти 

обертонами ліричної псхологічності. Сюжети текстів письменниці завжди 

багатолінійні, саме це часто притаманне творам, які претендують на певну 

епічність і «саговість»[24, 159].  

Н. Сняданко більшою мірою приділяє увагу повноті розкриття характеру 

окремого персонажа, зображенню його психологічних особливостей. Тому 

твори майже завжди мають «мозаїчний сюжет», а іноді визначаються 

«безсюжетністю» і не містять жодного відчутного героя. Тоді ті ж спогади й 

асоціативні ряди наповнюють текст і стають єдиними індикаторами логіки 

оповіді та часопросторових характеристик[22, 13]. 

Важливе місце посідає рецепція тоталітарного минулого та його 

часопросторове вираження у творах Н. Сняданко. Як і Ю. Андрухович, 

письменниця не ставить жодних обмежень у локаціях своїм персонажам. Їхній 

світ не відрізняється від світу загального, навіть не можна говорити про виразне 

відокремлення мікро- і макропростору, адже вони змішуються один із одним, 

даючи персонажам повну свободу[22, 9].  

Часова лінія твору є чіткою, і, попри численні сюжетні відгалуження, 

відзначається послідовністю та визначеністю. Струнка оповідь часто 

переривається ретроспективними відступами, асоціаціями, проте це не порушує 

загального викладу. Час постає перед читачем опосередковано, через окремі 

деталі повсякденного життя. Часопростір твору поділяється не тільки на 
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«минуле» і «сучасне», а ще на «добре» й «погане», що саме по собі може стати 

стимулом для головної героїні, певним поштовхом до дій у майбутньому. Саме 

співіснування на одній площині двовимірного тексту – прикметне явище для 

сучасної літератури, характерне для постмодерну[23, 159]. 

Мотив самотності переважно існує як самостійний складник, що 

орієнтується на осмислення емоційного стану персонажа, а не на подієвість. 

Велику роль відіграє конфлікт тоталітарного з посттоталітарним, коли 

персонаж, живучи в пострадянську епоху, відчуває у власній свідомості прояви 

тоталітаризму, і сам себе «відгороджує» від зовнішніх впливів. «Чому вона не 

дала мені знак, що все це колись навалиться на мене і примусить проводити 

вечори над скринею з її листами, відчувати повний відчай, бо я занадто пізно 

помітила, що ми з нею існували в паралельних вимірах, і не встигла нічого 

запитати» [14, 45]. Оскільки страх – це основне поняття тоталітаризму та 

основа його ідеології, він настільки глибоко прищеплювався громадянам, що 

навіть після руйнації режиму, люди продовжували жити за старими правилами, 

відчуваючи обмеження там, де їх вже не було [24, 157 – 160]. 

Тексти Н. Сняданко відзначаються певною «безсюжетністю» та 

мозаїчністю, а конфлікти змальовано схематично. Тоталітаризм слугує фоном 

для виявлення внутрішніх суперечностей персонажів, їхнього незадоволення 

своїм життям, вічного пошуку істини. Для Н. Сняданко характерним є 

зображення послідовного, хронологічного протікання дії, іноді використання 

невеликих ретроспективних вставок для посилення зв’язку часів і 

обґрунтування парадоксів сучасності. У творах, у яких тоталітаризм 

представлений як агресивний чинник подій, простір подано в більш 

локалізованому вигляді, ніж у текстах, де тоталітарне минуле проявляється 

лише як несвідома причина, спогади чи наслідки дій окремих персонажів [23, 

155 – 158]. 

Заглиблюючись у текст, читач починає сприймати речі так, як їх бачать 

героїні творів. Наприклад, у романі «Чебрець в молоці» читач повністю 

опиняється під владою давніх подій, пропущених крізь світосприйняття 
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авторки, а потім головної героїні. Всі ці спогади є й особистими, і загальними: 

телевізори з показами фігурного катання, одеколон «Красная гвоздика», 

кулькові ручки, що течуть, швейна машинка «Зінгер» і – школа, перша 

вчителька, вчителька праці, вчителька фізкультури. Розділи книги проходять 

перед читачем окремими кадрами спогадів. Є і позитив, і негатив: «Погане  не 

зникає в пам`яті. Воно залишається, як глибокий поріз залишає по собі шрам. 

Але змінюється ставлення до нього, зникає гострота почуттів та емоцій,…і 

неприємні речі виглядають уже по-іншому, ніби крізь товщу води…» [13, 166]. 

Тому часопросторова площина твору поділяється не тільки на «минуле» і 

«сучасне», а ще на «добре», і «погане», що саме по собі може стати стимулом 

для головної героїні, певним поштовхом до дій в майбутньому [19, 9]. 

Саме співіснування на одній площині двохвимірного тексту – цікаве 

явище для сучасної літератури. Літературознавець І. Хабарова зазначає: «І для 

цієї групи творів воно має неабияке значення, адже зображення часу та 

простору тісно пов`язане із сюжетною лінією, підпорядковане їй, і також є 

своєрідним індикатором індивідуального світу письменника, який знаходить 

своє відображення у стилі автора» [19, 5]. Одночасно читач є свідком 

протікання подій у двох часопросторових лініях, і одна безпосередньо впливає 

на іншу. 

Можемо виділити дві умовні групи жінок-авторів: перша – ті, що пишуть 

у традиційному руслі патріархального дискурсу, а друга – жінки-автори, які 

вириваються з загального традиційного потоку, намагаючись напрацювати нову 

оптику, нове бачення, котре й відтворюють у жіночому письмі.  

Для Сняданко характерним є: зображення послідовного, хронологічного 

протікання дії, використання прийому ретроспекції, зображення духовної 

трансформації героя в посттоталітарному світі, мотив самотності, зради та 

жертовності, мотив тривання життя,майже всі її твори мають ознаки 

автобіографізму, інтимні спогади, сакральне знання окремої людини стосовно 

світу, сюжетний і психолого-настроєвий плин людського буття, майстерне 

увиразнення художньої деталі. 
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РОЗДІЛ ІІ. Художня концепція жінки у романі Н. Сняданко 

«Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки» 

II.1. Елементи «чикліт-прози» в сучасному українському романі 

«Чикліт»-романи і є породженням саме постфеміністичного руху. Термін 

«чикліт» був уведений американськими письменниками Кріс Маззо та Джефрі 

Де Шелом для загальної назви редагованої ними антології жіночої прози 

«Чикліт: Постфеміністична література» [11, 23]. Пізніше у своїх інтерв’ю 

К. Маззо зізналася: назва була запропонована жартома, і укладачі не 

сподівалися, що вона стане настільки популярною. Окрім того, поступово 

твори, які стали виходити під егідою цього напряму, дещо змінилися за своєю 

тематикою та тональністю: якщо в антології переважали серйозні, доволі 

похмурі та тривожні наративи (втрата дитини, жертовність матері, суїцид, 

нетрадиційне кохання, наркотики), то сьогодні література зазначеного жанру – 

це розповіді «про молодих і незалежних жінок, мешканок мегаполісів, які 

будують кар’єру, вільно спілкуються з друзями, часто нетрадиційної інтимної 

орієнтації, захоплюються шопінгом, фітнесом, модою, є сміливими і розкутими 

в стосунках із чоловіками» [17, 342].  

Автори романів жанру «чикліт» використовують у своїх творах мовні 

засоби, якими носії мови послуговуються у повсякденному спілкуванні. 

Важливою стильовою особливістю мови сучасних жіночих романів стала 

простота викладу інформації, так званий «легкий» стиль, що спричинило 

практично повну відсутність складних і розгорнутих синтаксичних 

конструкцій. Використання сленгових виразів, розмовної (а іноді й 

ненормативної) лексики стало у нас час нормою, на що змушені зважати 

автори. Причиною такого вжитку є особливості стилю «чикліту», який «має 

бути кокетливим, приємним, комічним, смішним, фривольним і легким. Це 

мова, якою користуються жінки у повсякденному житті» 

Отже, можна сформулювати основні особливості романів «чикліт»: 
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1) сюжет романів розкривається за допомогою розповіді від першої 

особи: 

 «Я не знаю, чому ми з Толею вибрали саме цю книжку для своїх потаємних 

читань під час перерви. Зараз мені здається, що в цьому не було ніякої 

романтики, просто книга ця була найменшою, найлегшою і, відповідно, 

найзручнішою для транспортування під шкільною формою»[13, 2]; 

2) характерною рисою сюжету є формула «хеппі-енд»: 

«Наш пес досі живий, зелена фарба з нього зійшла, шерсть відросла, і Герман 

разом із маленькою донечкою дуже люблять вигулювати його вечорами. Сусіди 

досі не можуть заспокоїтись, спостерігаючи, як ми гуляємо всі разом: Герман із 

донечкою, ми з чоловіком і наш пес» [13, 125]; 

3) мова романів значною мірою визначається сучасною масовою 

культурою: 

«там, у закамарку біля кабінету фізики, знаходився «апендикс» коридору»[13, 

3], «довгі панталони із грубої вовни, які чомусь в народі називалися 

«реформами» [13, 4], «цупили в мами мешти на високих обцасах» [13, 8], «Але 

Ді Снайдер був крім того ще й музикантом, крутим патлатим рокером, 

нармальним пацаном із нармальним хаєром, який лабав кайфові соляки на 

своєму фірмовому фендері, носив потерту косуху і додавав справжнього драйву 

в кожний концерт» [13, 12], «Уявіть собі їхній стан після того, як вони 

довідаються, що я цікавлюся публікаціями на зразок: «Батьки і сім'я – не можу 

жити з ними, а пристрелити шкода», «Що означає занадто рано втомитися від 

життя?», «Чи небезпечно робити аборт?», «Тиск компанії, тиск пива, тиск у 

сечовому міхурі» [13, 13]; 

4) загальний тон оповіді довірливо-нейтральний, що поєднує у собі гумор 

та іронію: 

«Фігура мого обранця виглядала так, ніби він років тридцять пропрацював 

директором великого підприємства, і було очевидно, що жоден його м'яз не 

знайомий зі словом «еспандер», не кажучи вже про якісь там гантелі чи 

штанги.» [13, 7], «А крім того, зірвати ягоди з чужого дерева в Німеччині. Таке 
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могло наснитися хіба у страшному сні. Наше виховання боролося з нашими 

інстинктами, а черешні і вишні тимчасом дозрівали, ризикуючи перестигнути й 

облетіти. Здається, ніхто не планував їх зривати» [13, 105]; 

5) за генетичною структурою дискурс «чикліту» є інтертекстуальним 

кодом жіночого сприйняття дійсності. Інтертекстуальність романів 

«чикліт» підтверджується тим, що жінки-героїні зображені 

досвідченими споживачами книг та мас-медійної продукції, а саме 

глянцевих видань та телевізійних програм, які мають попит на 

масовому ринку: 

«Щоб уникати цього, я носила з собою збірку під назвою «Пропала грамота», 

яку читала в трамваї і перед сном», [13, 19],«Тато купив чотиритомник 

«Злочини нацистів на Україні» і поклав мені на письмовий стіл»[13, 55], «герої 

твору Маркеса «Сто років самотності» [13, 65], «однакові книжечки під назвою  

В. Гюго «Козетта»» [13; 2] і т. д.; 

6) феномен жіночої героїні романів полягає у репрезентації образу 

сучасної жінки в епоху постфемінізму у різних сферах його життя 

(героїня, знаходячись у Німеччині змогла знайти роботу і жити в чужій 

країні): 

«Коли я вже без допомоги словника могла розповісти, що мене звати Олеся 

Підобідко, народилася я в Україні, зараз перебуваю в Німеччині, років мені 23 і 

ще кілька не менш пізнавальних речей, справи пішли краще. Я вирішила 

розширити коло свого спілкування за межі родини і почала зав'язувати 

контакти із сусідами»[13, 68]. 

Героїні «чикліт» – це тип сучасної емансипованої жінки, яка відстоює 

свої соціальні позиції і не боїться вступати в конфлікт із чоловічим, часто 

ворожим світом:  

«З кімнати, котра відтепер мала стати моєю, зникла брудна білизна, але 

більше нічого не змінилося. Я спробувала ще раз поцікавитися стосовно ліжка, 

але Берто, продовжуючи широко усміхатися, відхилив двері своєї спальні: 

– Вистачати місця? 
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– Але ж це твоє ліжко. 

– Моя люба, я вже тобі казати і ще не раз повторити. Ти занадто серйозно 

сприймати життя»[13, 81]. 

В українській літературі про «чикліт»-прозу вперше заговорила 

дослідниця Софія Філоненко, порівнявши гендерні аспекти української та 

російської «чикліт»-прози на прикладі романів Наталки Сняданко та Маші 

Царєвої [17, 343]. Проте не можна говорити про українську «чикліт»-прозу як 

про жанр, що повністю сформувався. Радше – це його окремі елементи в 

окремих творах сучасних українських авторок. Такі елементи містять романи 

«Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки» Наталки Сняданко та 

«Зелена Маргарита» і «Не думай про червоне» Світлани Пиркало. 

«Колекція пристрастей, або Пригоди молодої Українки» Н. Сняданко – 

роман, що став популярним не лише в Україні, а й у Польщі, Німеччині, Австрії 

та Росії, – це іронічна, з добрим гумором, динамічна, легка й читабельна 

розповідь дівчини-галичанки про «колекцію» чоловіків у своєму житті. 

Скомпонований у вигляді своєрідного щоденника, він складається з семи 

розділів, в яких аналізується становлення особистості  від дитячих років і до 

одруження. Головна героїня – Олеся Підобідко – впевнена в собі молода особа, 

яка ще з дитинства не хоче бути «як всі» і активно протистоїть консерватизму 

родини, взагалі середовищу патріархального Львова 80-х років ХХ століття, не 

менш активно шукає відповідь на питання, що ж таке пристрасть, а що таке 

кохання, і чим вони відрізняються. 

Досліджуючи поетику «чикліт»-романів, Ю. Рємаєва аналізує їх основні 

ознаки та виводить типовий образ головної героїні. По-перше, спостерігається 

персонажна подібність «чикліт»-романів: головною героїнею в більшості 

випадків є дівчина віком від 25 до 35 років, навколо якої й відбуваються всі 

події у творі. Вона нічим не відрізняється від звичайних дівчат, адже не є 

еталоном краси, скоріше приваблива й мила, до того ж, обов’язково з 

недоліками. Олеся Підобідко є саме такою: до недоліків першої можна віднести 

певне зверхнє ставлення до всіх оточуючих. Ця героїня належить до так званого 
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середнього класу суспільства, а тому може дозволити собі походи по магазинах, 

пабах, кафе, ресторанах. А, окрім того, дівчина живе в мегаполісі або ж просто 

у великому місті, окремо від батьків, оскільки має своє житло або ж винаймає 

його (Олеся повністю відповідає цьому критерію). Як правило, всі інші 

персонажі допомагають розкрити характер головної героїні [11, 57].  

По-друге, спільними для «чикліт»-романів є окремі риси їх поетики, 

зокрема гумор та іронія, а також сюжетні ходи: як правило, це розлучення або 

втрата коханої людини, що спонукає до пошуку чоловіка своєї мрії, 

віднайдення його і, відповідно, щасливий фінал. Якщо іронія та гумор, як вже 

згадувалося, є провідними рисами романів Н. Сняданко і С. Пиркало, то 

сюжети мало подібні. Хоча Олеся й шукає своє кохання, та проте цей пошук 

виглядає як нормальна поведінка майже кожної жінки. 

Загальною рисою «чикліт»-романів є незагострення уваги на соціальних 

проблемах. Така риса спостерігається і в аналізованих наративах, де важливі 

суспільні питання часто знижені до побутового рівня й «карнавалізуються» [16, 

12]. 

Можна сказати, що в проаналізованому романі Н. Сняданко присутній 

новий образ сучасної української жіночої прози – емансипована й незалежна, 

активна, цинічна й іронічна дівчина, яка сміливо йде до поставленої мети й 

досягає її. Окрім того, відбувається переосмислення феміністичної ідеї і перехід 

до постфеміністичного дискурсу. Зазначені риси характерні для жанру 

«чикліт»-прози, що розвинувся в останні десятиліття в зарубіжній літературі. 

Проте незважаючи на прояви окремих елементів даного жанру, він не є 

остаточно сформованим в сучасній українській прозі, а наявність зазначених 

елементів є свідченням зміни у світоглядних орієнтирах українських авторок. 
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II.2. Проблема жіночої індивідуальності в контексті феміністичної 

проблематики роману Н. Сняданко  

«Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки» (2006 р.) 

відповідає літературній традиції, коли письменник звертається до традиційної 

проблеми «дитинство – отроцтво – юність». У своїй «Колекції пристрастей» 

авторка безжалісно оголює абсурдність стереотипного мислення – про жінок, 

чоловіків, а також про народи. Наталя Сняданко вирішила не зраджувати 

традиції та написати власний римейк. Щоправда, з гучним наголосом на 

становленні еротичного досвіду своєї героїні. Основне тут – аспект тривалості 

життя й відчуття, усвідомлення граничної деталізованості цього процесу. 

Письменник Юрій Андрухович сказав: «Цей роман став найцікавішим дебютом 

протягом останніх п’яти років» [25, 45]. 

«Колекція пристрастей» поділена на розділи, кожен із яких розповідає 

про пристрасті: «пристрасті по-українськи», «пристрасті по-російськи», 

«пристрасті по-італійськи», «аристократичні пристрасті». На відміну від С. 

Пиркало, Сняданко зосереджується на описі національних стереотипів, не 

оминаючи нагоди зіронізувати з традиційних поглядів та конвенційної моралі. 

Більш того, «пригоди молодої українки» можна цілком обґрунтовано 

інтерпретувати як історію про намагання героїні бути неприсутньою у 

зміфологізованому та уявному світі «ідеальної галичанки» – цієї «безтілесної 

Музи, яка має надихнути і зникнути», бо «їй немає місця в реальному житті» 

[13, 257], до речі, так само, як і героям з романів С. Поваляєвої [4, 67]. 

Відсутність головної героїні роману Олесі Підобідко в реальній дійсності 

через її перебування у фактично паралельній реальності – таку відсутність 

навряд чи можна визначити, як у випадку з героями інших творів, 

травматичною. Відсутність і справді означає не зникнення чи бодай 

потрапляння у сферу небуття – відсутність лише засвідчує іншу якість 

існування [27, 102]. 



20 
 

 
 

Кожного разу дівчина намагається зрозуміти – «пристрасть це чи 

кохання?»[13, 5]. Роман Наталки Сняданко «Колекція пристрастей» без сумніву 

лише з великою натяжкою можна віднести до так званої «жіночої еротичної 

прози», хоча цей твір має всі ознаки бестселера, яким свого часу стали 

«Польові дослідження українського сексу». Це стосується як стилістики та 

засобів вираження, так і «соціально-психологічного» портрету головної героїні 

[20, 201]. 

Світ зваби хоч і корелює з тілесними прагненнями та забаганками і хоч 

пов’язаний з буцімто суспільною та національною реальністю, але при цьому 

жадану звабу все ж таки винесено за певну межу, внаслідок чого ці нібито 

реалії набувають характер марення [2, 46]. 

Якщо твори деяких сучасних письменників із-за «братнього закордону», 

наприклад Л. Уліцької, пронизані тією ж ностальгією, просякнуті смаком деталі 

та відчуттям атмосфери, вже порівняно давно входять до вузівських програм 

для студентів-філологів, то в українській літературі мода на ностальгію 

вибухнула лише тепер. «Як ще скласти для себе уявлення про навколишній 

світ, як не на особистому досвіді? З чого будувати базу особистого досвіду, як 

не з відносин?»[13, 1]. 

Головна героїня – збірний образ усіх панночок, що мешкають у 

художньому світі Наталки Сняданко. Дівчина, недурна і пристойна, з 

«добропорядної галицької родини», як будь-яка чарівна особа жіночої статі 

любовні історії зі своєю участю почала збирати прямо з дитинства. По-перше, 

вона – галичанка. Олеся – дуже незалежна й вільна, а відтак – трохи самотня. 

Даються взнаки комплекси, закорінені глибоко в дитинстві, яке припадало на 

дисково-перебудовні 80-ті, або на купоново-перехідні 90-ті. Панна виросла, 

стала дорослою, але й досі ностальгує за тими часами, їх духом і тими дуже 

специфічними деталями. Наприклад, за «здобуванням» дефіцитних товарів 

через знайомих чи розчинною кавою у брунатних бляшанках, або таємним 

прослуховуванням «Scorpions» на горищі. Все це вже антураж для обраних – 

тих, хто може слідом за «Машиною часу» сказати: «Наше общее детство 
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прошло на одних букварях, потому никому ничего объяснять и не надо» [27, 

107]. 

Образ героїні – «самовпевнена і довгонога першокурсниця, переконана у 

власній здатності з першого ж погляду підкорити своїми чарами будь-якого 

чоловіка», «вродлива, інтелігентна, тверезомисляча, здатна діяти несподівано» 

[13; 30, 37]. Зі своїми спокусниками дівчина почувається дуже впевнено, 

кожного з них вона перевіряє на міцність. Наприклад, сцена з Женею 

кандитатом математичних наук, якому 35 років: «я замовляю собі до кави 100 

грамів «перцівки» і канапку з салом, аби дозволити собі розкіш помилуватися 

виразом обличчя Жені під час моєї трапези. Найбільше, чого мені в цей момент 

не хочеться, – це справити на нього враження «порядної дівчини», «Стовп 

ганьби» не був єдиним місцем покарання.… («довгий ланцюг, телепню», – 

думаю я і мовчки жую сало», «Шматок канапки застрягає мені в горлі. Я теж 

закашлююся. – У тобі є щось незвичайне. Щось більше, ніж у решти дівчат 

твого віку», але все це не впливає на ставлення чоловіка до молодої особи, бо 

він знаходить в неї власну інакшість [13, 36], свій образ героїня сама розкриває 

у діалогах «усі сміються з мене, вважають недорозвинутою, з волоссям на 

ногах, без бюстгальтера і з грудьми, формі яких уже ніколи не стати гарною; у 

мене так ніколи ніхто й не закохається, краса моя змарніє, зникне; врешті я 

просто помру з розпуки і від браку розуміння, нікому не потрібна, в молодому 

віці. Аж потім усі збагнуть, кого втратили, але буде пізно. Ніякими 

бюстгальтерами чи депіляторами, не кажучи вже про спеціальні креми для 

засмаги, мені тоді вже не допоможеш» [13, 64]. 

Епістолярний стиль, наявний у цьому творі також розкриває образ героїні 

«Коли ми познайомилися, я подарував тобі жовті квіти, точнісінько такі самі, 

які мала б нести Маргарита, коли вона йшла по вулиці і вперше зустріла 

Майстра. Мені тоді здалося, що ці квіти личитимуть твоєму рудому волоссю і 

твоїм зеленим очам, і вони справді личили» [13, 52]. 

Новим подихом для героїні є подорож до Німеччини, але тут в неї 

з`являються й погані передчуття, адже це в перший раз «Завтрашнє «сьогодні» 
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– це вже щось зовсім інше, навіть якщо від сьогоднішнього «сьогодні» воно 

нічим не відрізняється. Що всі ми живемо один раз, перебуваючи в щоденній 

небезпеці завершити своє існування, так ні з ким і не попрощавшись» [13, 57], 

але власні застереження є марними «Усе, що оточувало мене в цій країні, 

нагадувало дитячі уявлення про те, як мала б виглядати казкова країна ельфів» 

[13, 24]. 

Героїня твору відноситься до питання цнотливості дуже делікатно, навіть 

сама купляє контрацептиви і дивиться інструкцію з вживання «Відверто 

кажучи, я зовсім не мріяла стати чиєюсь здобиччю, жертвою чи нагородою. Не 

лялька ж я, зрештою, і не домашня тварина. Та й не до кінця розуміла, навіщо 

боронитися проти того, чого тобі теж хочеться»; «– Може, це непорядно, але я 

так більше не годна. Зараз же поцілуй мене, – наказала я суворим голосом, хоча 

й знала, що, згідно з професійно складеною астрологічною характеристикою» 

[13, 46]. А набуття належної інтимної кваліфікації своєї «я»-героїні вона 

супроводжує вибагливою й дотепною оркестровкою емоцій – м’яко іронічних, 

просто іронічних, гормонально експансивних. «Цю натуру намагалися збагнути 

її знамениті шанувальники і просто сучасники», – про головню героїню Олесю 

[4, 67]. 

З усвідомленої волі авторки це відбулося чи ні, але їй вдалося виявити 

одну сутнісну трансформацію: як сексуальність провокує еволюційність, 

уточнимо – внутрішньо-свідому еволюційність людської натури. Спочатку 

дівчина показує свій характер, її приваблюють почуттєва й вербальна 

безпосередність, недвозначні гостропікантні ситуації, пошук інтиму заради 

інтересу, інтим задля інтим і пригод. Інтим для рефлексуючої героїні – завжди 

продовження стосунків, а стосунки, які вона з’ясовує-відкриває для себе, 

складаються з деталей, стосунки ущільнюються, напружуються, поволі 

втрачають свою однозначність, чим більше в них деталей – тим більше в них 

неоднозначності, чим більше неоднозначності – тим більше спостережень, 

переживань, рефлексій [20, 150].  
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Протягом певного періоду Олеся дорослішає, а разом з тим життя та його 

реалії сприймаються жорсткіше, усе ще начебто попереду, але накопичений 

досвід стосунків і заняття любов’ю додає до цього «попереду» напруженіші й 

суперечливіші кольори, які також проявляються в деталях, важливих для 

героїні. Порядна галицька панянка, якій «за двадцять п’ять», але ще не «за 

тридцять» (рубіжники для героїні чикліту), дуже добре знає не лише правила, а 

й способи використати вікторіанську подвійність стандартів на власну користь, 

що свідчить про автентичність образу. На жаль чи на щастя, авторка 

обмежилася одним іронічним текстом «для кльових чикс»: усі її подальші 

літературні вправи можна оцінювати по-різному. 

Головне бажання Олесі – вирватися з гнітючої атмосфери заборони і 

обмежень, причому не тільки об`єктивних, тих, що вимагаються обставинами, 

але і внутрішніх обмежень кожної окремої людини, що їх так рясно посіяла в 

думках населення тодішня влада. Мовне питання, посилене філологічною 

освітою, дуже непокоїть головну героїню. Дослідниця Н. Холодна зазначає: 

«Уже досить давно стало зрозуміло, що коли хто й вирішить бодай одну з трьох 

комплексних проблем української нації», то це буде жінка – звичайно ж, 

український філолог. Вона впевнено очолить справу, а решта піде за нею. 

Процес українізації вона провадитиме не у вигляді необґрунтованих 

передвиборних промов, а працюватиме, так би мовити, на місцях, 

індивідуально впливаючи на ще досі не охоплені українізацією елементи» [26, 

20]. 

Уперше Олеся Підобідко закохалася у свого однокласника Толіка, з яким 

у неї були спільні інтереси. Це кохання вперше розбило їй серце, бо воно не 

було взаємним «Любити буду як вічне прокляття»[13, 7]. Саме з цього моменту 

й розпочинається феміністична проблема на шляху головної героїні «….під 

назвою «Ти недостойний», урочисто спалила листок паперу з написаним на 

ньому Толиним ім'ям і присягнула собі ніколи більше не закохуватися без 

взаємності й до кінця своїх днів мстити роду чоловічому за моє сплюндроване 

перше почуття. Вірш, присвячений цьому ритуалові, я назвала «Клятва»[13, 9]. 
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«Для Німеччини було дуже дивно, що жінка працює, в них було дуже 

мало жінок, які займаються працею. Суспільство, у якому жінки хочуть стати 

чоловіками, а чоловіки уподібнюються до жінок, – приречене» [13, 93]. 

Дивиною для німців стала галичанка Олеся, яка працювала на багатьох роботах 

«Моя співпраця з фірмою «Ґраф-сервіс» розвивалася досить успішно [13, 84]. 

Знайомство із іншим залицяльником Женею, також не дуже їй приносило 

задоволення , бо вона розуміла, що не тільки чоловіки можуть досягти таких 

успіхів, як її знайомий кандидат математичних наук « І звідки він може знати, 

як сильно він мене дратує. Навіть не він сам, а його самовпевненість, 

переконаність, що ступінь кандидата математичних наук примусить будь-яку 

жінку з відкритим ротом слухати все, що б він не сказав, відразу ж і навіки 

розкрити йому свої обійми, народити двійко чепурних дітей і з радістю 

замінити маму в почесному чеканні вечорами з в'язанням у руках, бігудями на 

голові й любов'ю в серці» [13, 34]. 

Знайома Меґґі з Німеччини, яка мала свою власну справу «Лємберґ-

Гільфе», тобто клуб допомоги Львову, дотримувалася такої ж думки, як Олеся. 

Не має різниці, хто ти (чоловік, або жінка), головне – мати власну справу, і щоб 

вона тобі приносила задоволення. «Це товариство – єдина можливість для мене 

втекти від мого скаліченого життя», – пояснила вона мені, і я подумала: «Як це 

шляхетно – допомагати іншим, коли навіть собі допомогти не вдається»[13, 69]. 

Героїня роману – Сабіна – жінка Берто не вважала себе феміністкою, але 

мала на думці багато ідей феміністичного характеру «Я не вважаю себе 

емансипованою жінкою, – зізналася вона. – Але навіть мій батько, який усе 

життя утримував сім'ю і є прихильником родини консервативного зразка, був 

проти того, щоб я приносила своєму чоловікові капці до дивана, коли він 

повертається з роботи, питала в нього дозволу, щоб купити нові панчохи»[13, 

82]. Екс-чоловік Сабіни Берто був перекований, що жінка, яка йде на роботу – 

феміністка «ти ж знаєш, німкені завжди мало», потім дружина вирішила теж 

піти на роботу, «ти ж знаєш, вони всі тут феміністки», стала мало бувати 

вдома» [13, 93]. 
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Галичанка згадує відому російську акторку Тетяну Конюхову, яка 

розлучилася зі своїм другим чоловіком через те, що він наважився з'явитися на 

знімальному майданчику саме в той момент, коли це було страшенно 

недоречно, бо вона була дуже зайнята роботою. Інші жінки також розлучалися 

із чоловіками, хоча прожили з ними багато років, бо чоловік багато заробляв і: 

1) у них не було потреби працювати; 2) їх власна самореалізація як особистості 

так і не відбулася [13, 94].  

Латвійська студентка на ім'я Крісті – ще одна жінка з феміністичними 

міркуваннями «вирішила помститися Германові Гуґо Зіґфріду Ґарольду за те, 

що в одній із розмов про німецьких жінок, емансипацію, зовнішній вигляд і 

естетичні уподобання він дозволив собі сказати, що вигляд Крісті занадто 

нагадує йому німкень, які з феміністичних міркувань не користуються 

косметикою, не стежать за дотриманням оптимальної ваги, модного стилю в 

одязі та зачісці, не вдаються до кокетливої поведінки в присутності 

представників протилежної статі, самі за себе розраховуються в ресторанах, 

кінотеатрах, дискотеках і принципово не голять волосся на ногах та не 

висмикують вусиків над губами, не кажучи вже про манікюр» [13, 96]. 

Дотепним є діалог Германа – коханого Олесі з її бабусею. На запитання 

Германа про те, що чоловіки мають готувати на кухні, а жінки – ходити на 

роботу. Бабуся поставилася досить скептично і відповіла ні, це неможливо. 

Багато аргументів на користь чоловіків навів Герман, що жінки тепер носять 

штани, вони самі розраховуються у кафе та ресторанах, виходять з машин, 

трамваїв без допомоги чоловіків. Аргументи Олесі на користь жінкам були такі: 

жінка не мала раніше права без супроводу чоловіка з`являтися на заходах, 

жінки не працювали і це їх принижувало, освіта – це не марне витрачання часу і 

грошей для жінок «А якщо в тебе колись народиться донька, як ти 

виховуватимеш її? У феміністичному дусі чи в традиційному?– Для мене 

важливо, щоб вона була щасливою, а які саме переконання їй у цьому 

допоможуть, це вирішувати їй самій. Я не матиму права їй нічого 
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нав'язувати»[13, 113]. Герман навіть написав кандидатську, яка називалася 

«Тема емансипації у творах сучасних німецьких і українських письменників». 

Найширше розкривається ставлення Олесі до феміністичного руху у її 

монолозі «...жінкам варто боротися за рівні з чоловіками права на працю, але не 

варто забороняти працювати чоловікам. Крім того, навряд чи доцільно 

створювати манікюрні та педикюрні салони «тільки для чоловіків», спеціальні 

різновиди ліфтинґу, модельні перукарні для лисіючих та вже облисілих, 

інтенсивні курси з теорії та практики пересування на високих обцасах. Не дуже 

апетитно буде одного дня побачити біля себе чоловіка, який збирається спати в 

бігудях, попередньо змочивши волосся пивом?»[13, 119]. 

В аналізованому романі Н. Сняданко наявні такі риси «чикліт»-прози, що 

розвинувся в останні десятиліття в зарубіжній літературі, як простота викладу 

матеріалу, наявність сленгових виразів, назви газет та журналів, формула хеппі-

енд, інтертекстуальність, розповідь від першої особи. Проте незважаючи на 

прояви окремих елементів даного жанру, він не є остаточно сформованим в 

сучасній українській прозі, а наявність зазначених елементів є свідченням зміни 

у світоглядних орієнтирах української авторки. 

Твір Наталі Сняданко є особливим явищем для сучасного вітчизняного 

літературного надбання, адже в ньому міститься унікальний досвід цілого 

покоління, яке зростало в умовах тоталітаризму. Через увесь твір проходить 

ідея феміністичного руху. Персонажі твору завжди повно відчувають власну 

інакшість, відокремленість, усамітнення від оточуючого світу.  
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті дослідження ми дійшли таких висновків: 

1. В українській літературі початку XX ст. спостерігаємо новий тип 

жінки, яка хоче реалізуватися в суспільстві, не боїться свого самоствердження 

як особистість. В українському культурному середовищі епохальним явищем 

стало виникнення жіночого руху. Серед його лідерів немало письменниць, так 

як письменницька кар’єра була тоді однією з найдоступніших для обдарованої 

жінки. Із найперших жінок-письменниць на літературну арену вийшли: Уляна 

Кравченко, Леся Українка, Дніпрова Чайка, Людмила Старицька-Черняхівська, 

Олена Пчілка, Наталя Кобринська та ін. В системі естетичних тенденцій 

жіночого письма проявились дві основні концепції: перша – жінка-берегиня, 

яка могла здобувати освіту й писати на певні теми, друга – жінка як втілення 

феміністичного руху. 

2. Значним внеском у жіночу прозу стала новаторська стильова техніка й 

поетика сучасної української письменниці Н. Сняданко. Визначено такі основні 

риси індивідуального стилю авторки: зображення послідовного, хронологічного 

протікання дії, іноді використання невеликих ретроспективних вставок для 

посилення зв’язку часів і обґрунтування парадоксів сучасності, увиразнення 

настроєвої тональності тексту через нагнітання, культивування деталей для 

досягнення ефекту ліричної психологічності, багато лінійність сюжетів, 

зображення духовної трансформації героїв, використання елементів «чикліт»-

прози, наявність сленгових виразів, назв газет та журналів, формула хеппі-енд, 

інтертекстуальність, монологічна оповідь, використання у діалогах і монологах 

сарказму, іронії та ін. 

3. З’ясовано особливості типізації персонажів у романі Н. Сняданко 

«Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки», які письменниця 

реалізувала за допомогою високого напруження пристрастей, палких почуттів, 

духовних процесів становлення жінки як особистості, що змінюють характер 

персонажа. Потужний вплив сили відданої жіночої, чоловічої або батьківської 
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любові, самовідданості й щирої душі займають особливе місце у творі. Саме всі 

ці високі і благородні почуття, вміщені в романтичний твір з незвичайною 

патетичною силою, викликають у наші дні відгук у широкої сучасної аудиторії, 

до якої Н. Сняданко звертається. 

4. У дослідженні визначено художню своєрідність «чикліт-прози», риси 

якої стали провідними в романі. Виявлено певні позитивні й негативні риси 

такого прийому, а також було визначено загальні й відмінні риси від 

стандартної «чикліт»-прози, своєрідність їх вживання у самому романі. Для 

Н. Сняданко цей художній засіб – найефективніший спосіб відображення життя 

в його істині, його складній повноті й суперечливій єдності. 

5. Було досліджено образ головної героїні як «натур-нескінченості» у 

романі. Небажання головної героїні жити та чинити «як у людей» і поштовх 

персонажа роману на пошуки пригод, але жінка – мисляча, інтелектуальна, 

розвинена, з постійним прагненням до самовдосконалення, планами на 

майбутнє. Олеся Підобідко не мислить так, як інші, вона сприймає звичайні 

речі по-іншому, немов намагається скинути з себе брехню, яка її оточує і 

втілена в образах інших персонажів. 

6. Сформовано систему основних феміністичних проблем, порушених у 

романі. Основні – становлення жінки, як особистості; відстоювання своєї 

позиції та прав; заняття улюбленою справою, кар`єрою; здобуття освіти; 

можливість виступати на всесвітніх заходах. Акцентується на тому, що тексти 

письменниці настільки детально й деталізовано вбирають у себе часопростір 

зовнішнього і внутрішнього людського життя, існування, побудування, що воно 

постає нескінченним у своїх живих, натуральних формах і власних виявах. 

7. У романі превалюють мотиви самотності, зради та жертовності, 

короткочасність життя. Майже всі твори Сняданко мають ознаки 

автобіографізму, інтимні спогади, сакральне знання окремої людини стосовно 

світу, сюжетний і психолого-настроєвий плин людського буття, майстерне 

увиразнення художньої деталі. 
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8. Новаторським є неординарний жіночий образ – емансипована й 

незалежна, активна, цинічна й іронічна дівчина, яка сміливо йде до поставленої 

мети й досягає її. Окрім того, відбувається переосмислення феміністичної ідеї й 

перехід до постфеміністичного дискурсу. Н. Сняданко зосереджує 

психологічну увагу на персонажеві, використовуючи прийом ретроспекції та 

культивування деталей.  

9. Наталка Сняданко – сучасна письменниця, романтик, яка вміє глибоко 

хвилювати читача, закликати його до найкращих почуттів, розкриваючи перед 

ним видовище людського кохання та пристрасті й зіткнення благородних 

душевних якостей з ницістю тих, хто не володіє ними. Цьому завданню служать 

й естетичні основи романтичного твору – майстерно зав'язана, завжди 

захоплююча інтрига, захопливість сюжету, повного стрімких переворотів і 

несподіваних відкриттів у життях героїв. 
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