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МОДЕРАТОР: Данило Ільницький

Вступне слово модератора

Іванна Черчович
«Життя мужчини має так довго реальну вартість, як довга мала 
хвилька в товаристві гарної женщини»: уявлення про жіночність 
у галицькому суспільстві другої половини ХІХ – початку ХХ століття

Марта Госовська
У дружньому колі чи у строгих рамках: Іван Франко та жіночий дискурс

Запитання до доповідачок
Виступи експерток
Загальна дискусія

Перерва на чай/каву:
15:30 - 16:00

Перший блок: 14:00 - 15:30

Другий блок: 16:00 - 17:30

Марта Гавришко
Мемуарна версія інтимності в підпіллі ОУН та УПА 1940-х-1950-х рр.: 
особливості жіночого наративу

Олена Синчак
«Жіноча» риторика: репертуар стратегій, фігур, аргументів 
(на матеріалі текстів О. Забужко, М. Ґретковської, М. Анґелу)

Запитання до доповідачок
Виступи експерток
Загальна дискусія

Прикінцеве слово модератора
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ДАНИЛО ІЛЬНИЦЬКИЙ:

Сьогоднішня світова криза гуманістики змушує, чи то пак стиму-
лює гуманітаріїв шукати способів виживання, фінансової підтримки 
для наукових проектів чи навчальних програм, а з іншого боку – ви-
никає потреба осмислювати, переглядати та укріплювати свою іден-
тичність у нових реаліях.

У час, коли розвиток наук рухається вглиб, актуальним стає син-
тетичний погляд на ту чи іншу проблему, ту чи іншу культуру/історію/
мову/літературу, адже заглиблення в нюанси може водночас і ство-
рювати обмеження, і бути плідним.

Історія та філологія довгий час були для українських гуманітаріїв 
цілісним полем транслювання ідей, що брало початок від спільного 
факультету в університеті, а водночас обох їх спіткала доля найбільш 
форматованих галузей у часі радянської окупації.

Наш круглий стіл виник із бажання обговорити методи, предметно-
об’єктні співвідношення, які першопочатково єднають істориків та фі-
лологів у дослідницькому намірі, але роз’єднують їх на рівні виконання 
(тобто думання, фор(му)лювання ідей та їх публічного висловлення). 
Йдеться про типове дистанціювання філологів від знань про ширший 
констекст і небажання виходити за рамки письменницької індивіду-
альності, а у випадку істориків – про нехтування категорією уявного 
як важливого фактору суб’єктивного засвоєння об’єктивної дійсності.

Шлях, який запропоновано для пошуку (по)розуміння – це тема 
жінки в українському соціально-політичному, літературному, мов-
ному, наративно-стратегічному просторах, якою займаються наші 
дослідниці і яка, без сумніву, є сьогодні однією з центральних в обох 
гуманітарних галузях.

ІВАННА ЧЕРЧОВИЧ:

Якими рисами наділяло жінок галицьке суспільство другої поло-
вини ХІХ – початку ХХ століття, якими їх бачило і якими хотіло ба-
чити, що вкладало в поняття «жіночність», крізь призму чого творило 
«її» ідеали і як їх аргументувало? У пошуках відповідей на ці та інші 
питання звертатимусь до джерел особистого характеру (родинного 
листування, щоденників і спогадів того часу),  матеріалів преси і, част-
ково, художньої літератури. У центрі мого дослідження – абстрактна 
жінка, що існувала в очах тогочасної людини (з огляду на специфіку 
джерел – здебільшого в очах чоловіків), та жіночність як дискурс, кон-
струйований у рамках активного розвитку національних рухів, ідей 
жіночої емансипації та модернізаційних процесів, що відбувалися на 
теренах австрійської Галичини і зокрема з її українським населенням.

МАРТА ГОСОВСЬКА:

Вибравши найобережніші, щоб не сказати нейтральні, формулю-
вання, Івана Франка нагородили незрозумілим титулом «натхненник 
жіночого руху» і тут же ж докомпілювали образ уже зовсім не комп-
ліментом – натхненник, що намагався пристосувати феміністичний 
рух до своїх соціально-політичних цілей чи й зовсім не розумів його 
принципів. Франкові навіть закинули вибіркову сліпоту – буцімто він 
умів не помічати незручних моментів, що не вписувались у його ба-
чення соціального, культурного та літературного процесу. Сучасні фе-
міністичні критики досі не згадують про Франків переклад становчої 
статті швейцарської феміністки Кеті Шірмахер, про його концепцію 
періодизації літератури відповідно до критеріїв ґендеру, про концеп-
цію жіночого письма та критичне осмислення літературного твору у 
категоріях чоловічого та жіночого. Простеживши еволюцію Франкової 
концепції українського фемінізму, зауважимо, що він був далеким від 
біологічно детермінованого визначення статі та накидання незмінних 
критеріїв маскулінності й фемінності («мужеського» і «женського»). 
Він не потрапив у пастку есенціалізму, коли жіноче і чоловіче висту-
пає або одним, або іншим, – його бачення цих номінальних категорій 
було позбавлене напередвизначеності.
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МАРТА ГАВРИШКО:

Інтимний досвід і переживання людей зазвичай приховані від сто-
роннього ока, є контроверсією до сфери публічного. Тому вивчати 
цю тему складно. Найбільш репрезентативним джерелом, на перший 
погляд, мали б бути его-документи, зокрема мемуари. В цьому кон-
тексті особливий дослідницький інтерес становлять жіночі наративи, 
в яких більшою мірою, на відміну від чоловічих, присутні експресив-
ність, звертання до проблем повсякдення, побуту, людських відносин, 
ціннісних орієнтирів. Однак особливістю спогадів є те, що окрім кар-
тини особистого життєвого досвіду наратор(к)и часто звертаються до 
колективної пам’яті, використовуючи у своїй розповіді пануючі в ній 
образи і символи. Тому мемуарна картина інтимної історії ОУН і УПА, 
за окремими винятками, часто вписується в офіційний наратив історії 
українського підпілля і партизанки.

Жіночі наративи є важливим джерелом вивчення особистих від-
носин у підпіллі. Вони дають змогу простежити відносини між владою і 
людиною на прикладі контролю над сферою інтимного життя оунівців 
та повстанців, дослідити морально-ціннісне наставлення у конструю-
ванні і виявах інтимних відносин, ґендерні аспекти сексуальної актив-
ності та її сприйняття й репрезентації.

ОЛЕНА СИНЧАК:

Ґендерне питання, на мою думку, постає одним із вирішальних 
на шляху впровадження демократичних цінностей в українсько-
му суспільстві і справедливого розподілу ресурсів, можливостей та 
обов’язків між статями. З огляду на те, що зміни в системі цінностей 
неминуче спричиняються до пошуку нової мови та нових способів ви-
словлювання, нагальним стає розгляд зв’язку між ґендером та рито-
ричними практиками. 

Автобіографічні тексти О. Забужко та М. Ґретковської засвідчують 
поєднання особливостей «жіночої» риторики з «чоловічими» прийо-
мами переконування. Зокрема, окрім ненав’язливого висловлення 
власної думки, куртуазної та раціонально-евристичної мовленнєвої 
поведінки, оповідачки вдаються до конфронтації і вербальної агре-
сії, властивих «чоловічому» мовленню. Відтак, «жіночу» і «чоловічу» 
риторики можна трактувати як засяг рухливих ознак, які можуть змі-
нюватися під дією інших чинників (етнічних, релігійних, соціальних, 
владних). Тобто важливо враховувати: хто говорить і до кого; яку по-
зицію займають мовчині чи мовці на вертикалі влади. Зважаючи на це, 
ґендер і риторика обумовлються не тільки статевою належністю мов-
чині чи мовця. Адже жіноче авторство тексту (чи промови) не гарантує 
переважання в ньому «жіночої» риторики. З огляду на це не так жінки 
й чоловіки конструюють стилі спілкування чи різні варіанти риторики, 
як самі ґендерні ідентичності формуються за посередництвом соціаль-
них структур (у тому числі мови і риторики).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


