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Жінки творять історію, хоча історія пам’ятає лише імена 
чоловіків.

Ґенріх Ґейне

Жіноча геніальність знаходиться у вражаюче тісному зв’язку з чоловічою, 
часто є предтечею найбільших досягнень чоловіків, визначенням їх сили і 

величі духу...

Такими були Клеопатра, маркіза де Помпадур, княгиня Ольга, Жанна 
д’Арк, Марія Склодовська-Кюрі, Коко Шанель, Мерилін Монро, та інші 

видатні жінки.

У багатьох випадках без участі 
талановитих жінок не сталося б тих 

еволюційних змін в цивілізації, які вчинили 
геніальні чоловіки-перетворювачі. 

Більше того, у ряді випадків саме жінки, 
знаходячись в тіні своїх великих чоловіків, 

управляли імперіями і вершили долі 
народів.



Клеопатра правила державою без 
правителя-чоловіка. Причому 

правила настільки майстерно, що 
зробила Єгипет потужною і 

нечувано багатою державою. 
Вона продемонструвала, що жінка 

здатна грати декілька ролей 
одночасно, залишаючись матір’ю, 
подругою, коханкою і державним 

діячем. 

Пройшовши через 
власні помилки, вона 
іскристою кометою 
увійшла до історії.

Цариця Єгипту, символ єднання 
жіночої чарівності і влади.



Своїм життям маркіза де Помпадур 
продемонструвала, що виконання 
жінкою ролі справжньої подруги 
також є справою незвичайною. 

Будучи впродовж майже двадцяти 
років фавориткою французького 
короля Людовика XV, вона стала 

некоронованою королевою двору 
завдяки своїм внутрішнім якостям. 

Куртизанка, яка впливала на 
монархів.



Княгиня Ольга продемонструвала, 
що жінка перед обличчям вищої 
небезпеки здатна істотно міняти 

вигляд і, з’являючись то слабкою і 
покірною, то неймовірно сильною і 
мужньою до відчаю, грати на сцені і 

чоловічу, і жіночу ролі одночасно.

Свята Ольга



Жанна д’Арк 18-річною очолила 
французькі війська, переламала хід 

Столітньої війни, звільнивши 
стратегічний Орлеан менше ніж за 

тиждень, та звела на трон Карла VII 
менше ніж за рік. 

Ця перемога ознаменувала перелом 
Столітньої війни та 
увічнила ім’я 
«Орлеанської діви». 

Символ жінки-рятівниці, 
відображення феномену жіночої 

сили і мужності.



Відома також як королева-дівиця,
Добра королева Бесс, правління якої 

називають «золотим століттям» Англії.
Зуміла згуртувати навколо себе цілу 

націю, врятувала народ, правила 
мудро і справедливо, вважається 

одним з найбільш гідних монархів за 
всю історію людства. 

Її вважають національною героїнею 
Англії. 

Королева Англії та Ірландії 
з 1558 по 1603 роки.



Британський математик, 
перший в світі програміст.

Її рукою були написанi програми 
разюче схожі з програмами, 

складеними пiзнiше для перших 
ЕОМ.  

До речі, Ада – дочка відомого поета 
Джорджа Гордона Байрона.



Усе її життя було величезною сценою, 
безперервним самовираженням душі і 

тіла. Вона зуміла знайти нову 
реальність танцю і довести його право 

на велич. 

Айседора Дункан зуміла 
перетворитися на символ, своєрідний 
орієнтир для майбутніх поколінь.

Танцівниця, яка приворожила 
світ.



Перша в світі жінка – художник, 
чиї картини представлені в 

Луврі.

Українку, що народилася під 
Диканькою на Полтавщині, знає весь 

світ. Її картини, скульптури та 
знаменитий щоденник досі 

зберігаються у Парижі, бо там вона 
провела свої останні дні. 

Для того, аби залишити свій слід в 
історії мистецтва, їй знадобилося 
всього 24 роки життя.
Вона лишила понад 
150 картин і скульптур,
переважна більшість 
яких зберігається у 
різних музеях 
Франції.



Досягнення даються однаково важко і 
чоловікам, і жінкам, але вони врешті-
решт однаково реальні і для тих, і для 

інших. 
Перша жінка-вчений у світі – двічі 

лауреат Нобелівської премії. 
Вона продемонструвала велич 

жіночого розуму і надзвичайну широту 
жіночої натури. 

Уперше в історії Франції жінка стала 
професором, уперше в історії 
французької вищої школи жінка
очолила кафедру і цілий 
напрям у науці.

Символ успіху жінки в науці.



Вона отримала титул «королева 
детективу». 

Її книги випущені загальним накладом 
більше 100 мільйонів екземплярів і 

перекладені на сорок п’ять мов світу. 
Копітка праця і незвичайна для жінки 

інтелектуальна зосередженість 
створили її імені славу.

Агата Крісті своїми книгами 
викликала сильні емоції, мозковий 
струс – ось чому вона зуміла 
отримати дивовижну 
популярність.

Письменниця зі світовим ім’ям, 
перша леді детективного жанру.



Модернізувала жіночу моду, одягала 
найвідоміших жінок своєї епохи і 
руйнувала гендерні стереотипи. 
Шанель одягнула жінок у брючні 

костюми. 
Її маленькі чорні сукні тепер носили 

всі – від принцес до покоївок.

Коко Шанель своєю власною
успішною кар’єрою і фантастичною 
незалежністю від чоловіків 
стимулювала жінок до 
роботи над собою і 
досягненню своєї мети. 

Людина-легенда приречена 
розчинити себе в міфі – і тим 
освятити і зміцнити міф.

Коко Шанель

Жінка, названа королевою моди.



Кінозірка Мерилін Монро скорила 
земну кулю всього за якийсь десяток 

років. І річ не лише в голлівудській 
індустрії створення ідолів. Якби в цій 

акторці не було привабливого 
жіночого начала, щиросердної енергії, 

що б’є через край, і безмежної 
чарівності, вона б не стала символом 
вічної жіночності, кумиром мільйонів 

людей. 
Чимало зірок хотіли б 
стати її наступницями, 
однак жодній акторці 
не вдалося зайняти і
досі порожній трон…

Символ сексуальності і жіночого
успіху середини XX століття.



Неймовірна актриса, яка 
серйозно займалася наукою.

Вона довела: краса розуму зовсім не 
перешкода. 

Геді називали найкрасивішою 
жінкою Європи, і в той же час її 
математичні здібності вражали!

В наші дні її винахід 
використовується в мобільних 

телефонах, Wi-Fi, GPS.
Також вона запатентувала винахід, 
за допомогою якого 
можна управляти 
торпедами на 
відстані.



Перша жінка на цій посаді, а також 
перша жінка, що стала прем’єр-

міністром європейської держави. 

Жорстка і непохитна, поруч з нею 
будь-який чоловік здавався 

незначною комашкою. Так ще й 
виграла війну з Аргентиною за 

Фолклендські острови.

Прем’єрство Тетчер стало 
найтривалішим у XX столітті. 
Відома як «залізна леді».

Символ успіху жінки при владі.



Долі всіх цих жінок різні, мотивації суперечливі, особистості складні і 
багатогранні, але про все… вони мають риси властиві успішним 

жінкам.



Для тих, хто зацікавився, раджу прочитати літературу:



Представлено: 8 книг, 3 журнала, 31 фото.


